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المحتویات

التعرف على أساسیات اللغة  وطریقة كتابة أول برنامج لك:الفصل األول 

-التعرف على البرنامج المستخدم في تنفیذ البرامج:

الھیكلیة العامة للبرنامج-١.٢:

المتغیرات -١.٣:

دوال اإلخراج -١.٤:

دوال اإلدخال-١.٥:

األسبقیة(وطرق تمثیلھا  وأولویاتھا العملیات الحسابیة-١.٦:(

تمثیل العملیات الریاضیة-١.٧:

األسبقیات وطرق معاملتھا -١.٨:

إضافة تعلیقات-١.٩:

مؤثرات الزیادة والنقصان-١.١٠:

بعض دوال اإلدخال واإلخراج  في لغة -١.١١)C(  في مكتبة<stdio.h>

في مكتبة اإلدخالبعض دوال -١.١٢<conio.h>

دوال الریاضیة في مكتبة -١.١٣<math.h>

دوال التحویل -١.١٤)int,char,sizeof(

الفصلمنانتھیناانبعداكتشفتماذا-١.١٥

if)(الجمل الشرطیة والعبارات الشرطیة:الفصل الثاني ,Switch

عبارة -٢.١)if(االعتیادیةالشرطیة:

عبارة -٢.٢)if--else( الشرطیة:

العبارات الشرطیة المتداخلة -٢.٣:

عبارة -٢.٤)if—else if( الشرطیة:

عبارة -٢.٥Switch—Case)( الشرطیة:



While—For(عبارات أو جمل التكرار:الفصل الثالث , While , Do(

عبارة -٣.١For--Loop)(التكراریة االعتیادیة:

عبارة -٣.٢For--Loop)( التكراریة المتداخلة:

عبارة -٣.٣Break)(:

عبارة -٣.٤continue)(:

عبارة -٣.٥go to)(:

عبارة -٣.٦While)(التكراریة:

عبارة -٣.٧While)( التكراریة المتداخلة:

عبارة -٣.٨Do-- While)(التكراریة:

عبارة -٣.٩do-- While)(التكراریة المتداخلة:

الفرق بین دوال التكرار -٣.١٠)for,while,do—while..(؟

Array)(المصفوفات وأنواعھا   :الفصل الرابع

المصفوفات األحادیة األبعاد -٤.١:

ترتیب عناصر المصفوفات-٤.٢:

المصفوفات ثنائیة األبعاد-٤.٣:

ترتیب المصفوفات ثنائیة األبعاد-٤.٤:

النصوص -٤.٥)string:(

)Function(الدوال :الفصل الخامس

الدوال -٥.١)Function(:

دوال -٥.٢)function( بدون قیمة معادة:

اإلرسال بالقیمة واإلرسال بالمرجع-٥.٣:

الدوال الزائدة-٥.٤

استدعاء الدالة لنفسھا -٥.٥)Recursively(:

المصفوفات والدوال-٥.٦:



)pointer(المؤشرات :الفصل السادس

المؤشرات-٦.١:

والمتغیراتالمؤشرات -٦.٢:

الدالة -٦.٣(NEW):

المؤشرات والمصفوفات-٦.٤:

المؤشرات والدوال -٦.٥)function(

)Structures(التراكیب :الفصل السابع

التراكیب -٧.١)Structures(

التراكیب المتداخلة -٧.٢)Structure in Structure(

مصفوفة  تراكیب -٧.٣)Structures(

تراكیب مصفوفة  -٧.٤)Structures(متداخلة

)File(الملفات  :الفصل الثامن

الملفات -٨.١)File:(

الكتابة  في  الملفات النصیة-٨.٢:

القراءة من  الملفات النصیة-٨.٣:

الكتابة  في  الملفات الثنائیة-٨.٤:

القراءة من  الملفات الثنائیة-٨.٥:

الدالة -٨.٦)seek( الملفاتللتحرك داخل:

ت الملحقا

امثلة محلولة

برنامج تعلیمي ألختبار قدراتك البرمجیة وتنمیة االفكار تجده مرفق مع الكتاب



كثیرا منا من یجد صعوبة في كتابة   البرامج أو انھ یعرف كل شيء وفاھم لكل مكونات تلكم

تعرف مكونات كل أكلة وكیفیةاللغة ولكن ال یعرف كیف یربط بین تلكم المحتویات كتلك التي 

تكوینھا  لكنھا  ال تجید الطبخ اعلم أن الكثیر منمن سیقرأ ھذه األسطر یجد أنھا تطبق علیھ

؟..وال عجب فانا كنت كذالك یوما ما   إذن فأین الحل 

كانت تحضر أوال مكونات)الدولمة(مادمنا قریبین من الطبخ كانت أمي إذا أرادت أن تحضر أكلة 

لطبخة وھي البصل وورق العنب والرز  وما إلى ذالك وبعد أن تنتھي من تحضیرھذه ا

كل تلكم األدوات تبدأ بتكوین ھذه األكلة فطابت یدیك یا أماه

فالبرمجة مشابھة تماما لصناعة أكلة ما فعندما ُنسال سؤال بدایة نحلل السؤال ونحضر متطلباتھ

ن برنامجا أي شيء شبیھ بالخوارزمیة لكل حل فعلىتم نقوم بربط ھذه المتطلبات مع بعضھا ونكو

سبیل المثال لو جاءنا سؤال یطلب فیھ جمع عددین یدخلھما المستخدم فبدایة التحلیل من السؤال نفھم                                  

یدخل عددین  لذالك نحتاج إلى متغیرین كل متغیر یمثل عدد معین من الذي سوف ندخلھ وبما انھانھ      

قال یدخلھما المستخدم یجب أن نعمل دالة إدخال من شاشة التنفیذ إلى ھذان المتغیران تم یأتي

بعدھما من متطلبات السؤال جمع أي البد من وجود وتعریف متغیر ثالث نخزن فیھ نتیجة الجمع

أالن بعد تحلیل المتطلبات نسلسل الخطوات على ورقة.التي سوف نقوم بھا ثم نطبع ھذه النتیجة

بشكل مشابھ لكتابة البرنامج بشكل التالي

)a,b,c(تعریف متغیرات .١

من شاشة التنفیذ )a,b(ندخل .٢

نطبعھم.٤)c=a+b(نجمعھم .٣

أالن نحول ھذه المتطلبات إلى برنامج

%100كما الحظت كیف كونا البرنامج وصحیح 

#include<iostream.h>

mian()

{

1.int a,b,c;

2.cin>>a>>b;

3.c=a+b;

4.cout<<c;}



التعرف على أساسیات اللغة وطریقة كتابة أول برنامج لك ولالفصل األ

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

التعرف على أساسیات اللغة  وطریقة كتابة أول برنامج  لك

:التعرف على البرنامج المستخدم في تنفیذ البرامج-١.١

:الھیكلیة العامة للبرنامج-١.٢

:المتغیرات -١.٣

:دوال اإلخراج-١.٤

:دوال اإلدخال-١.٥

):یةاألسبق(وطرق تمثیلھا  وأولویاتھا العملیات الحسابیة-١.٦

:تمثیل العملیات الریاضیة-١.٧

:األسبقیات وطرق معاملتھا-١.٨

:إضافة تعلیقات-١.٩

:مؤثرات الزیادة والنقصان-١.١٠
<stdio.h>في مكتبة  )C(بعض دوال اإلدخال واإلخراج  في لغة -١.١١

<conio.h>في مكتبة اإلدخالبعض دوال -١.١٢

<math.h>دوال الریاضیة في مكتبة -١.١٣

)int,char,sizeof(دوال التحویل -١.١٤

الفصلمنانتھیناانبعداكتشفتماذا-١.١٥



التعرف على أساسیات اللغة وطریقة كتابة أول برنامج لك ولالفصل األ

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

البرمجةعالمالىمدخل

كیفیة كتابة البرمجة وقبل ان ندخل في المواضیع البرمجیة 

دعنا نوضح ماھي البرمجة وماھي اللغات وكیف نستفاد منھا

بحاجة الى برامج تالئم حاجاتھم وصار بالضرورة الى توفر لغات طبعا عند  ظھور الحاسوب اصبح اغلب الناس

الناس وتسھیل االمور في الحیاة العملیةتطبیقات تالئم احتیاجاتیستخدمھا المبرمجون لبرمجة 

عدد كبیر من اللغات منھا لاللعاب واخرى لقواعد البیانات واخرى الى برمجة صفحات الویب واخرى فظھرت

المستخدم طلبواصبح المبرمج في خیرة من امره یبرمج باي لغة تالئمللمستخدمینلبرمجة تطبیقات

اذن اللغات البرمجیة تمكننا من حل عدد كبیر من المشاكل التي یعجز عقلنا عن حلھا وتسھیل امور الحیاة وبسرعة 

ھي لغة سي وسي بالس التي وما سندرسة ونتعلمھ في ھذا الكتاب .عالیة لذالك ال تجعلھا تفوتك فھي سھلة وجمیلة

.تدرس في اغلب الدول والجامعات العربیة والغربیة والثي ھي اساس اغلب اللغات الحدیثة

:التعرف على البرنامج المستخدم في تنفیذ البرامج-١.١

Turbo(ھو برنامج في ھذا الكتاب لتطبیق البرامج واالمثلة المحلولةسنستخدمھما C++ ھذا وال یختلف )4.5

وھو متوفر في المنتج كثیرا عن بقیة االصدارات لكن حتى یكون القارئ  على معرفة  بالبرنامج الذي سنتعامل معھ

..!شبكات الویب تستطیع تنزیلھ من اي موقع وتنصیبھ

Turbo(كیف یتم التعامل مع نسخة C++ ؟.وكتابھ البرامج وتنفیذھا)4.5

نافذة التالیة وھي النافذة االساسیة للبرنامجبعد تنصیب البرنامج وتشغیلھ ستفتح ال

و ما سنكتبھ في ھذا الكتاب من اكواد لحصول على نتائج اھذه النافذة نكتب بھا برنامجنا  الذي نرید تنفیذه و

سوف یفتح newونختار Fileونستطیع فتح نافذة جدیدة من قائمة .جمیعھا سوف تكتب في ھذه النافذة

دیدة لكتابة برنامج جدیدنافذة ج



التعرف على أساسیات اللغة وطریقة كتابة أول برنامج لك ولالفصل األ

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

 ونافذة(Message)حیث یبین لك الخطاء حصل تبین لنا مواضع الخطاء داخل البرنامج الذي نقوم بكتابتھ
في اي خطوة حتى تجده وتصححھ

وسوف تظھر وھي مھمة جدا لمعرفة messageنختارViewاذا لم تظھر ھذه النافذة نقوم باظھارھا من قائمة 
مواضع الخطاء

بالظغط على قائمةللحصول على نتائج او ادخال معطیاتبعد كتابة البرنامج نقوم بتنفیذهDebugختیار او
Runسوف یقوم بتنفیذ البرنامج

شاشة التنفیذ تكون بشكل التالي ومنھا نحصل على نتائج او ندخل معطیات البرنامج



التعرف على أساسیات اللغة وطریقة كتابة أول برنامج لك ولالفصل األ

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:الھیكلیة العامة للبرنامج-١.٢

c(في لغة للبرنامج , c++(وتكون في أجزائھ الرئیسیة في كل البرامجثابت تقریباشكل عام عند كتابتھ وھو

لتاليطریقة كتابتھ بشكل ا

في ھذا المكان یتم كتابة جمیع المكاتب التي سنحتاج :منطقة التعریفات العامة واستدعاء مكاتب للبرنامج

الدوال على سبیل إلیھا داخل البرنامج وكذالك المتغیرات التي تعرف بشكل عام لكل البرنامج والسجالت  و

scanf(المثال دالة القراءة والطباعة  ,printf( في لغةC تقع ضمن المكتبة<stdio.h> لذالك یجب

cout(استدعاء ھذه المكتبة لكي تعمل ھذه الدوال ودالة  , cin( تقع ضمن مكتبة<iostream.h>.

 دالة)main(:تھي وظیفتھا ترجع لھ قیمةھذه الدالة یسلم نظام التشغیل العمل لھا  وعندما نن

ھي المنطقة التي یتم بداخلھا كتابة األكواد البرمجیة وتعریفات وغیرھا:ساحة كتبة األكواد

التعبیر انتھىمبرمج من قبل المستخدم للداللة على أنیجب وضع فارزة منقوطة في نھایة أي تعبیر.

++Cالكود بلغة    

منطقة التعریفات العامة واستدعاء مكاتب للبرنامج
include<iostream.h>#

ي تكتب بداخلھا اكواد البرنامجالدالة الت
Main()
{
ساحة االكواد أو منطقة كتابة اكواد البرنامج والقراءة والطباعة
}

Cالكود بلغة                                                                                                                   

منطقة التعریفات العامة واستدعاء مكاتب للبرنامج
include<stdio.h>#
مجالدالة التي تكتب بداخلھا اكواد البرنا

Main()
{
ساحة االكواد أو منطقة كتابة اكواد البرنامج والقراءة والطباعة
}



التعرف على أساسیات اللغة وطریقة كتابة أول برنامج لك ولالفصل األ

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:المتغیرات -١.٣

وأسماء المتغیرات تكون مفتوحة .قیم معینة قد تتغیر أثناء البرنامج أو قد تبقى ثابتةھي مواقع في الذاكرة تخزن فیھا 

حسب الرأي الشخصي المبرمج ممكن أن یسمیھا إي اسم لكن یجب أن ال یكون االسم من األسماء المحجوزة  مثل 

)if,for,while(توحة لكن یفضل أن تكون أو أي أسم أخر محجوز من قبل المترجم  ورغم أن تسمیة المتغیرات مف

حتى تكون اكوادك واضحة  )time(تسمیة المتغیر دالة علیھ مثال لو كان المتغیر یدل على الوقت فیفضل تسمیتھ 

.وحتى ال یكون برنامجك متشابك  كمعكرونة االسبكتي ال یعرف القارئ بدایتھ من نھایتھ

ھناك عدة أنواع من المتغیرات یمكن تعریف .المتغیر الذي یتم تعریفھ داخل البرنامج یجب تحدید نوعھ

بھا  وھيالجدیدة المتغیرات

استخدامھتعریف المتغیر
Int var; یستخدم لتعریف المتغیر من نوعinteger أي رقمي مثال)int x=5(

Float var; یستخدم لتعریف المتغیر من نوع  كسري مثال)Float var=5.4;(

Char var;لمتغیر من نوع حرفي مثال یستخدم لتعریف ا)Char var='a';(

Double var; یستخدم لتعریف المتغیر من نوعDoubleأي حقیقي

Void var; یستخدم لتعریف المتغیر من نوعVoidأي ال یرجع أي قیمة

 فمثال لو كان المتغیرx الدالة یحوي قیمة متغیر رقمي بدون فارزة بعد الصفر فیجب تعریفھ تحت )(

main() بأنھ متغیر من نوع)integer(ھكذا

في الذاكرة بشكل التالي)x(ویخزن المتغیر 

x

 یختلف رقمھ عن غیره من المواقعكل موقع في الذاكرة یكون مرقم برقم معین

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

include<stdio.h>#
Main()
{

//ھنا تعرف المتغیرات
int x;
}

include<iostream.h>#
Main()
{

//ھنا تعرف المتغیرات
int x;
}

الذاكرة

موقع تخزین المتغیر في 

الذاكرة



التعرف على أساسیات اللغة وطریقة كتابة أول برنامج لك

حسین أحمد طالب

ھي متغیرات تستطیع أن تخزن في داخلھا حرف واحد فقط

.بقیمة  معینة بعد التعریف  في أي مكان في البرنامج 

لى انھا حرف واحد فقطداللة ع

)٣(في الخطوة رقم 

)سنتطرق علیھ الحقا

char x,y,z;

int x=5;

char symbol;
symbol ='a';

int first ,second;
first =51;
second= first ;

التعرف على أساسیات اللغة وطریقة كتابة أول برنامج لك

یر  في سطر واحد بوضع فارزة بینھمیمكن تعریف أكثر من متغ

ھي متغیرات تستطیع أن تخزن في داخلھا حرف واحد فقط)x,y,z(المتغیرات 

ند المتغیر بقیمة مباشرة إثناء وقت التعریف ھكذا

بقیمة  معینة بعد التعریف  في أي مكان في البرنامج 

symbol(الحرف تم تخزینa في داخلھ.

داللة عالحروف عندما تخزن تضع بین عالمة تنصیصیة واحد

قد نسند قیمة متغیر إلى متغیر أخر 

في الخطوة رقم firstي نفس قیمة المتغیر یحوsecondأصبح المتغیر 

سنتطرق علیھ الحقا(بقیمة في وقت اإلدخال من لوحة المفاتیح 

X=5

symbol

ولالفصل األ

++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

یمكن تعریف أكثر من متغ

 المتغیرات

ند المتغیر بقیمة مباشرة إثناء وقت التعریف ھكذایمكن أن یس

بقیمة  معینة بعد التعریف  في أي مكان في البرنامج المتغیرقد یسند

 المتغیر)symbol

الحروف عندما تخزن تضع بین عالمة تنصیصیة واحد

 قد نسند قیمة متغیر إلى متغیر أخر

 أصبح المتغیر

المتغیرأو قد یسند

دالكو 

دالكو 

دكو ال

دالكو 

symbol ='a'



التعرف على أساسیات اللغة وطریقة كتابة أول برنامج لك

حسین أحمد طالب

تكون طریقة إسناد إي قیمة أو تعبیر ریاضي إلى متغیر بشكل التالي

الذي نرید إسناد قیم إلیھ

إي تعبیر ریاضي أو متغیر أو قیمة معینة

)y(إلى المتغیر )x+3(أسندنا القیمة الناتجة من تعبیر ریاضي وھو 

لو تالحظ أن الطرف األیمن مكون من متغیر فقط والطرف األیسر مكون من تعبیر ریاضي

ى تعبیر ریاضي أخر إل)x+3(أسندنا القیمة الناتجة من تعبیر ریاضي وھو 

1.int y, x=5;
2.y=x+3;

1.int y, x=5;
2.y+2=x+3;

اسم المتغیر

التعرف على أساسیات اللغة وطریقة كتابة أول برنامج لك

تكون طریقة إسناد إي قیمة أو تعبیر ریاضي إلى متغیر بشكل التالي

الذي نرید إسناد قیم إلیھریوجد فقط اسم المتغیفي الطرف األیمن من المساواة

إي تعبیر ریاضي أو متغیر أو قیمة معینةفي الطرف األیسر من المساواة نستطیع كتابة 

)بطریقة صحیحة(إسناد قیمة تعبیر ریاضي إلى متغیر 

أسندنا القیمة الناتجة من تعبیر ریاضي وھو )٢(في الخطوة رقم 

لو تالحظ أن الطرف األیمن مكون من متغیر فقط والطرف األیسر مكون من تعبیر ریاضي

)بطریقة خاطئة(ر ریاضي إلى متغیر 

أسندنا القیمة الناتجة من تعبیر ریاضي وھو )٢(في الخطوة رقم 

وھذه الشيء خاطئ وال یقبلھ المترجم

اسم المتغیر=متغیر أو تعبیر ریاضي

+

+

ولالفصل األ

++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

تكون طریقة إسناد إي قیمة أو تعبیر ریاضي إلى متغیر بشكل التالي:إسناد قیم للمتغیرات

في الطرف األیمن من المساواة

 في الطرف األیسر من المساواة نستطیع كتابة

إسناد قیمة تعبیر ریاضي إلى متغیر :مثال 

 في الخطوة رقم

لو تالحظ أن الطرف األیمن مكون من متغیر فقط والطرف األیسر مكون من تعبیر ریاضي

ر ریاضي إلى متغیر إسناد قیمة تعبی:مثال 

 في الخطوة رقم

وھذه الشيء خاطئ وال یقبلھ المترجم

دالكو 

دالكو 



التعرف على أساسیات اللغة وطریقة كتابة أول برنامج لك

حسین أحمد طالب

)const(وتعرف بوضع كلمة ھي متغیرات تبقى قیمتھا ثابتة إثناء تنفیذ البرنامج وال تتغیر أبدا 

مثال .إثناء عمل البرنامج أبدانستخدمھا للمتغیرات التي ال نرید أن تتغیر قیمتھا 

ودائما نحتاجھا في البرامج الریاضیة لذالك نعرفھا

)pi(وأینما نحتاجھا نكتب فقط 

احد أكثر األسئلة أھمیة وھي كیفیة تنفیذ البرنامج في لغات البرمجة ؟

ینفذ ()mainویبدءا تنفیذ البرنامج من الدالة 

ویستمر ھكذا حتى یصل إلى نھایة )الحظ تسلسل الترقیم في المثال

البرنامج وأي مكتبة یحتاجھا أو أي دالة یحتاجھا یتجھ لیبحث عنھا خرج ھذه الدالة

const float pi=3.14;

include<iostream.h> //or #include <stdio.h> for user of C language#
Change_position()
{
6.
7.
8.
عندما انتھى من تنفیذ ما موجود في الدالة  یعود إلى البرنامج الرئیسي جاعال خطوة التنفیذ التالیة 

}
)ھذه أول خطوة(یبدأ تنفیذ البرنامج خطوة بخطوة 

Main()
{
)ھذه األرقام ھي اسطر برمجیة 

1.
2.
3.
4.

)٦(نقل تنفیذ البرنامج لھا أصبح الخطوة
عندھا
5.Change_posi on()

.9
10
11.
}

التعرف على أساسیات اللغة وطریقة كتابة أول برنامج لك

ھي متغیرات تبقى قیمتھا ثابتة إثناء تنفیذ البرنامج وال تتغیر أبدا 

نستخدمھا للمتغیرات التي ال نرید أن تتغیر قیمتھا وفائدتھا

ودائما نحتاجھا في البرامج الریاضیة لذالك نعرفھاوال تتغیر ابد مھما حدثھذه قیمة ریاضیة

وأینما نحتاجھا نكتب فقط سنضمن ألنفسنا أنھا ال تتغیر مھما حدث)3.14

احد أكثر األسئلة أھمیة وھي كیفیة تنفیذ البرنامج في لغات البرمجة ؟

ویبدءا تنفیذ البرنامج من الدالة .قیھسیف إذا لم تفھمھ لن تفھم شيء من الح

الحظ تسلسل الترقیم في المثال(البرنامج سطر ثم ینتقل إلى السطر الذي یلیھ 

البرنامج وأي مكتبة یحتاجھا أو أي دالة یحتاجھا یتجھ لیبحث عنھا خرج ھذه الدالة

البرنامجكیفیة تسلسل تنفیذ خطوات

//or #include <stdio.h> for user of C language

عندما انتھى من تنفیذ ما موجود في الدالة  یعود إلى البرنامج الرئیسي جاعال خطوة التنفیذ التالیة 
ویستمر البرنامج)٩(وھي 

یبدأ تنفیذ البرنامج خطوة بخطوة من ھنا 

ھذه األرقام ھي اسطر برمجیة (الخطوات الموجودة ضمن ھذه الدالة ینفذھا تباعا

نقل تنفیذ البرنامج لھا أصبح الخطوةMainالحظ في السطر الخامس احتاج دالة تقع  خارج 

ولالفصل األ

++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

ھي متغیرات تبقى قیمتھا ثابتة إثناء تنفیذ البرنامج وال تتغیر أبدا :المتغیرات الثابتة

وفائدتھا.قبل تعریف نوع المتغیر

ھذه قیمة ریاضیة)pi=3.14(قیمة 

)const(ونعطیھا قیمة)3.14

احد أكثر األسئلة أھمیة وھي كیفیة تنفیذ البرنامج في لغات البرمجة ؟

سیف إذا لم تفھمھ لن تفھم شيء من الحالھذا السؤال قاتل ك

البرنامج سطر ثم ینتقل إلى السطر الذي یلیھ 

البرنامج وأي مكتبة یحتاجھا أو أي دالة یحتاجھا یتجھ لیبحث عنھا خرج ھذه الدالة

دالكو 

كیفیة تسلسل تنفیذ خطوات

//or #include <stdio.h> for user of C language

عندما انتھى من تنفیذ ما موجود في الدالة  یعود إلى البرنامج الرئیسي جاعال خطوة التنفیذ التالیة 
وھي )٨(بعد  ھي 

الخطوات الموجودة ضمن ھذه الدالة ینفذھا تباعا

الحظ في السطر الخامس احتاج دالة تقع  خارج 

مھم

مھم



التعرف على أساسیات اللغة وطریقة كتابة أول برنامج لك ولالفصل األ

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

integerإلى متغیر من نوع floatبرنامج لتحمیل قیمة متغیر من نوع :مثال

:توضیح الخطوات 

التي تخص اللغةفیالتعاراستدعینا مكتبة األولسطر في ال.١

التي وصفناھا سابقا وفي السطر الثالث فتحنا قوس بدایة البرنامجMainفي السطر الثاني دالة .٢

integerمن نوع fixOnlyفي السطر الرابع عرفنا متغیر .٣

floatفي السطر الخامس عرفنا متغیر .٤ fixAndPint من نوعfloat٣.٥لھ قیمة أسندناو

floatبالمتغیرintegerمن نوع fixOnlyفي السطر السادس ساوینا المتغیر .٥ fixAndPint من نوعfloat

من نوع fixAndPintیحمل فقط قیمة الجزء الصحیح للمتغیرintegerمن نوعfixOnlyفأصبح المتغیر 

float

البرنامجأغلقناوالسطر الثامن fixOnlyفي السطر السابع طبعنا قیمة المتغیر.٦

 المتغیر إننالحظfixOnly والذي سیظھر )٣.٥(فقط رغم الذي ساویناه فیھ ھو)٣(سوف تصبح قیمتھ

)٣(في شاشة التنفیذ ھوا 

 نالحظ وجود)cout,printf( دوال لعرض الناتج على شاشة التنفیذ للمستخدم وتسمى تستخدمھذه الدوال

.أالنسنتناولھ ماوھذهاإلخراج

 في دالة الطباعة في لغةC استخدمنا الرمز"%d"سنطبعھ ھو متغیر من نوع الن ماintegerوھذه ما

.١ستفھمھ من الجدول رقم 

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
main()
{
int fixOnly;
float fixAndPint=3.5;

fixOnly =fixAndPint;
printf("%d",fixOnly);
}

#include<iostream.h>
main()
{
int fixOnly;
float fixAndPint=3.5;
fixOnly =fixAndPint;
cout<<fixOnly;
}

مھم

كل الذي یحصل floatبأخر من نوع integerماذا یحدث لو ساوینا متغیر من نوع 

سوف یأخذ الرقم فقط القبل الصفر ویھمل الذي بعدهintegerھو أن المتغیر 



التعرف على أساسیات اللغة وطریقة كتابة أول برنامج لك ولالفصل األ

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:دوال اإلخراج-١.٤

.والدوال ھيالمستخدم في شاشة التنفیذ مأماالعملیات التي نریدھانواتجھي دوال تستخدم لعرض 

++Cمستخدمة  في لغة الدالة ال

cout>>var;

Cالدالة المستخدمة  في لغة 

printf("%symbleToVar",var);

 أي لكل لغة لھا دوال خاصة في اإلدخال وھو االختالف األكثر شیوعا بین ھاتین اللغتین ھي  ودوال اإلدخال

.أما  بقیة  الدوال فتتشابھ كثیرا جدا في ما بینھا

)var(ھو اسم المتغیر الذي سوف نقوم بطباعة قیمتھ

)symbleToVar(اللة على نوع المتغیر المراد طباعتھ وھذا جدول بالرموزھي رموز تستخدم للد

)١(جدول )Cھذا الجدول فقط موجود بلغة (وصفھ      الرمز
printf ("%d",var); المتغیرvarعبارة عن متغیر رقمي

printf ("%f",var); المتغیرvarكسريعبارة عن متغیر

printf ("%c",var); المتغیرvarحرفن عبارة ع

printf ("%s",var); المتغیرvar مجموعة من الحروف(سلسلةعبارة عن(

integerوھو من نوع data3)(لو أردنا طباعة قیمة المتغیر :مثال

 استخدمنا الرمز)" %d"( في لغة)C(من نوعھوالن المتغیر الذي سنطبع قیمتھinteger

:كتابة برنامجك األول

hi(لو أردنا طباعة :مثال  hussien ahammed taleb(أمام المستخدم فیكون الكود كالتالي

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

Printf("%d", data3);cout<< data3;

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
main()
{
printf(" hi hussien ahammed taleb");
}

#include<iostream.h>
main()
{
cout<<" hi hussien ahammed taleb";
}



التعرف على أساسیات اللغة وطریقة كتابة أول برنامج لك ولالفصل األ

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

من القائمة سیظھر الشكل التالي في شاشة التنفیذ)run(أو )ctrl+f9(أالن لننفذ البرنامج بالضغط على 

.طباعتھا في دوال الطباعةأي جملة نصیة یجب وضعھا بین عالمتي تنصیص عند:نالحظ 

 لو أردنا وضع كل كلمة في سطر فقط نستخدم القالب"\n" بین كل كلمة حیث یقوم ھذه القالب بإنزال المؤشر

في شاشة التنفیذ إلى السطر التالي ولذالك ما یتم طباعتھ بعده یطبع في السطر التالي الذي علیھ المؤشر

أالن لننفذ البرنامج  سیطبع الشكل التالي في شاشة التنفیذ

یقوم بإنزال مؤشر الطباعة إلى سطر جدید لیطبع)"n\"(لو تالحظ كل 

ما بعده من كلمات في السطر الجدید

مام المستخدم بطرق مختلفة فمنھا أعةھناك بعض الرموز التي تستخدم في دوال الطباعة لترتیب شاشة الطبا

وھذا جدول بتلك الرموزمن یضیف فراغات  ومنھا من یرتب عمودي وغیرھا

)ھذه العالمات مھمة في الطباعة(بعض العالمات المھمة في الطباعة وترتیب الشاشة أمام المستخدم 

وظیفتھالرمز
\vترتیب عمودي
\hترتیب أفقي
\n سطر جدیدأنزال المؤشر إلى
\tوضع أربع فراغات خلف العنصر التي تمت طباعتھ حالیا

في دالة الطباعة t\""ب "n\"في نفس المثال السابق لو أردنا أن یطبع بین كل كلمة وأخرى أربع فراغات فقط نبدل 

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
main()
{
Printf(" hi\nhussien\nahammed\ntaleb");
}

#include<iostream.h>
main()
{
cout<<" hi\nhussien\nahammed\ntaleb";
}

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

Printf(" hi\t hussien\t ahammed\t taleb");cout<<" hi\t hussien\t ahammed\t taleb";

مھم



التعرف على أساسیات اللغة وطریقة كتابة أول برنامج لك ولالفصل األ

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

.إذا أردنا طباعة قیمة متغیر تم إسناد  قیمة إلیھ وقت تعریفھ :مثال

داللة على أن المغیر كسري الذي سوف یتم )C(في لغة "f%"الحظنا وجود )float(بما أن المتغیر من نوع .١

طباعتھ

يء أخرالش)3.5(الناتج في شاشة التنفیذ لھذا البرنامج یكون فقط .٢

 لو أردنا أن یعرض في شاشة التنفیذ ھكذا

)fixAndPint(بشكل سلسلة قبل المتغیر)=Number_is(الموضوع سھل فقط نطبع ++Cفي لغة 

بعد المتغیر أیضا بشكل سلسلة وبھذا یصبح الكود ھكذا)$(ونطبع

التنفیذ وأي الخاص بالمتغیر یطبع قبل المتغیر في شاشة ")symbleToVar%("فأن إي سلسلة قبل )C(إما  في لغة 

سلسلة بعده تطبع بعد المتغیر

)ھكذا)C(وبھذه یصبح الكود بلغة (.وعھحسب نخاص بھ )symbleToVar(ونعلم انھ كل متغیر عند طباعتھ لھ 

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
Main()
{
float fixAndPint=3.5;
printf("%f", fixAndPint) ;
}

#include<iostream.h>
Main()
{
float fixAndPint=3.5;
cout<< fixAndPint ;
}

++Cالكود بلغة    
#include<iostream.h>
Main()
{float fixAndPint=3.5;
cout<<" Number_is="<< fixAndPint<<"$" ;}

Cالدالة المستخدمة  في لغة  

printf("%symbleToVar",var);

Cالكود بلغة    
#include<stdio.h>
Main()
{float fixAndPint=3.5;
printf(" Number_is=%f$", fixAndPint) ;}

Number_is=3.5 $

مھم



التعرف على أساسیات اللغة وطریقة كتابة أول برنامج لك ولالفصل األ

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:دوال اإلدخال-١.٥

إسناد قیم إلى المتغیرات المعرفة داخل وامن شاشة التنفیذ تستخدم دوال اإلدخال إلدخال معلومات من قبل المستخدم

.القیام بالعملیات المطلوبةلغرض معالجتھا البرنامج  من خالل إدخال المستخدم لقیمھا

++Cالكود بلغة    

cin>>var;

Cالكود بلغة    

scanf("%symbleToVar",&var);

)var(ھو قیمة المتغیر الذي سوف یقوم المستخدم بادخالھ.

)symbleToVar(ھي رموز تستخدم للداللة على نوع المتغیر المدخل وھذا جدول بالرموز.

)٢(جدول )Cھذا الجدول فقط موجود بلغة (وصفھ      الرمز
scanf("%d",&var); المتغیرvarعبارة عن متغیر رقمي

scanf("%f",&var); المتغیرvarكسريعبارة عن متغیر

scanf("%c",&var); المتغیرvar حرفعبارة عن

scanf("%s",&var); المتغیرvar سلسلةعبارة عن

نستطیع إدخال أكثر من متغیر في دالة إدخال واحدة

++Cالكود بلغة    

cin>>var1>>var2;

Cالكود بلغة    

scanf("%symbleToVar %symbleToVar ",&var1,&var2);

 كما مبین بالرسم المؤشر باألسھم كل متغیر ولھ)%symbleToVar(خاص بھ

وأردنا إدخال قیمھ لھ من شاشة التنفیذ سیكون الكود بشكل التالي)float(من نوع )x(إذا كان لدینا المتغیر :مثال

++Cالكود بلغة    
cin>> x;

Cالكود بلغة    
scanf("%f",& x);

 استخدمنا الرمز)" %f"( في لغة)C(ذي سنطبع قیمتھ من نوعالن المتغیر ال)float(

مھم
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سوف یطبع في aلو أردنا أن یقوم المستخدم بإدخال حرف ویطبع الحرف أمامھ بین قوسین إي لو ادخل :مثال

)a(شاشة التنفیذ 

:توضیح الخطوات

عرفنا متغیر من نوع حرفي)١(خطوة رقم .١

بما انھ المتغیر من نوع .قمنا بإدخال قیمة للمتغیر من شاشة التنفیذ ویدخل فقط حرف واحد )٢(خطوة رقم .٢

character في لغة)C(  یقرئ ویطبع بداللة"%C"

بین قوسین)٢(قمنا بطباعة قیمة المتغیر التي أدخلت في خطوة رقم )٣(خطوة رقم .٣

ما سیظھر في شاشة التنفیذ ھو

إلبدال بین قیمة متغیرین نحتاج إلى متغیر ثالث من نفس نوع المتغیرین حتى نخزن بِھ نتیجة :أبدال بین قیم متغیرین

یر ثالث ال نستطیع اإلبدال ستضیع احد القیمتیناحد المتغیرین ثم نبدل الن في حال عدم وجود متغ

)b(والمتغیر )a(بین قیمة المتغیر أبدال:مثال 

++cة         البرمجة بلغcالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
main()
{
1.char enterchar;
2.scanf("%c",& enterchar );
3.prin (" (%c)", enterchar) ;
}

#include<iostream.h>
main()
{
1.char enterchar;
2.cin>> enterchar;
3.cout<<" ("<< enterchar <<")" ;
}

)b(والمتغیر )a(كود اإلبدال بین قیمة المتغیر 

int a=12,b=30,c; //a=12 , b=30
;c(c=a(في متغیر ثالث aنخزن قیمة المتغیر  //
;aa=bفي المتغیر  bنضع قیمة المتغیر  //a=30,

;bb=cفي المتغیر  aنضع القیمة المخزنة في المتغیر الثالث وھي قیمة  // b=12,

مھم
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):األسبقیة(وطرق تمثیلھا  وأولویاتھا العملیات الحسابیة-١.٦

یات الریاضیة على المتغیرات واالرقامتستخدم الجراء العمل:العملیات الریاضیة

األسبقیةالوظیفةالرمز
١الزیادة والنقصان--أو++

٢اإلشارة السالبة-
٣الضرب والقسمة وباقیھا%أو /أو *

٤الجمع أو الطرح-أو +
٥التساوي=

٦زیادة أو نقصان للعددالمتأخرة بعد الرمز–أو ++

ستخدم الجراء العملیات المنطقیة على المتغیرات واالرقام والتعابیر الریاضیةت:Bowtiesاألدوات 

األسبقیةالوظیفةالرمز
١إشارة النفي~

٢إزاحة للعدد یمین أو یسار<<أو >>

٣)and(عملیة &

٤الرفع لقوى^

٥)or(عملیة |

ق اوعدم تحققكشروط تحقتستخدم مع العبارات الشرطیة:ةاألدوات المنطقی

األسبقیةالوظیفةالرمز
١النفي!

٢)and(عملیة منطقیة &&

٣)or(عملیة منطقیة ||
 تكون نواتج األدوات المنطقیة ومقارناتھا إما)True( أو)False( إذا كان احد طرفي .أي أما واحد أو صفر

دالمقارنة رقم غیر الصفر مثال سبعة فأي رقم غیر الصفر یعتبره واح

 تستخدم األدوات المنطقیة كشروط مقارنھ في العبارات الشرطیة ھي  وأدوات)Bowties(
في الجمع ألن رقم الضربأسبقیةفي األسبقیات الرقم األقل أعلى أسبقیة مثال أسبقیة الضرب أعلى من

)٤(الجمع ھو و رقم )٣(جدول األسبقیة ھو
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:تمثیل العملیات الریاضیة-١.٧

یات الریاضیة برمجیا بطریقة مشابھ لطریقة تمثیلھا  ریاضیا مع تغیر طفیف بالرموز الریاضیة لما یكافئھا تمثل العمل

من الرموز البرمجیة والحظ ھذا الجدول التوضیحي للعملیات وتمثیلھا ریاضیا وبرمجیا

)c(وناتج العملیة الریاضیة یخزن في )a,b(على أساس عندنا متغیران ھما التالي المثال 

تمثیلھ برمجیاتمثیلھ ریاضیاز و الوظیفةالرم

;C=a+bC=a+b(+)الجمع
;C=a-bC=a-b)-(الطرح

;C=a/b)/(القسمة

;C=a*bC=a*b(*)الضرب
C=a(%)باقي القسمة mod bC=a%b;

 الحظ أن التمثیل البرمجي مشابھ تقریبا للتمثیل الریاضي مع أبدال بعض الرموز بما یكافئھا

.)باالمثلة المرفقة٩٠شاھد سؤال رقم (تعبیررزة منقوطة في نھایة الووضع فا

وكالھما یحمل قیمة معینة  یدخل قیمھم المستخدم من )(integerلو كان لدینا متغیرین من نوع :مثال

.شاشة التنفیذ قم بعملیة جمع لھما

:توضیح الخطوات

()mainھي دالة )٢(خطوة رقم .ة الخاصة بدوال اإلدخال واإلخراجھي تعریف للمكتب)١(خطوة رقم .١

و عرفنا المتغیر الثاني وعرفنا متغیر الجمع .عرفنا المتغیر األول .فتحنا قوس بدایة البرنامج)٣(خطوة رقم .٢

++cرمجة بلغة         البcالبرمجة بلغة         

1.#include<stdio.h>
2.main()
3.{ int first, seconds, sum;
4.scanf("%d", &first);
5. prin ("+\n");

scanf("%d", & seconds);6.
7.sum= first+ seconds;
8.prin ("---------\nsum=%d", sum ) ;
9. }

1.#include<iostream.h>
2.main()
3.{ int first, seconds, sum;
4.cin>> first;
5. cout<<"+\n";

cin>> seconds;6.
7.sum= first+ seconds;
8.cout<<"---------\nsum="<< sum ;
9. }
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شاشة التنفیذ طبعنا عالمة الجمع على)٥(وخطوة رقم .قرئنا قیمة المتغیر األول من شاشة التنفیذ)٤(خطوة رقم .٣

قرئنا قیمة المتغیر الثاني من شاشة التنفیذ)٦(خطوة رقم ..لزیادة جمالیة البرنامج

)(قمنا بجمع المتغیر)٧(خطوة رقم .٤ firstوالمتغیر)seconds( بداخل متغیر أخر اسمھ(Sum) وطبعنا قیمة

وھو على أساس جمع عددین من (integer)من نوع  Sum)(غیر تموعرفنا ال)٨(في خطوة رقم ھذه المتغیر

Sumلكان یجب تعریف(integer)ولو كان احد العددان غیر  (integer)یكون الناتج من نوع (integer)نوع 

)float(إي لو كان احدھما كسري لكان یجب تعریفھ من نوع بطریقة بالئم كي یحمل نتیجة جمع ھذان العددان

الق قوس البرنامجقمنا بإغ)٩(خطوة رقم .٥

.ھوما سیظھر في شاشة التنفیذ

بنفس الطریقة فقط نبدل إشارة الجمع في الخطوة رقم الریاضیة على المتغیرینونستطیع إجراء بقیة العملیات

؟إي انإلى إشارة ضرب أو طرح أو قسمة)٧(

 لىإ)٧(لو أردنا أجراء عملیة طرح للرقمین المدخلین فقط نغیر خطوة رقم

إلى رمز الطرح)٥(مع تغیر رمز الجمع في خطوة رقم 

 إلى)٧(للرقمین المدخلین فقط نغیر خطوة رقم ضربلو أردنا أجراء عملیة

ضربإلى رمز ال)٥(مع تغیر رمز الجمع في خطوة رقم 

 إلى)٧(للرقمین المدخلین فقط نغیر خطوة رقم قسمةلو أردنا أجراء عملیة

قسمةإلى رمز ال)٥(مع تغیر رمز الجمع في خطوة رقم 

 في عملیة القسمة یتم تعریف المتغیر)div( بدل المتغیر)sum( على انھ متغیر كسري الن

عملیة قسمة إي عددین قد ینتج عنھا رقم بعد الفارزة

كود

7.sum= first- seconds;

كود

7.sum= first* seconds;

كود

7.sum= first/ seconds;

كن برموز أخرى دالة عن ل نفس  الطریقة االعتیادیة لكما الحظنا أن العملیات الریاضیة برمجیا تمث

نوع العملیة في بعض الحاالت
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للداللة على %یستخدم الرمز وباقي القسمة ھو ما تبقى من قسمة عددیین :یجاد باقي القسمةاِ 

.باقي القسمة

 إلى)٧(فقط نغیر خطوة رقم في المثال السابق للرقمین المدخلینلو أردنا أیجاد باقي قسمة

ھي رموز تستخدم لمعرفة العالقة بین تعبیرین او متغیرین إي ھل یساویھ أو أكبر منھ أو ال :الرموز العالئقیة

)False(او )True(وتكون نتیجة المقارنة إما یساوي أو اصغر منھ وھذا جدول بھذه الرموز 

مثال  الوظیفةالرمز
(a>b)عالمة اكبر<

(a>=b)یساويعالمة اكبر أو =<

(a<b)عالمة أصغر>

(a<=b)عالمة أصغر أو یساوي=>

(a==b)عالمة الیساوي==
(a!=b)عالمة ال یساوي=!

كود

7.sum= first % seconds;

باقي  قسمة اإلعداد التالیة

3%2=1

6%2=0

9%3=0

10%8=2

فال یتقسم علیھ أصال كلھ یبقى كباقي قسمةالثانيالرقم األول اقل منالحظ أن إذا كان 

9%12=9

7%8=7

مھم
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:األسبقیات وطرق معاملتھا-١.٨

في جداول الرموز وضعنا أمام كل رمز األسبقیة الخاصة ؟على سبیل المثال إذا جاءت عملیة ضرب و 

وأسبقیة )٣(الضرب ھي أسبقیتھألن (واحد فیكون للضرب أسبقیة على الجمع عملیة جمع في تعبیر 

وینفذ قبلھ )من جدول االسبقیاتالرقم األقل أعلى أسبقیة(إي الضرب أعلى أسبقیة  )٤(الجمع ھي 

وھذا ھو من أصول عمل المترجم لذالك یجب فھم األسبقیات حتى ال تخطئ في طریقة تحلیل  التعبیر 

ي مسئلة الریاضي أل

؟).a-b/d(شاھد تغلب األسبقیات في المثال التالي ھو 

مثال

یبدأ المترجم تنفیذ العملیات من الیسار إلى الیمین  

Reslt=a – c / d

بمقارنة كل عملیتین ریاضیتین معا وأیھما لھ أسبقیة أعلى تنفذ اوألیبدءا 

فیكون تسلسل تنفیذ الخطوات)a=5,c=10,d=2(إذا كان 

1. Reslt=5 – 10 / 2

ال عند مقارنة عملیة القسمة و الطرح فوجد انھ القسمة لھ أسبقیة أعلى من الطرح لذالك ستنفذ القسمة أو
)5=10/2(فیقسم 

2. Reslt=5 – 5

تنفذ عملیة الطرح بشكل اعتیادي ألنھا أخر عملیة ریاضیة متبقیة قبل المساواة ویكون الناتج ھوا صفر 
وأخر عملیة ستنفذ ھي المساواة فتصبح قیمة

)Reslt=0(

رح في المثال وربما نحن كنا نرید أن تنفذ عملیة الطرح لو الحظنا كیف تغلبت عملیة القسمة على عملیة الط
أوال لكن المترجم نفذ حسب االسبقیة  لذالك یجب مراعاة التعبیر واالسبقیات واستخدام االقواس للتخلص من 

.االسبقیة االعلى الن االقواس اعلى اسبقیة من الجمیع
اویتان  سینفذ من الیسار  إلى الیمین أول عند مقارنة عملیتان  ویجد أن االسبقیتان متس:مالحظة مھمة

عملیة تقع في الیسار تنفذ أوال 

مھم
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مثال

Reslt=a * c +d
)a(معون أوال تم تضرب النتیجة في یج)c,d(في ھذا المثال  نحن  نقصد في تعبیرنا أن 

وتجمع )a,c(حسب األسبقیات أن الضرب لھ أسبقیة اعلى الجمع لذالك سوف یضرب لكن الواقع غیر ذالك
الحظ تسلسل العملیات الناتجة عن ھذا التعبیر...........!ویكون الناتج غیر صائب)d(النتیجة مع 

مین  یبدأ تنفیذ العملیات من الیسار إلى الی

Reslt=a * c + d

یبدءا بمقارنة كل عملیتین ریاضیتین معا وأیھما لھ أسبقیة أعلى تنفذ اوأل

فیكون تسلسل تنفیذ الخطوات)a=5,c=10,d=5(إذا كان 

1. Reslt=5 * 10 +5

ى من الجمع لذالك ستنفذ الضرب أوال فیضرب عند مقارنة عملیة الجمع والضرب  فوجد انھ الضرب لھ أسبقیة أعل
)5*10=50(

2. Reslt=50 + 5

وأخر )55(تنفذ عملیة الجمع بشكل اعتیادي ألنھا أخر عملیة ریاضیة متبقیة قبل المساواة ویكون الناتج ھو 
عملیة ستنفذ ھي المساواة فتصبح قیمة

)Reslt=55(

نضع أقواس حول العملیات التي لھا أسبقیة اقل ونریدھا أن تنفذ أوال وھو بالضبط لحل ھذه المشكلةریاضیا
لذالك سوف ینفذ )الن األقواس لھا أسبقیة اعلى جمیع باقي العملیات(ما نعملھ برمجیا أیضا نستخدم أقواس  

ما في داخلھا تم یتعامل مع الخارج القوس وتكون النتیجة صائبة؟
شكل المثال السابقویصبح

Reslt=a *( c +d)

مھم
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ویكتب برمجیا ھكذا
Reslt=a *( c +d);

الحظ تسلسل العملیات الریاضیة أالن

یبدأ تنفیذ العملیات من الیسار إلى الیمین  

Reslt=a * ( c + d)

یبدءا بمقارنة كل عملیتین ریاضیتین معا وأیھما لھ أسبقیة أعلى تنفذ اوأل

فیكون تسلسل تنفیذ الخطوات)a=5,c=10,d=5(إذا كان 

1. Reslt=5 * (10 + 5)

عند مقارنة عملیة الضرب واألقواس فوجد انھ األقواس لھ أسبقیة أعلى من الضرب لذالك ستنفذ مابین األقواس 
)12=2*10(أوال فیجمع 

2. Reslt=5 * 15

وأخر )75(تنفذ عملیة الضرب بشكل اعتیادي ألنھا أخر عملیة ریاضیة متبقیة قبل المساواة ویكون الناتج ھو 
عملیة ستنفذ ھي المساواة فتصبح قیمة

Reslt=75
؟........ھل الحظت كم ھناك اختالف بین النتیجتین

ةا داخل األقواس تعمل األسبقیات فأیھما لھ اسبقیضبین األقواس أكثر من عملیة ریاضیة ایإذا كان ما:مالحظة
كان المثالأعلى ینفذ أوال على سبیل المثال   لو

Reslt=a* ( c + d/f)
تسلسل تنفیذ العملیات ھي

النة اول ماسینفد مابین االقواس ویقارن قسمة مع جمع ووجد ان القسمة اعلى اسبقیة)d/f(یقسم .١
)c(ویجمع ناتج  القسمة مع .٢
)a(ویضرب ناتج الجدید لمابین االقواس مع .٣
resltیساوي النتیجة ب .٤
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مثال

)d(تقسم النتیجة علي أوال تمیجمعون)A,5(ونحن نرید أن نقصد في تعبیرنا أن 
)D/5(حسب األسبقیات أن القسمة لھا أسبقیة على الجمع لذالك ستنفذ القسمة اوال إي یقسم لكن الواقع غیر

...........!ویكون الناتج غیر صائب)A(وتجمع النتیجة مع 

=Y(الحظ تسلسل العملیات بدون أقواس وحسب التعبیر 5+A /D - B/C(

y=5+A/d-b/c

یبدءا بمقارنة كل عملیتین ریاضیتین معا وأیھما لھ أسبقیة أعلى تنفذ اوأل

فیكون تسلسل تنفیذ الخطوات)c=2,A=4,b=4,d=4(إذا كان 

1. y=5 + 4 / 4 – 4 / 2

جمع لذالك سنقسم   أوال  فیقسم عند مقارنة عملیة الجمع والقسمة فوجد انھ القسمة لھ أسبقیة أعلى من ال
)4/4=1(

2. y=5 + 1 – 4 / 2

عند مقارنة عملیة الجمع مع الطرح وجد أن االسبقیتان متساویتان لذالك سنفذ من الیسار إلى الیمین ومن الیسار 
)6=1+5(أول عملیة تقع ھي الجمع لذالك سینفذ الجمع أوال

3. y=6 – 4 / 2

)2=4/2(عند مقارنة عملیة القسمة مع الطرح وجد أن األسبقیة القسمة أعلى لذالك سنفذ  القسمة أوال
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4. y=6 – 2

وأخر )4(تنفذ عملیة الطرح بشكل اعتیادي ألنھا أخر عملیة ریاضیة متبقیة قبل المساواة ویكون الناتج ھو 
عملیة ستنفذ ھي المساواة فتصبح قیمة

y=4

نضع أقواس حول العملیات التي لھا أسبقیة اقل ونریدھا أن تنفذ أوال وھو بالضبط ریاضیا لحل ھذه المشكلة 
)D(حول عملیة الجمع لذالك سوف ینفذ الجمع تم  یقسم النتیجة علىما نعملھ برمجیا أیضا نستخدم أقواس 

ویطرح النتیجتین   وتكون النتیجة Cعلى Bلناتج مطروح من عملیة قسمة سوف ینفذ القسمة وبما أن ا
صائبة؟

ویكتب برمجیا ھكذا

Y= (5+A)/D - B/C ;

الحظ تسلسل العملیات بوجود أقواس وحسب التعبیر

y=(5+A)/d-b/c

فذ اوألیبدأ بمقارنة كل عملیتین ریاضیتین معا وأیھما لھ أسبقیة أعلى تن

فیكون تسلسل تنفیذ الخطوات)c=2,A=4,b=4,d=4(إذا كان 

1. y=(5 + 4) / 4 – 4 / 2

عند مقارنة األقواس والقسمة فوجد انھ األقواس لھ أسبقیة أعلى من الجمع لذالك  سینفذ ما بین األقواس أوال   
)9=4+5(أوال  فیجمع 
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؟..أالن األسبقیات أصبحت واضحة ولمعلوماتك

یبدأ تنفیذ العملیات من الیسار إلى الیمین.١

یقارن كل عملیتین معا العملیة التي لھا أسبقیة أعلى تنفذ أوال.٢

یبدأ بالتنفیذ من الیسار إلى الیمینإذا تساوت اسبقیتان.٣

بین األقواس إي إذا وما في داخل ما(بین األقواس ینفذ أوال ألنھ أعلى أسبقیة من غیره ما.١

)كان أكثر من عملیة بین األقواس تعامل حسب األسبقیة الذي أسبقیتھ أعلى ینفذ أوال

2. y=9/4 – 4 / 2

)2.25=9/4(عند مقارنة عملیة القسمة مع الطرح وجد أن   القسمة أعلى فستنفذ أوال 

3. y=2.25 – 4 / 2

)2=4/2(عند مقارنة عملیة القسمة مع الطرح وجد أن األسبقیة القسمة أعلى لذالك سنفذ  القسمة أوال

4. y=2.25 – 2

أالن تنفذ عملیة الطرح بشكل اعتیادي والنتیجة تصبح

y= 0.25
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دوات بالنسبة لألاألسبقیات:مالحظةBowtiesھي نفس طریقة في منطقیةواألدوات ال

أیضا الذي لھ أسبقیة أعلى ینفذ أوالالعملیات الریاضیة 

نفس الطریقة بالنسبة لباقي األدوات تنفذ حسب األسبقیة

)AND,OR,NOT(جدول الحقیقة 

NOT فقط ل)A(ORANDA | B

TrueFalseFalseFalseFalse

TrueTrueFalseTrueFalse

FalseTrueFalseFalseTrue

FalseTrueTrueTrueTrue

 في عملیات المقارنة إي رقم غیر الصفر یعتبره واحد سوا كان موجب او سالب

مثال

True && False || True
؟..............................جد النتیجة

True && False || True

1.

True(لذالك سینفذه أوالorلھ أسبقیة أعلى من andنعلم انھ  And False=False(

False || True

2.
False(بشكل اعتیادي orأالن عملیة  or True=True(

)True(فالناتج یكون 

مھم
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مھم جدامثال
(3+2) && (4*2) || (4%2)

؟..............................جد النتیجة

(3+2) && (4*2) || (4%2)

1.
بما انھ موجود تعابیر ریاضیة وعملیات منطقیة سینفذ العملیات الریاضیة التي بین األقواس  أوال

وتساوي )2*4(أول عملیة سینفذھا ھي الضرب الن أسبقیتھا أعلى من الجمع وباقي القسمة ھي 
ثمانیة

(3+2) && 8 || (4%2)

2.
ھو صفر)2%4(ي القسمة ألن أسبقیتھ أعلى من الجمع وباقي قسمةسینفذ باق

(3+2) && 8 || 0

3.
یساوي خمسة)3+2(سینفذ عملیة الجمع 

5 && 8 || 0

4.
لذالك سینفذه أوالorلھ أسبقیة أعلى من andنعلم انھ )or(وعملیة )and(اآلن یقارن عملیة 

غیر الصفر یعتبره واحد سوا كان موجب أو سالب إذن تكون المقارنة في عملیات المقارنة إي رقم 
بشكل التالي
(5 && 8)

(1 && 1=1)
النتیجة ھي واحد

1 || 0

5.
بین الواحد والصفر والنتیجة ھي واحد)or(أخر عملیة مقارنة ھي 

(1||0)=1

مھم
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|و ||أو &و &&ما الفرق بین 

یمثل عملیة منطقیة بین موقعین في الذاكرة إذا صح التعبیر أو )&&(انھ :&و &&الفرق یقع بین  
وتكون  نتائج إي عملیة )Falseأو True(متغیرین بشكل كامل ولیس بشكل جزئي أو تعبیرین نتائجھما  

).&&(بطرفي )Falseأو True(أي ان المقارنة تكون بین  .Falseأو Trueإما )||أو &&(فیھا 
:مثال

Int a=5;
Int b=7;
(A >0) &&(b>0)

 True)True(&&)True(
كانت النتیجة نعم )A>0(اي عندما قارن .الن المتغیران كالھما أعلى من صفر  Trueیكون الناتج ھوا 

بین )and(وعندما عمل )True(كانت النتیجة أیضا )b>0(وعندما قارن )True(اكبر من الصفر إي
إي واحد  )True(تیجة النتیجتین كانت الن

* فلو كتبنا الكود التالي)a && b( فسیقارن)1 && 1 تكون النتیجة واحد)1=

فیمثل عملیة منطقیة بین كل بت مع البت الذي یقابلھ في المتغیر المقابل ولیس مع المتغیر كامال )&(إما  

وناتج العملیة ممكن أن یكون إي رقم.Bowtiesلذالك تسمى 

-:س المثاللنعد نف
Int a=5;
Int b=7;
A & b)(

andثم یعمل بینھم عملیة Binaryإلى ما یقابلھما ب )٧و ٥(ماذا سیحصل؟ سوف یحول 
0111  7

50101
0101 5

إي ممكن أن یكون الناتج إي رقم)Falseأو True(ولیس )5(نالحظ أن ناتج ھذه العملیة ھوا 
)|و ||(وكذالك بالنسبة ل 

بعد إذا أردنا فھم البرنامج التعلیقات مھمة جدا بجانب األسطر البرمجیة حتى في  ما:إضافة تعلیقات-١.٩

یعني الكودالتعلیقات بجانب األسطر نفھم ماءمجرد نقرفي وقت مضىالذي كتبناه

/*تعلیق   */نضع التعلیق بین      )C(في لغة 

//تعلیق یق بعدنضع التعل)++C(وفي  لغة 

++Cلكود بلغة    

#include<iostream.h> // declaration of Lab we will use it

Cلكود بلغة    

#include<stdio.h> /* declaration of Lab we will use it*/
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مھم جدا|و ||أو &و &&الفرق بین على مثال

(3|2) && (4&2) || (4<2)
؟..............................جد النتیجة

(3|2) && (4&2) || (4<2)

1.
بما انھ موجود تعابیر وعملیات منطقیة سینفذ العملیات التي بین األقواس  أوال

)and(یحولھا الى الباینري ویعمل بین البتات )2&4()&(أول عملیة سینفذھا ھي 
(0100)&(0010)=(0000)

النتیجة ھي صفر

(3|2) && 0 || (4<2)

2.
اي صفرFalseسینفذ عملیة األصغر وان االثنان لیس اصغر من أربعة فتكون النتیجة 

(3|2) && 0 || 0

3.
orبین ثالثة واثنان  یحولھا إلى الباینري ویعمل بین البتات orسینفذ عملیة 

(0011)|(0010)=(0011)
جة ھي ثالثةالنتی

3 && 0 || 0

4.
لذالك سینفذه أوالorلھ أسبقیة أعلى من andنعلم انھ )or(وعملیة )and(اآلن یقارن عملیة 

في عملیات المقارنة إي رقم غیر الصفر یعتبره واحد سوا كان موجب أو سالب إذن تكون المقارنة 
بشكل التالي
(1 && 0)

(1 && 0=0)
حدالنتیجة ھي وا

0 || 0

5.
بین الصفر والصفر والنتیجة ھي صفر)or(أخر عملیة مقارنة ھي 

(0||0)=0

مھم
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ھي متغیرات تعرف داخل البرنامج بقیمة معینة تم تتغیر :مؤثرات الزیادة والنقصان-١.١٠

؟..یینقیمتھا أثناء تنفیذ البرنامج كأن نجعلھا تزداد بمقدار واحد او اي إي مقدار معین وھي على نوع

ھي متغیرات من اسمھا تزداد بمقدار معیین وشكلھا:مؤثرات الزیادة

توضیح

a =a+1;
٢اي لو كان قیمتھ  مثال  )١(إي جمع قیمتھ السابقة مع (ازداد بمقدار واحد )a(معناه المتغیر 

)٣یصبح 
----------------------------------مثال توضیحي-------------------------------------

Int a=0
a=0عرفنا المتغیر وأعطینا قیمتھ 

a =a+1;
a=1جمعت قیمتھ السابقة وھي صفر مع الواحد وأصبحت قیمتھ 

a =a+1;
a=2جمعت قیمتھ السابقة وھي واحد مع الواحد و أصبحت قیمتھ 

a=a+5;
a=7جمعت قیمتھ السابقة وھي اثنان مع خمسة و أصبحت قیمتھ 

--------------------------------------------------------------------------------
من الصفر إلى الواحد ثم إلى االثنان بمجرد كتابھ ھذا التعبیرaالحظت كیف تغیرت قیمة المتغیر 

ھناك طریقة أخرى لتمثیل مؤثرات الزیادة وھي 

);a=a+1(بدال أن نكتب  ++aنكتب    
a+=1أو    

a++
.قد ازداد بمقدار واحدaوتدل الرموز السابقة  اي أن المتغیر 

ليأو إي رقم أخر فنكتب الشكل التا٥لو أردنا أن یزداد المتغیر قیمة غیر الواحد قد یكون 

);a=a+5(بدال أن نكتب  a+=5نكتب   

----------------------یصبح المثال توضیحي بالرموز البرمجیة-------------------------
Int a=0

a=0عرفنا المتغیر وأعطینا قیمتھ 
a ++;

a=1أصبحت قیمتھ 
a +=1;

a=2أصبحت قیمتھ 
a+= 5;

a=7قیمتھ أصبحت 
--------------------------------------------------------------------------------
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++a(الفرق بین ما ,++a.. ؟)

بعد أن تم غیر قیمتك الحالیة على قیمتك السابقة معناه نفذ الخطوة)a(++االختالف ھوا انھ 

یمة الزیادة ھي واحد وقیمتھ في الخطوة السابقةقعلى سبیل المثال قد تكون (تنفذ الخطوة الحالیة 

.)٣(وعندما ینتقل إلى الخطوة أالحقة تصبح قیمتھ )٢(ینفذ الخطوة التي ھوا بھا على انھ)٢(

 كأننا نقول أن إشارتي الجمع بعد المتغیر مثال)a++( ال تؤثر بزیادتھا على الخطوة الموجود

أنما تؤثر على الخطوة أالحقة)٢كما في ھذه المثال خطوة رقم (بھا 

غیر قیمتك السابقة أوال تم نفذ الخطوة التي أنت بھا لذالك نراه في جدولمعناه)a++(إما 

لو أعدنا المثال السابق.األسبقیات مقدم على باقي العملیات في أسبقیتھ 

؟.یبین كیفیة تأثر بمقدار التغیر في الخطوة الموجود فیھا والخطوة التي تلیھا :مثال

؟....توضیح

وفي السطر الخامس عرفنا متغیر ٢وأعطیناه قیمة بدائیة وھي )(aفي السطر الربع عرفنا متغیر .١

itemولم نعطھ إي قیمة

;a=2.1قبل الزیادة   ٢المتغیر بقیمة 
;++a.2ویصبح ثالثة على الخطوة القادمة ٢یبقى قیمة المتغیر في ھذه الخطوة 

.3ة المتغیر ثالثة أصبح قیم

;a=2.1قبل الزیادة   ٢المتغیر بقیمة 
;a++.2یصبح قیمتھ ثالثة في ھذه الخطوة     

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

1.#include<stdio.h>
2.main()
3.{

4.int a=2;
5.int item;
6.item=3+a++;
7.prin ("FirstTry=%d", item);
8.item=3+ a
9.prin ("\nSecondTry=%d", item) ;
10.}

1.#include<iostream.h>
2.main()
3.{

4.int a=2;
5.int item;
6.item=3+a++;
7.cout<<"FirstTry="<< item ;
8.item=3+ a;
9.cout<<"\nSecondTry="<< item ;
10.}

مھم
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متأثرا بزیادة لكن كما )a(وقیمة المتغیر )٣(في السطر السادس حدثت عملیة ریاضیة جمعت بین .٢

إنما تؤثر على نتائج الخطوة طوة الموجود فیھاال تؤثر على نتائج الخبینا سابقا أن ھذه الزیادة الجدیدة 

أو مقدار (محتفظا بقیمتھ في ھذه الخطوة السادسة على قیمتھ البدائیة)a(لذالك یبقى المتغیر .التي تلیھ 

ھو خمسة وھو ما ظھر)٣+٢(لذالك ناتج جمع )٢قیمتھ قبل الخطوة السادسة وھي 

وأصبح قیمة المتغیر)a=3( بعد أن نفذ الخطوة رقم)ألنھ ازداد بمقدار واحد)٦

لو كانت الخطوة السادسة ھي

 لكان المتغیر)a( قبل تنفیذ الخطوة  رقم ٣تغیرت قیمتھ إلى)مؤثرا بقیمتھ الجدیدة على )٦

٦وھي)٣+٣(itemوتصبح النتیجة قیمة المتغیر  التي ھو بھا الخطوة  

لو نالحظ في كال الحالتین أصبح قیمة المتغیر)a=3(لكن اختلفا في تأثیرھما في  التي ھما بھا

٥وھي كما تظھر في شاشة التنفیذ itemالسطر السابع طبعنا قیمة المتغیر .٣

بدون إي تغیر في مقدار aوقیمة المتغیر ٣السطر الثامن قمنا بعملیة ریاضیة جدیدة جمعت بین .٤

تغیرت قیمتھ في السطر السادس aوذالك الن المتغیر ٦قیمة ھذه المتغیر لكن رغم ذالك كانت النتیجة 

ثة لكنھ بقا محتفظا بقیمتھ لم یؤثر في الخطوة التي ھو بھا إنما اثر في الخطوة التي تلیھ إلى ثال

٥ولیس ٦فأصبحت النتیجة 

ناتج تنفیذ البرنامج

تمثیل ریاضي

6.item=3+ a++;
Item=3+2
Item=5

الكود 

6.item=3+ ++a;

تمثیل ریاضي

8.item=3+ a
Item=3+3
Item=6

مھم
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)مھم جدا(مثال تتبعي  یبین أنواع تغیر مقدار قیم المتغیرات  بعملیات الزیادة والنقصان 
main()
{

1. int a=2;
2.int b=0;
3.int item=0;

)a=2,b=0,item=0(قیم المتغیرات في بعد الخطوة السابقة ھي
4. item=1+a++;

تبقى ثابتة في aوذالك الن قیمة المتغیر )a=3,b=0,item=3(قیم المتغیرات في بعد الخطوة السابقة ھي//
٣إلى  )٤الخطوة (وتتغیر بعد )١الخطوة (الخطوة السابقة على قیمھا في 

5.++a;
الن جمیع المتغیرات ال تتئثر في )a=4,b=0,item=3(قیم المتغیرات في بعد الخطوة السابقة ھي//
)تتأثر بالخطوة تبقى محتفظة بقیمھا السابقةالمتغیرات التي ال(٤یتأثر لیصبح  aفقط المتغیر )٥الخطوة(

6.Item=item + ++b
مؤثرا في ١یتغیر ال bالن المتغیر )a=4,b=1,item=4(قیم المتغیرات في بعد الخطوة السابقة ھي//

bتجمع مع قیمتھا السابقة مع قیمة المتغیر itemالخطوة التي ھو فیھا وقیمة المتغیر 
7.a++;

الن جمیع المتغیرات ال تتأثر في )a=5,b=1,item=4(قیم المتغیرات في بعد الخطوة السابقة ھي//
ر بالخطوة تبقى محتفظة بقیمھا ثالمتغیرات التي ال تتأ(٥مقداره واحد  لیصبح  یتأثر بتغیر aفقط المتغیر )٧الخطوة(

)السابقة

8.++b;
الن جمیع المتغیرات ال تتأثر في )a=5,b=2,item=4(قیم المتغیرات في بعد الخطوة السابقة ھي//
)٨الخطوة(

)تأثر بالخطوة تبقى محتفظة بقیمھا السابقةالمتغیرات التي ال ت(2یتأثر بتغیر مقداره واحد  لیصبح  bفقط المتغیر 

9.item=item + a++ - b++;
یتغیران ویزدادان بمقدار )a,b(المتغیران )a=6,b=3,item=7(قیم المتغیرات في بعد الخطوة السابقة ھي//

ابقةالسbالسابقة ویطرح من  aیجمع قیمتھ itemواحد لكن ال یؤثران على الخطوة التي ھما بھا والمتغیر 
10.item=item + a++ - ++b;

یزادا ویؤثر في الخطوة التي ھوا bالمتغیر )a=7,b=4,item=9(قیم المتغیرات في بعد الخطوة السابقة ھي//
bویطرحھا من aیجمع قیمتھ السابقة مع itemیزداد لكن ال یؤثر بالخطوة التي ھوا بھا والمتغیر aبھا إما 

11.item=++b;
یزداد بمقدار bیبقى ثابت المتغیر aالمتغیر )a=7,b=5,item=5(ت في بعد الخطوة السابقة ھيقیم المتغیرا//

الجدیدةbیأخذ قیمة ال itemواحد ویؤثر في الخطوة التي ھوا بھا والمتغیر 
12.item+=5;

تجمع تتغیر لitemفقط قیمة المتغیر )a=7,b=5,item=10(قیم المتغیرات في بعد الخطوة السابقة ھي//
٥قیمتھا السابقة مع الرقم 

13.b=b+5;
تتغیر لتجمع bفقط قیمة المتغیر  )a=7,b=10,item=10(قیم المتغیرات في بعد الخطوة السابقة ھي//

٥قیمتھا  السابقة مع الرقم 
}
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ھو نقصان من قیمة المتغیر بمقدار واحد أو أكثر:مؤثرات النقصان

توضیح

a =a-1;
)١(بمقدار  قیمتھ السابقةطرح من إي(بمقدار واحد نقص )a(ه المتغیر معنا

)١یصبح٢ا ي لو كان قیمتھ  مثال  
----------------------------------مثال توضیحي-------------------------------------

Int a=2
a=0عرفنا المتغیر وأعطینا قیمتھ 

a =a-1;
a=1متھ السابقة وھي اثنان  مقدار الواحد وأصبحت قیمتھ طرحت من قی

a =a-1;
a=0طرحت  من قیمتھ السابقة وھي واحد مقدار الواحد و أصبحت قیمتھ 

a=a-5;
a=-5طرحت  من قیمتھ السابقة وھي صفر مقدار خمسة و أصبحت قیمتھ 

--------------------------------------------------------------------------------
من االثنان إلى الواحد إلى الصفر إلى سالب خمسة بمجرد كتابھ aالحظت كیف تغیرت قیمة المتغیر 

ھناك طریقة أخرى لتمثیل مؤثرات النقصان وھي .ھذا التعبیر 

);a=a-1(بدال أن نكتب  --aنكتب    
aأو     - =1

--a
.قد نقص بمقدار واحدaوتدل الرموز السابقة على أن المتغیر 

أو إي رقم أخر  فنكتب٥لو أردنا أن ینقص المتغیر قیمة غیر الواحد قد یكون 

);a=a-5(بدال أن نكتبa-=5نكتب   

----------------------یصبح المثال توضیحي بالرموز البرمجیة-------------------------
Int a=2

a=0عرفنا المتغیر وأعطینا قیمتھ 
a --;

a=-1أصبحت قیمتھ 
a -=0;

a=-1أصبحت قیمتھ 
a-= -5;

a=-6أصبحت قیمتھ 
--------------------------------------------------------------------------------
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--a(ما الفرق بین  ,--a.. ؟)

كأن (م غیر قیمتك ثعلى قیمتك السابقةنفذ الخطوة التي أنت بھامعناه)a--(ھوا انھ االختالف 

٢ینفذ الخطوة التي ھوا بھا على انھ ٢ھي واحد وقیمتھ في الخطوة السابقة النقصانقیمة یكون

)١ل إلى الخطوة أالحقة تصبح قیمتھ وعندما ینتق

في جدول األسبقیات غیر قیمتك السابقة أوال تم نفذ الخطوة التي أنت بھا لذالك نراه معناه)a--(إما 

لنعد المثال السابق.مقدم على باقي العملیات في أسبقیتھ 

؟..یبین كیفیة تأثر بمقدار التغیر في الخطوة الموجود فیھا والخطوة التي تلیھا :مثال

؟....توضیح

وفي السطر الخامس عرفنا متغیر ٢وأعطیناه قیمة بدائیة وھي )(aالسطر الربع عرفنا متغیر في .١

itemولم نعطھ إي قیمة

;a=2.1قبل النقصان   ٢المتغیر بقیمة 
;--a.2ویصبح واحد على الخطوة القادمة ٢یبقى قیمة المتغیر في ھذه الخطوة 

.3أصبح قیمة المتغیر  واحد  

;a=2.1قبل النقصان   ٢المتغیر بقیمة 
;a--.2یصبح قیمتھ واحد في ھذه الخطوة     

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة   

1.#include<stdio.h>
2.main()
3.{

4.int a=2;
5.int item;
6.item=3+a--;
7.prin ("FirstTry=%d", item) ;
8.item=3+ a;
9.prin ("\nSecondTry=%d", item) ;
10.}

1.#include<iostream.h>
2.main()
3.{

4.int a=2;
5.int item;
6.item=3+a--;
7.cout<<"FirstTry="<< item ;
8.item=3+ a;
9.cout<<"\nSecondTry="<< item ;
10.}
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متأثرا بنقصان لكن )a(وقیمة المتغیر )٣(في السطر السادس حدثت عملیة ریاضیة جمعت بین .٢

إنما تؤثر على نتائج الموجود فیھاال تؤثر على نتائج الخطوةكما بینا سابقا أن ھذه النقصان الجدید 

محتفظا بقیمتھ في ھذه الخطوة السادسة على قیمتھ )a(لذالك یبقى المتغیر .الخطوة التي تلیھ 

ھو خمسة وھو ما ظھر)٣+٢(لذالك ناتج جمع )٢أو مقدار قیمتھ قبل الخطوة السادسة وھي (البدائیة

وأصبح قیمة المتغیر)a=1( بعد أن نفذ الخطوة رقم)ألنھ تناقص بمقدار واحد)٦

لو كانت الخطوة السادسة ھي

 لكان المتغیر)a( قبل تنفیذ الخطوة  رقم واحدتغیرت قیمتھ إلى)مؤثرا بقیمتھ الجدیدة على )٦

٤وھي)٣+١(itemوتصبح النتیجة قیمة المتغیر  التي ھو بھا الخطوة  

لو نالحظ في كال الحالتین أصبح قیمة المتغیر)a=1(لكن اختلفا في تأثیرھما في  التي ھما بھا

٥وھي كما تظھر في شاشة التنفیذ itemالسطر السابع طبعنا قیمة المتغیر .٣

بدون إي تغیر في مقدار aوقیمة المتغیر ٣السطر الثامن قمنا بعملیة ریاضیة جدیدة جمعت بین .٤

تغیرت قیمتھ في السطر aوذالك الن المتغیر (4)قیمة ھذه المتغیر لكن رغم ذالك كانت النتیجة 

واحد لكنھ بقا محتفظا بقیمتھ لم یؤثر في الخطوة التي ھوا بھا إنما اثر في الخطوة التي تلیھ السادس إلى 

٥ولیس ٤فأصبحت النتیجة 

ناتج تنفیذ البرنامج

تمثیل ریاضي

6.item=3+ a--;
Item=3+2
Item=5

الكود 

6.item=3+ --a;

تمثیل ریاضي

8.item=3+ a
Item=3+1
Item=4

مھم

FirstTry=5

SecondTry=4
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<stdio.h>في مكتبة  )C(بعض دوال اإلدخال واإلخراج  في لغة -١.١١

getchar).1(ن شاشة التنفیذ ویظھر ھذا الحرف أمام المستخدمتأخذ ھذه الدالة حرف واحد یدخلھ المستخدم م.

.لكي ینفذ الخطوةبعد إدخال الحرف)enter(نضغط مفتاح 

.2)putchar(فیذیطبع حرف واحد فقط في شاشة التن)ھذا مثال على كیفیة استخدام ھاتان الدالتان.(

<conio.h>في مكتبة اإلدخالبعض دوال -١.١٢

getch).1( وال یظھر ھذا الحرف أمام المستخدممن شاشة التنفیذ تقرء ھذه الدالة حرف واحد یدخلھ المستخدم) كما

.بعد إدخال الحرف فقط نكتب الحرف وھو ینفذ)enter(نضغط مفتاح وال).كان یظھر في دوال اإلدخال األخرى

)في الحل ألننا نستخدم دوالھاconioیجب تضمین المكتبة (ھذا مثال على كیفیة استخدام ھذه الدالة 

لم .enter)(من لوحة المفاتیح بدون ضغط مفتاح )w(الحظ ما سیظھر في شاشة التنفیذ عند الضغط على حرف 

یظھر الحرف الذي أدخلتھ إنما فقط نفذ  وظھرت الرسالة 

Cالكود بلغة    
1.#include<stdio.h>
2.main(){
4.char symbol;
5. symbol=getchar;

Putchar( symbol);6.
}

++cالبرمجة بلغة         cة         البرمجة بلغ

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main(){
char symbol;
symbol=getch();
Printf("The symbol your enter is=%c", symbol);
}

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

main(){
char symbol;
symbol=getch();

cout<<"The symbol your enter is=" << symbol;

}
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getche).2( وال.و یظھر ھذا الحرف أمام المستخدمتقرء ھذه الدالة حرف واحد یدخلھ المستخدم من شاشة التنفیذ

.بعد إدخال الحرف فقط نكتب الحرف وھو ینفذ)enter(نضغط مفتاح 

ھذه الدالةھذا مثال على كیفیة استخدام 

enter)(المفاتیح بدون ضغط مفتاح من لوحة)w(الحظ ما سیظھر في شاشة التنفیذ عند الضغط على حرف 

<math.h>دوال الریاضیة في مكتبة -١.١٣

تستخدم  دوال ھذه المكتبة في حل العملیات الریاضیة كإیجاد جیب أو جیب تمام أو قیمة مطلقة وغیرھا  من الدوال 

لتسھیل عملیة حساب ھذه القیم وھذا شرح لبعض دوالھا

.1)sin(الة إلیجاد جیب الزاویة بالنظام ال تستخدم ھذه الد)rad( لذالك إلیجاد جیب الزاویة بالنظام)deg( فقط

pi/180نضرب قیمة الزاویة ب 

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main(){
char symbol;
symbol=getche();
Printf("\nThe symbol your enter is=%c", symbol);
}

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

main(){
char symbol;
symbol=getche();

cout<<"\nThe symbol your enter is=" << symbol;

}

)٩٠إیجاد جیب الزاویة (الكود 

Float x;
X=sin(90*(3.14/180) );
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2.)cos(الة إلیجاد جیب تمام الزاویة بالنظام ال تستخدم ھذه الد)rad( لذالك إلیجاد جیب الزاویة بالنظام)deg(

pi/180فقط نضرب قیمة الزاویة ب 

إي إننا نحول إي دالة مثلثیھ إلى جیب أو جیب .لمثلثیة جمیعھا تكون مشتقة من جیب وجیب تمام إلیجاد بقیة الدوال ا

.ثلثیةمتمام حسب تحویلھا بالدوال ال

مثال إلیجاد الضل الزاویة فقط نقسم جیب على جیب تمام الزاویة

وكذالك بقیة الدوال المثلثیة بنفس الطریقة

3).pow(یجاد قیمة رقم مرفوع إلى أس تستخدم ھذه الدالة إل)  9=2^3مثال. طریقة تمثیل ھذه الدالة)

X=pow(number,hispower);

ألس المرفوع لھھو اhispowerالرقم و ھوnumberحیث أن 

فیكتب برمجیا باستخدام ھذه الدالة ھكذاإي ثالثة مرفوع ألس تسعة )9^3(نا كان لدیلو:مثال

4).abs( ھي القیمة المطلقة للرقم

5).sqrt(ھي دالة تستخدم إلیجاد جذر الرقم

)٩٠إیجاد جیب تمام الزاویة (الكود 

Float x;
X=cos(90*(3.14/180));

٩٠إلیجاد ضل عملیة ریاضیة

Float Tanx;
Tanx =sin (90*(3.14/180) ) / cos(90*(3.14/180));

الكود 

X=pow(3,9);

الكود 

X=abs(-3); // x=3

الكود 

X=sqrt(25); // x=5
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)int,char,sizeof(دوال التحویل -١.١٤
(size of).1عدد البایتات التي یحجزھا لھ.تجد ھذه الدالة الحجم الذي یشغلھ المتغیر في الذاكرة.

(int).2 تحول ھذه الدالة المتغیرات من أنواع أخرى إلى متغیر من نوعinteger. وأیضا تجد قیمة)ASCii(للحرف.

ھ یختلف عن غیره من األحرف مثال أسكي  كل حرف من األحرف االنكلیزیة لھ أسكي كود خاص ب:االسكي كود

وترتیب أسكي كود األحرف ).٦٥(كبیرة الذي ھوا )A(ویختلف عن أسكي كود )٩٧(صغیرة ھو )a(كود الحرف 

)-----c=99,d=100,e=101(ویزداد بالتتالي)٩٨(ھو )b(بالتسلسل إي أن أسكي كود 

(char).3 الرقم إلى  قیمة األس كي كود الخاصة بھتحول ھذه الدالة.

:مثال 

؟..برنامج ندخل حرف أو رمز ویعطیك االسكي كود لھ 

حتى یطبع اسكي كود الحرف )d%(اعة بوضعنا رمز الط)٣(فقط في خطوة رقم )c(في الحل بلغة :توضیح المثال

)٩٧(صغیرة ھو )a(أسكي كودإي رقم)٣٢(یختلف الحرف الكبیر عن الحرف الصغیر ب .ولیس الحرف نفسھ

٣٢والعكس نطرح ٣٢للتحویل من كبیر إلى صغیر نزید )٦٥(كبیرة ھو )A(و 

الكود 

X=sizeof(int); // 2 byte is the size of integer

)integerتحویل متغیر كسري إلى متغیر من نوع (الكود 

Int x;
x=int(3.5); // x=3

)الحصول على أسكي كود الحرف(الكود 

Int x;
x=int('a'); // x=97

)الحصول على  الحرف  من أسكي كود(الكود 

char x;

x=char(97); // x=a

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main(){
1.char symbol;
2.symbol=getche();
3.prin ("\nASCii=%d", symbol);}

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

main(){
1.char symbol;
2.symbol=getche();

3.cout<<"\n ASCii=" << int(symbol);}

)A(أصبح  )a(تحویل حرف صغیر إلى حرف كبیر مثال (الكود 

char x='a';
x=char(int('a')-32) // x=A
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الفصلمنانتھیناانبعداكتشفتماذا-١.١٥

تشابھان في اغلب تعابیرھما الریاضیة وأكثر االختالفات بینھما ھي ت)++C(ولغة )C(أن لغة 

اسم المكتبة ودوال اإلدخال ودوال اإلخراج (المكتبات ودوال اإلدخال ودوال اإلخراج أي لو أبدلت فقط 

والعكس صحیح )++C(إلى  لغة )C(تستطیع تحویل البرنامج من لغة 

ودوال اإلخالف ھي

)++C(ولغة )C(لغة االختالفات

<include<stdio.h>#include<iostream.h#المكتبة

scanfcinدوال اإلدخال

printfCoutدوال اإلخراج

وفي بعض األمثلة سوف ال اكتبھا بالغتین على حدة اكتب بلغة واحدة وأنت تستطیع التحویل

رنامج بلغتینوإذا كان ھناك أكثر من ھذه االختالفات الثالث أنا سوف اكتب الب
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Controlالجمل الشرطیة والعبارات الشرطیة   Structures)(

:االعتیادیةالشرطیة)if(عبارة -٢.١

:الشرطیة)if--else(عبارة -٢.٢

:العبارات الشرطیة المتداخلة -٢.٣

if—else(عبارة -٢.٤ if(الشرطیة:

:الشرطیة)(Switch—Caseعبارة -٢.٥
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:االعتیادیةالشرطیة)if(عبارة -٢.١

بتحقق الشرط إال)العبارة الشرطیةالموجود بین قوسین statementإي(داخلھاما فيینفذ الةجملوأةھي عبار

حتى ینفذ )True(أي یجب أن تكون نتیجة مقارنة شروط ھي )(conditionوھو ifالموجود بعد عبارة 

.مابین قوسي العبارة الشرطیة

)(ifفي العبارة الشرطیة .تابع ي أن حسب مخطط الفصل األول  الخاص بتسلسل تنفیذ خطوات البرنامج بالتأ

 إذا لم یحقق الشرطcondition)( أي كانت نتیجة المقارنة ھي)False( سوف یعبر جمیع الخطوات

)وعرفنا في الفصل األول كیف تكون مقارنة الشروط(وال ینفذھا )(ifالموجودة بین قوسي العبارة الشرطیة 

وإذا تحقق الشرطcondition)(  أي كانت نتیجة المقارنة ھي)True( ینفذ الخطوات الموجودة بین

بشكل اعتیادي الحظ  المخطط التوضیحي لسیر البرنامج)(ifقوسي  العبارة الشرطیة 

 إذا لم نضع أقوس خلف العبارة الشرطیة معناه یتبعھا فقط السطر الذي یلیھا أما إذا وضعنا أقواس خلفھا فكل

تنفذ إذا تحقق الشرط وال تنفذ إذا لم یتحقق الشرطةالذي بین القوسین یكون تابع للعبارة الشرطی

 برنامج یدخل المستخدم من شاشة التنفیذ وإذا كان الرقم اكبر من خمسة یعطیھ رسالة انھ اكبر من خمسة

الشرطیة بطریقة اعتیادیةifشكل عبارة 

If ( condition )
{
statement

}

++Cالكود بلغة    

include<iostream.h>

)ھذه أول خطوة(من ھنا یبدأ تنفیذ البرنامج خطوة بخطوة 
Main()
{
الخطوات الموجودة ضمن ھذه الدالة ینفذھا تباعا
1.int a;
2.cin>>a;
If ( a>5 )
{3.cout<<"is greter than 5";
}

a=a+2;4.
5.cout<<"a="<<a ;}

مھم
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a(من شاشة التنفیذ

إي الرقم اكبر من ()(ifإذا كان الرقم الذي ادخلھ المستخدم یحقق الشرط بین قوسي  العبارة الشرطیة 

True)((ومثال

.فتكون المقارنة ھكذا

(a>5)(6>5)True

)٤(رقم ثم ینفذ خطوة)٣(الخطوة رقم 

1 2 3 4 5

إي الرقم اصغر أو یساوي خمسة إي انھ 

ومثال

.فتكون المقارنة ھكذا

(a>5)(2>5)False

ینتقل إلى ما بعد القوس إنما)٣(رقم

فتسلسل تنفیذ خطوات )٥(وثم )

1 2 4 5

C

include<stdio.h>#
)ھذه أول خطوة(من ھنا یبدأ تنفیذ البرنامج خطوة بخطوة 

main()
{
الخطوات الموجودة ضمن ھذه الدالة ینفذھا تباعا
1.int a;
2.scanf("%d",&a);
If ( a>5 )
{3.prin ("is greter than 5");
}

a=a+2;4.
5.prin ("a=%d",a);
}

الجمل

integerمن نوع )a(بتعریف متغیر )١(البرنامج بتنفیذ خطوة رقم 

a(قیمة للمتغیر ویطلب  فیھا من المستخدم إدخال)

)٣(تم یتحقق من الخطوة رقم 

إذا كان الرقم الذي ادخلھ المستخدم یحقق الشرط بین قوسي  العبارة الشرطیة 

(Trueھي )(conditionخمسة إي انھ سوف تكون نتیجة المقارنة 

 فتكون المقارنة ھكذا٦لنفرض انھ أدخل الرقم

الخطوة رقم إي  سینفذ)(ifالعبارة الشرطیة ینفذ ما موجود في قوسي 

تسلسل تنفیذ خطوات البرنامج

إي الرقم اصغر أو یساوي خمسة إي انھ ()(ifوإذا كان الرقم ال یحقق الشرط بین قوسي  العبارة الشرطیة 

ومثال))(Falseھي )(conditionسوف تكون نتیجة المقارنة 

فتكون المقارنة ھكذا2نفرض انھ أدخل الرقم ل

رقمالخطوةإي ال ینفذ)(ifالعبارة الشرطیة ال ینفذ ما موجود في قوسي 

٤(اشرة الخطوة رقم مب)٢(ینفذ بعد الخطوة س

من ھنا یبدأ تنفیذ البرنامج خطوة بخطوة 

الخطوات الموجودة ضمن ھذه الدالة ینفذھا تباعا

{3.prin ("is greter than 5");

الفصل الثاني

++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:توضیح الخطوات

البرنامج بتنفیذ خطوة رقم یبدأ .١

)٢(ثم ینفذ خطوة رقم.٢

تم یتحقق من الخطوة رقم .٣

 إذا كان الرقم الذي ادخلھ المستخدم یحقق الشرط بین قوسي  العبارة الشرطیة

خمسة إي انھ سوف تكون نتیجة المقارنة 

ینفذ ما موجود في قوسي سوف

تسلسل تنفیذ خطوات البرنامجتكون ف)٥(وثم 

 وإذا كان الرقم ال یحقق الشرط بین قوسي  العبارة الشرطیة

سوف تكون نتیجة المقارنة 

ال ینفذ ما موجود في قوسي سوف

سالعبارة الشرطیة لینفذه أي

الكود بلغة    

مھم

مھم
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ھي )if(في العبارة الشرطیة )condition(كشروطتستخدمالعالقات التي 

الشرطیةifطریقة تمثیلھ في الوظیفةالرمز

aإذا  كان ifینفذ الجملة التابعة لعبارة)a,b(مقارنة بین متغیرین if(a>b)عالمة األكبر  <
bاكبر من 

bاصغر من aإذا  كان ifینفذ الجملة التابعة لعبارةif(a<b)عالمة األصغر>

bاكبر أو یساوي aإذا  كان ifینفذ الجملة التابعة لعبارةif(a>=b)عالمة اكبر أو یساوي=<

bاصغر أو یساوي من aإذا  كان ifینفذ الجملة التابعة لعبارةif(a<=b)عالمة اصغر أو یساوي=>

bیساوي من aإذا  كان ifینفذ الجملة التابعة لعبارةif(a==b)عالمة التساوي==

bال یساوي من aإذا  كان ifینفذ الجملة التابعة لعبارةif(a!=b)عالمة ال یساوي=!

bاكبر من aإذا  كان ifینفذ الجملة التابعة لعبارةandIf((a>b)&&(a>c))جمع شرطین ب &&
إي یجب أن یتحقق الشرطان حتى تنفذ الجملةCاكبر من aوأیضا یكون 

أو یكون bاكبر من aإذا  كان ifینفذ الجملة التابعة لعبارةORIf((a>b)||(a>c)جمع شرطین ب ||
a اكبر منCطان تنفذ الجملةإي إذا تحقق واحد من ھذان الشر

 تستخدم  كعالقة بین متغیرین أو قیمتین أو متغیر وتعبیر ریاضي)=!,==,=>,=<,>,<(حیث أن

الشروط في العبارة الشرطیةتمثیلشكل)if(

 ونتیجة التعبیر تدخل في المقارنةةریاضیعملیاتالتعبیر الریاضي ممكن أن یكون إي

)&&,||( تستخدم عالقة بین مجموعتین كل متغیرین على حدة)  وانAnd لھ أسبقیة علىOR(

ما ھي نتائج مقارنة العملیات التالیة

(3>2)True

(5!=7)True

(23>=120)False

(21 <11)False

( 4==2)False

(43<=76)True

((3+2)>4)(5>4)True

وھذا ما أن أي شرط أسبقیتھ أعلى ینفذ أوالوأن الشروط داخل العبارة الشرطیة ھي أیضا تنفذ حسب األسبقیات أي 

.شرح عنھ مفصال في الفصل األول في األمثلة على األسبقیات

If(a/2==0)قیمة وتعبیر ریاضيمتغیر أوIf(a==0)أخر وأو متغیر ةمتغیر وقیم
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:)if(مثلة  التوضیحیة على طریقة استخدام العبارة الشرطیة األبعض 

a(لو كان عندنا متغیران :١مثال , b( یدخل المستخدم قیمھما من شاشة التنفیذ وكان المطلوب طبع رسائل تبین متى

aیساوي اكبر أوb،،aاكبر من a(كان  ,, b اصغر منa ,, b اصغر أو یساويa ,, b یساويa ,, b  ال یساويb(.؟

التحقق من الشروط وبعدھا یوجد متغیران یجب تعریفھما في بدایة البرنامج وقراءتھما من شاشة التنفیذ:التحلیل السؤ

ذان المتغیران وطبع رسائل لكل شرط االموجود في السؤال على ھ

:توضیح الخطوات 

a,b)(ھي تعریف للمتغیرات )١(تنفذ أوال خطوة رقم .١

ھي قراءة للمتغیرات التي ستدخل قیمھا من قبل المستخدم)٢(ثم تنفذ خطوة رقم .٢

أن ندخل قیم  من شاشة التنفیذ ونرى النتائجنختبرأالن ل

 لو أدخلنا)a=3,b=2( كما الحظت قد تنفذه الخطوات رقم)ألن شروطھا تحققت)3,4,8

وذالك ألنھ

التي أدخلناھا aوفعال أن قیمة bاكبر من قیمة aھوا أن یكون قیمة )٣(رقمالشرط التابع للخطوة.١

الحظ التحقق من الشرطلذالك نفذ الخطوة الثالثةb=2وقیمة ٣كانت 

(a>b)(3>2)True

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

include<stdio.h>#
main()
{
1.int a,b;
2.scanf("%d%d",&a,&b);
if ( a>b )
3.prin ("a is large than b");
if ( a>=b )

4. prin ("\na is large than or equal b");
if ( a<b )
5. prin ("\na is less than b");
if ( a<=b )
6. prin ("\na is less than or equal b");
if ( a==b )
7. prin ("\na is equal than b");
if ( a!=b )
8. prin ("\na is not equal than b");
}

include<iostream.h>#
main()
{
1.int a,b;
2.cin>>a>>b;
if ( a>b )
3.cout<<"a is large than b";
if ( a>=b )

4.cout<<"\na is large than or equal b";
if ( a<b )
5.cout<<"\na is less than b";
if ( a<=b )
6.cout<<"\na is less than or equal b";
If ( a==b )
7.cout<<"\na is equal than b";
if ( a!=b )
8.cout<<"\na is not equal than b";
}
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التي aوفعال أن قیمة bاكبر أو یساوي قیمة aأن یكون قیمة ھو)٤(الشرط التابع للخطوة رقم .٢

)٤(لذالك نفذ الخطوة b=2أي كانت اكبر٣أدخلناھا كانت 

الرقم اكبر منھ أو یساویھ ینفذ عبارة التابعة للشرطیتحقق إذا كان )=<(وشرط*

(a>=b)(3>2)True

التي أدخلناھا aوفعال أن قیمة bال یساوي قیمة aھوا أن یكون قیمة )٨(رقم الشرط التابع للخطوة.٣

)٨(رقم لذالك نفذ الخطوةأي كانت ال تساويb=2وقیمة٣كانت 

لم تنفذ ألنھا لم تتحقق شروطھاوبقیة الخطوات ***

.٥(على سبیل المثال لماذا لم تنفذ الخطوة رقم  ؟)

bاكبر من قیمة aوان ھذا الشرط ال یتحقق ألن قیمة bقیمة صغر مناaألن شرطھا أن یكون 

(a<b)(3<2)False

لم یتحققلذالك سوف ال ینفذ الخطوة التي تتبعھ الن الشرط )false(نتیجة المقارنة ھي 

لو أدخلنا)a=3,b=6(الخطوات رقم كما الحظت قد تحققت)ألن شروطھا تحققت)5,6,8

وذالك ألنھ

bقیمة اصغر منaھوا أن یكون قیمة ٥الشرط التابع للخطوة .١

لذالك نفذ الخطوةb=6وقیمة٣التي أدخلناھا كانت aوفعال أن قیمة 

)٥(رقم 

(a<b)(3<6)True

التي أدخلناھا aوفعال أن قیمة bاصغر أو یساوي قیمة aھوا أن یكون قیمة 6الشرط التابع للخطوة .٢

6لذالك نفذ الخطوة b=6أي كانت اصغر٣كانت 

یتحقق إذا كان الرقم اصغر منھ أو یساویھ ینفذ عبارة التابعة للشرط)=>(وشرط*

(a<=b)(3<=6)True

٣التي أدخلناھا كانت aوفعال أن قیمة bال یساوي قیمة aھوا أن یكون قیمة ٨الشرط التابع للخطوة .٣

٨لذالك نفذ الخطوة أي كانت ال تساويb=6وقیمة 

(a!=b)(3!=6)True

وبقیة الخطوات لم تنفذ ألنھا لم تتحقق شروطھا***

لو أدخلنا)a=3,b=3( كما الحظت قد تحققت الخطوات رقم)4,6,7(

وذالك ألنھ

اكبر أو یساويaھوا أن یكون قیمة ٤الشرط التابع للخطوة .١

وكانتا وقیمة ٣التي أدخلناھا كانت aوفعال أن قیمة bقیمة 

٤لذالك نفذ الخطوة b=3متساویتان

(a>=b)(3>=3)True

مھم

مھم

مھم

مھم
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التي أدخلناھا aوفعال أن قیمة bاصغر أو یساوي قیمة aھوا أن یكون قیمة 6الشرط التابع للخطوة .٢

6لذالك نفذ الخطوة b=3أي كانت تساوي٣كانت 

یتحقق إذا كان الرقم اصغر منھ أو یساویھ ینفذ عبارة التابعة للشرط)=>(وشرط*

(a<=b)(3<=3)True

أي ٣التي أدخلناھا كانت aوفعال أن قیمة bتساوي قیمة aھوا أن یكون قیمة ٧الشرط التابع للخطوة .٢

٧لذالك نفذ الخطوةb=3كانت  تساوي

(a==b)(3==3)True

وبقیة الخطوات لم تنفذ ألنھا لم تتحقق شروطھا***

ذا خارج إترة وفإذا كان الرقم ضمن ھذه ال)١٠٠—٥(برنامج ندخل رقم ویطبع رسالة إذا كان الرقم بین:٢مثال

؟.نطبع أي شيءالفترة ال

:تحلیل

ولیكن لدینا رقم ندخلھ من شاشة التنفیذ لذالك نحن بحاجة تعریف متغیر یخص الرقم ودالة إلدخالھ من شاشة التنفیذ.١

)a(اسم المتغیر ھو

ارة في مثل ھذه األسئلة نحن بحاجة إلى دمج أكثر من شرط في عب)١٠٠—٥(لدینا شرط أن یقع ضمن فترة.٢

شرطیة واحد كأن نقول لھ في الشرط أن یكون الرقم خمسة   و واصغر من مئة

شرط اكبر من خمسة بسیط وھو

أیضا بسیط وھووشرط اصغر من مئة 

الكود   

If ( a > 5 )

الكود   

If ( a < 100 )

الن كل عبارة ifلألسطر البرمجیة التي تتبع كل عبارة أقواسكما الحظت في المثال لم نضع 

كانت عبارة الشرط یتبعھا سطر إذاوكما قلنا سابقا من سطر برمجي واحد أكثرلم یتبعھا 

أقواسمن سطر نضع أكثروإذاأقواسحاجة لوضع برمجي واحد ال

مھم

مھم
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ذان الكن في السؤال یقول ضمن الفترة ولیس اكبر من خمسة على حدة واصغر من مئة على حدة إذن كیف ندمج ھ

بین ھذان )and(معنا توجد عملیة )و(اصغر من مئة واستخدم عبارة وخمسة؟ بما انھ قال اكبر من .الشرطان

ھذه الجملة الشرطیة إال بتحقق ھذان الشرطان ھكذانفذالشرطان أي ال ت

بین الشرطیین لكان ھناك اختالف كبیر في الحل أي ORلفھم الفكرة أكثر ألنھ لو قلنا عملیة )and(وراجع جدول *

لیصبح الحل ھكذا.ال تنفذ إال بتحقق الشرطیینالجملة andإما ifتنفذ عبارة ORلو تحقق احد الشرطان في جملة 

:توضیح الخطوات 

لكي نحملھ بالقیمة المدخلة integerعرفنا متغیر من نوع )١(خطوة رقم .١

ھي إدخال قیمة للمتغیر من قبل المستخدم)٢(خطوة رقم .٢

ھو عملیة التحقق من الشرط)٣(خطوة رقم .٣

فتكون المقارنة بشكل التالي)50(المستخدم الرقم فلو ادخل

الكود   

If ( ( a>5 )&&(a<100) )

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

include<stdio.h>#
main()
1.{int a;
2.scanf("%d",&a);
3.if ( ( a>5 )&&(a<100) )
4.printf("the number in this range");
}

include<iostream.h>#
main()
1.{int a;
2.cin>>a;
3.if ( ( a>5 )&&(a<100) )
4.cout<<"the number in this range";
}

a=50توضیح تنفیذ الشرط داخل العبارة الشرطیة إذا كان 

( a>5 )&&(a<100)
فیكون الشرط بالشكل التالي)a=50(إذا كان قیمة المتغیر 

( 50>5 )&&(50<100)

اكبر٥٠أوال سینفذ العملیات مابین األقواس  أو عملیة ھل 
)١(نعم  نتیجة المقارنة تكون واحد ٥من 

1.
1 &&(50<100)

١٠٠اصغر من ٥٠ثم ینفذ عملیة األصغر ھل أن 
النتیجة المقارنة ھي واحدنعم لذالك 

2.
1 && 1=1

إي یتحقق الشرط)True(بین واحد وواحد النتیجة واحد إي andعملیة 

مھم



if)(الشرطیةوالعباراتالشرطیةالجمل ,Switch الفصل الثاني

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

فتكون المقارنة بشكل التالي)١٥٠(المستخدم الرقم فلو ادخل

تقبل القسمة على أوعلى ستة ول القسمة على ثالثة بتقأنیجب )(cقیمة المتغیر أنالشرط المطلوب ھوا :٣مثال

؟.یحقق الشرطلتسعة 

أنالشرطان ھذانناتج باقي قسمتھما ھو صفر والى جانب إي)٦و ٣(یقبل القسمة علىأناألوالنالشرطان .التحلیل

شرطا تحقق قبول یوجد بین إي٩أو یقبل القسمة على )٦و٣(یقبل القسمة على إماإيیقبل القسمة على تسعة 

مع  شرط قبول القسمة ORداخل على عملیة وناجتھماواجب تحققھما معا  ألنھandعملیة )٦و٣(القسمة على 

٩على 

العملیات المطلوب تحققھما معا  قد ال یحقق المطلوب ألنھ تحكمھ األسبقیة الشرط الذي إذا لم نضع أقواس حول *

لھ أسبقیة أعلى ینفذ أوال

ولیس ORیوجد عملیة )٦و٣(لو عدنا إلى نفس الشرط السابق وفرضنا أن بین شرط  قبول القسمة على

٩مع شرط تحقق القبول القسمة على ANDوواجب تحقق احدھما والناتج لھما یدخل على ANDعملیة 

)٦أو ٣ولم نضع أقواس حول شرطیین تحقق قبول القسمة على (ORولیس 

a=150توضیح تنفیذ الشرط داخل العبارة الشرطیة إذا كان 

( a>5 )&&(a<100)

فیكون الشرط بالشكل التالي)a=150(كان قیمة المتغیر إذا 
( 150>5 )&&(150<100)

اكبر١٥٠أوال سینفذ العملیات مابین األقواس  أو عملیة ھل 
)١(نعم  نتیجة المقارنة تكون واحد ٥من 

1.
1 &&(150<100)

١٠٠اصغر من ١٥٠ثم ینفذ عملیة األصغر ھل أن 
كال لذالك النتیجة المقارنة ھي صفر

2.
1 && 0=0

إي ال یتحقق الشرط)False(بین واحد وصفر النتیجة صفر إي andعملیة 

الكود   

If ( ( ( c%3==0 )&&(c%6==0) ) || (c% 9==0) )
مھم



if)(الشرطیةوالعباراتالشرطیةالجمل ,Switch

حسین أحمد طالب

الن أسبقیتھا أعلى منھ ویصبح السؤال كأننا نقول یجب 

مع  شرط قبول ORمعا وناجتھما داخل على عملیة 

ویقلب حل السؤال ویكون الجواب خاطئا لذالك تجنب لمثل ھذه المشاكل ضع أقواس حول 

كما في الشكل التالي

أكثر من شرط معا؟

)ORأو 

ثم )a=True>5(ووجد انھ قیمتھ اكبر 

True=1,False=0(یقارن قیمةسإي)١(

ولیست صائبةوأصبحت النتیجة خاطئة 

لكن في البرمجة عند مقارنة متغیرین أو قیمتین 

نتائج وعند مقارنة نتیجة مقارنة مع عدد تكون

If ( ( c%3==0 )||(c%6==0

If ( ( ( c%3==0 )||(c%6==0

int a=6;
if ( 5<a>3)

الجمل

الن أسبقیتھا أعلى منھ ویصبح السؤال كأننا نقول یجب ORقبل عملیة ANDفالذي ینتج سوف تحدث عملیة 

معا وناجتھما داخل على عملیة ٦مع قبول القسمة على ٩أن یتحقق قبول القسمة على 

ویقلب حل السؤال ویكون الجواب خاطئا لذالك تجنب لمثل ھذه المشاكل ضع أقواس حول 

كما في الشكل التاليالشروط التي یجب تحققھا معا لتجنب مشاكل األسبقیات

أكثر من شرط معا؟نجمع لماذا الORأو andلماذا نستخدم بین أكثر من شرط 

أو and(شاھد المثال التالي الذي نستخدم فیھ أكثر من شرط بدون 

)٥(مع )(aانھ سیقارن قیمة سوف یحدث كما تشاھد في المخطط

True=1,False=0(وبرمجیا قیمة )٣(مع قیمة)True(سیقارن نتیجة مقارنة وھي 

وأصبحت النتیجة خاطئة )False=3<1(ووجد انھ قیمة واحد اقل 

a)( ھو اكبر من)لكن في البرمجة عند مقارنة متغیرین أو قیمتین )٥(واكبر من )٣

وعند مقارنة نتیجة مقارنة مع عدد تكون)Falseأو True(یعطیك نتیجة مقارنة ونتائج المقارنة إما تكون 

(c%6==0 ) && (c% 9==0) )

(c%6==0 ) ) && (c% 9==0) )

الفصل الثاني

++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

انظر ماذا سینتج

فالذي ینتج سوف تحدث عملیة 

أن یتحقق قبول القسمة على 

ویقلب حل السؤال ویكون الجواب خاطئا لذالك تجنب لمثل ھذه المشاكل ضع أقواس حول ٣القسمة على 

الشروط التي یجب تحققھا معا لتجنب مشاكل األسبقیات

لماذا نستخدم بین أكثر من شرط 

شاھد المثال التالي الذي نستخدم فیھ أكثر من شرط بدون :اإلجابة 

سوف یحدث كما تشاھد في المخططفالذي 

سیقارن نتیجة مقارنة وھي 

ووجد انھ قیمة واحد اقل )٣(مع

(aالمتغیر ورغم أنة قیمة

یعطیك نتیجة مقارنة ونتائج المقارنة إما تكون 

غیر صحیحة 

الكود   

الكود   

الكود   

مھم



if)(الشرطیةوالعباراتالشرطیةالجمل ,Switch الفصل الثاني

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

یات مع ھذا الشرط وھذا توضیح لما سیجري من عمل

)a(كأن نقول یجب أن تكون قیمة andبما إننا نرید تحقق الشرطان معا نستخدم بینھم عملیة لذالك فالحل الصحیح 

).٥(واكبر من )٣(اكبر من 

لو رسمنا المخطط التوضیحي للمثال بعد التعدیل یكون بشكل التالي

توضیح تنفیذ الشرط 

5<a > 3
فیكون الشرط بالشكل التالي)a=6(إذا كان قیمة المتغیر 

5< 6 > 3

بما أن األسبقیات متساویة سیبدأ بتنفیذ العملیات من الیسار إلى الیمین 
أي واحد)True(نعم نتیجة المقارنة ھي٥اكبر من ٦فیقارن ھل 

1.
1 >3

إي صفر)false(سیتحقق من الشرط التالي ھل الواحد اكبر من ثالثة كال فتكون نتیجة ھي 
2. 1>3=0

الكود   

int a=6;
if ( ( 5<a) && (a>3) )

توضیح تنفیذ الشرط 

( 5<a) && (a>3)
فیكون الشرط بالشكل التالي)a=6(إذا كان قیمة المتغیر 

( 5<6) && (6>3)

سیبدأ أوال بتنفیذ ما بین األقواس بما أن األسبقیات متساویة سیبدأ
نعم ٥اكبر من ٦بتنفیذ العملیات من الیسار إلى الیمین  فیقارن ھل 

أي واحد)True(نتیجة المقارنة ھي
1.

1 && (6>3)

سیتحقق من الشرط التالي ھل الستة اكبر من ثالثة كال فتكون نتیجة
أي واحد)True(ھي

2. 1 && 1=1
)True(بین واحد و واحد ھي واحد فالنتیجة ھي )and(عملیة 



if)(الشرطیةوالعباراتالشرطیةالجمل ,Switch الفصل الثاني

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

a(ھي قیم بین بعد تتبع ھذا البرنامج ما:٤مثال ,b(؟.التي ستطبع على شاشة التنفیذ

:تتبع خطوات البرنامج

)a=5(أصبح قیمة )١(خطوة رقم .١

)a=5(بقت ثابتة لم تتغیر محتفظة بقیمتھا في الخطوة السابقة )a(وقیمة )b=7(أصبح قیمة )٢(خطوة رقم .٢

bیوجد شرط لتنفیذ مابین قوسي العبارة الشرطیة وھو أن یكون باقي قسمة قیمة المتغیر )٣(قبل خطوة رقم .٣

ھو واحد لذالك سینفذ الخطوة )٢(على )٧(تساوي واحد أن یكون رقم فردي وفعال باقي قسمتھ )٢(على 

وتكون المقارنة بشكل التالي)٤و٣(رقم 

(b%2==1)(7%2==1) (1==1)True

 (أصبح قیمة  )٣(في الخطوة رقمa( ھيa=5+6=11)( وقیمة)b( بقت ثابتة لم تتغیر)b=7(

 (أصبح قیمة  )٤(خطوة رقمb( ھيb=7+4=11)( وقیمة)a( بقت ثابتة لم تتغیر)a=11(

)b=11(بقت ثابتة لم تتغیر )b(وقیمة )(a=11+3=14ھي )a(أصبح قیمة  )٥(خطوة رقم .٤

)a=14(بقت ثابتة لم تتغیر )a(وقیمة )(b=11+2=13ھي )b(أصبح قیمة  )٦(وة رقم خط.٥

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

include<stdio.h>#
main()
{
1.int a=5;
2.int b=7;
If ( b %2==1 )
{
3.a=a+6;
4.b=b+4
}
5.a=a+3;
6.b=b+2
7.prin ("a=%d \t b=%d",a, b);}

include<iostream.h>#
main()
{
1.int a=5;
2.int b=7;
If ( b %2==1 )
{
3.a=a+6;
4.b=b+4
}
5.a=a+3;
6.b=b+2
7.cout<<"a="<<a<<"\t b="<<b;}

والنتیجة على شاشة التنفیذ ھي 

a=14 b=13



if)(الشرطیةوالعباراتالشرطیةالجمل ,Switch الفصل الثاني

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

؟ولنتتبع البرنامج الجدید)b=4(إي )٤(إلى رقم )٢(في الخطوة )b(نفس المثال السابق فقط غیر قیمة  :٥مثال

)a=5(أصبح قیمة )١(خطوة رقم .١

بقت ثابتة لم تتغیر محتفظة بقیمتھا في الخطوة السابقة )a(وقیمة )b=4(أصبح قیمة )٢(خطوة رقم .٢

)a=5(

یوجد شرط لتنفیذ مابین قوسي العبارة الشرطیة وھو أن یكون باقي قسمة قیمة المتغیر )٣(قبل الخطوة رقم .٣

b ینفذ الخطوة ھو صفر لذالك سوف ال)٢(تساوي واحد أن یكون رقم فردي وان باقي قسمتھ على )٢(على

وتكون المقارنة بشكل التالي)٥(وینتقل إلى خطوة رقم )٤و٣(رقم 

(b%2==1)(4%2==1) (0==1)False

)b=4(م تتغیر بقت ثابتة ل)b(وقیمة )(a=5+3=8ھي )a(أصبح قیمة  )٥(خطوة رقم .٤

)a=8(بقت ثابتة لم تتغیر )a(وقیمة )(b=4+2=6ھي )b(أصبح قیمة  )٦(خطوة رقم .٥

تشاء في البرنامج فلو عرفنا متغیر بین قوسي العبارة الشرطیة أینماتعریف متغیرات نتمكنك م)++C(في لغة 

فقط معرف بالداخلالشرطیةسي العبارة ویكون غیر معرف بالنسبة لمن ھم خارج ق

إي أن المتغیر ننتھي حیاتھ عند الخروج من العبارة الشرطیة

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

include<stdio.h>#
main()
{
1.int a=5;
2.int b=4;
If ( b %2==1 )
{
3.a=a+6;
4.b=b+4
}
5.a=a+3;
6.b=b+2
7.prin ("a=%d \t b=%d",a, b);}

include<iostream.h>#
main()
{
1.int a=5;
2.int b=4;
If ( b %2==1 )
{
3.a=a+6;
4.b=b+4
}
5.a=a+3;
6.b=b+2
7.cout<<"a="<<a<<"\t b="<<b;}

الكود   

If ( True>3)
{int x=5;}

;x=3غیر معرف)x(سوف یعترض المترجم على ھذا السطر ویعتبر  //

والنتیجة على شاشة التنفیذ ھي 

a=8 b=6

مھم

مھم



if)(الشرطیةوالعباراتالشرطیةالجمل ,Switch الفصل الثاني

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:الشرطیة)if--else(عبارة -٢.٢

نضعھ )condition(بتحقق شرطنفذھي عبارة شرطیة مكونة من جزئیین من االكواد البرمجیة  الذي نریده أن ی

)else(والذي نریده أن ینفذ في حالة عدم تحقق الشرط نضعھ بین قوسي)if(داخل قوسي 

 إي بتوضیح أكثر إذا تحقق)condition( ینفذStatement1    ، وذا لم یتحقق الشرط سینفذ تلقائیا

Statement2

 إي إما ینفذ األسطر البرمجیة بین قوسي)If( أو ینفذ األسطر البرمجیة بین قوسي)else(

كان الشرط ھوللتوضیح إذا

If(ومن الشرط الموجود ( input_Numner%2==0 )٢(باقي قسمتھ على )input_Numner(إي متى ما كان)(

Statement1ھو صفر سوف ینفذ  

ال یساوي صفر سوف      )٢(باقي قسمتھ على )input_Numner(إي إذا لم یتحقق الشرط  إي إذا كان وخالفھ

Statement2ینفذ 

)Statement1 ،Statement2(فتوضع بین قوسینقد تكون سطر برمجي واحد أو أكثر من سطر

ifشكل عبارة  --else الشرطیة

If ( condition )
{
Statement1
}
else
{
Statement2
}

ifشكل عبارة  --else الشرطیة

If ( input_Numner%2==0 )
{
Statement1
}
else
{
Statement2
}



if)(الشرطیةوالعباراتالشرطیةالجمل ,Switch الفصل الثاني

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

وھو برنامج تدخل رقم من شاشة .)if—else(عن خطوات سیر البرنامج في وجود عبارة شرطیةمثال توضیحي

)إي ھل ھوا اكبر من الصفر أو اصغر منھ(التنفیذ ویبین لك ھل الرقم موجب أم سالب 

-:تتبع خطوات البرنامج

integerمن نوع )a(تم تعریف متغیر )١(خطوة رقم .١

من شاشة التنفیذ)a(یطلب من المستخدم إدخال قیمة للمتغیر )٢(خطوة رقم .٢

أالن نأتي إلى شرط التحقق.٣

ادخل المستخدم إي رقم اكبر من صفر سوف یحقق شرط إذا)if( و ینفذ السطر)ویطبع ھذه الرسالة)٣

is greater than 1 is posi ve

(٤(ویطفر السطر  إي یكون تسلسل تنفیذ )٦(تم السطر )٥(تم ینفذ السطر )ألنھ یتحقق إذا لم ینفذ الشرط)

خطوات البرنامج الكلیة

1 2 3 5 6

ادخل المستخدم إي رقم اصغر من صفر سوف  ال یحقق شرط إذا)if( ولذالك ینتقل إلى)else( و ینفذ

ویطبع ھذه الرسالة في شاشة التنفیذ)٤(السطر 

is less than 1 is nega ve

إي یكون تسلسل تنفیذ خطوات البرنامج الكلیة)٦(تم السطر )٥(تم ینفذ السطر 

1 2 4 5 6

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

include<stdio.h>#
main()
{1.int a;
2.scanf("%d",&a);
If ( a>0 )
3. prin (" is greater than 1 is posi ve ");
else
4. prin (" is less than 1 is nega ve ");

a=a+6;5.
6.}

include<iostream.h>#
main()
{1.int a;
2cin>>a ;
If ( a>0 )
3. prin ("is greater than 1 is posi ve");
else
4. prin ("is less than 1 is nega ve");

a=a+6;5.
6.}

مھم

is less than 1 is nega ve

is greater than 1 is posi ve



if)(الشرطیةوالعباراتالشرطیةالجمل ,Switch الفصل الثاني

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:العبارات الشرطیة المتداخلة-٢.٣

ifبعد أن تعرفنا عن  –else)( وعبارةif في بعض البرامج قد نحتاج إلى النوعان معا بشكل .الشرطیة)(

متداخل أو منفصل حسب الحاجة ویبقى لكل عبارة طریقتھا نفسھا في المعالجة  ولكنھا تدخل ضمن عبارة أخرى  

ifكھذا المثال حیث وقعت عبارة )إي ال تنفذ إال بتنفیذ العبارة إالم( –else)(  ضمن عبارةif ووضعناھا بین )(

ifإلى لكي تبین أنھا تابعةأقواس  .إالم)(

 وان عبارةif –else)(وھيإال بتحقق شرط العبارة الشرطیة إالمال تنفذ مطلقا وال یمر علیھا المترجم

if (input_Try > اكبر من صفر )input_Try(إي أن یكون الرقم المدخل(0

الرقم المدخل فعال اكبر من صفر سوف یمر على عبارة إذا كانif –else)( الداخلیة وإما ینفذ الخطوة رقم

)٢(أو الخطوة رقم )١(

على عبارة وإذا لم یكن اكبر من صفر ال یمر أصالif –else)( الداخلیة ویتجھ نحو الخطوة)لینفذھا )٣

ifعبارة الن  –else)(بارة الشرطیة واقعة ضمن عالداخلیةif (input_Try > وبما أن شرطھا لم یتحقق(0

ذالك سوف ال ینفذ ما ھو موجود داخل قوسیھال

  إذا جاء لدینا أكثر من)if(  وأكثر من)else( فكیف نعرف أن ھذهif –else تنفي العبارة )(

؟..األولى أم الثانیة أم غیرھما)if(الشرطیة 

.الشرطیة علیھا)if(تنفي اقرب عبارة )else(سھولة كل بكل 

الكود 

if (input_Try > 0)
{
if (input_Try > 5)
1.cout<<"the number is greater than 5";
else
2.out<<" the number is less than 5";
}
3.

مھم

مھم
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الرقم یقبل القسمة أن یكونشرط دھما یستخدم العبارة المتداخلة وأخر البوابات لتحقق حمقارنة بین مثالیین ا:مثال

؟.شرط أخر أن یقبل القسمة على ثالثة ویقبل القسمة على تسعةوتسعةوال یقبل القسمة على ثالثةعلى 

تكون االكواد البرمجیة أكثر سھولة باستخدام العبارات المتداخلةلو تالحظ أن المثاالن یعطیان نفس النتیجة لكن 

وفي بعض األحیان مع بعض األسئلة ال نستطیع استخدام الطریقة األولى ألنك تجد نفسك محكوما .ووضوح للمبرمج 

باستخدام الطریقة الثانیة الن بھا مرونة أكثر

األولى اقرب عبارة )else(متتالیتین فستنفي ال )else(ل متتالیتین ویلیھما عبارتي )if(وإذا وقع عبارتي 

)if( علیھا إي عبارة)if( الثانیة وستنفي ال)else( الثانیة اقرب عبارة)if(علیھا وبما أن عبارة)if( الثانیة

.الثانیة شاھد المثال لفھم الشرح)else(األولى ھي تخص ال )if(األولى فسیكون عبارة )else(نفتھا 

بدون العبارات الشرطیة المتداخلة++cبلغة   كودالالعبارات الشرطیة المتداخلةاستخدام ب++cبلغة   كودال

include<iostream.h>#
main()
{
int Number=80;

If (( Number % 3==0)
{
if( Number % 9 !=0))
cout<<"the number is donot aceept mod to 9";
else
cout<<" the number is aceept mod to 9";
}
}

include<iostream.h>#
main()
{
int Number=80;

If (( Number % 3==0)&&( Number % 9 !=0))
cout<<"the number is donot aceept mod to 9";
If (( Number % 3==0)&&( Number % 9 ==0))
cout<<" the number is aceept mod to 9";

}

بدون العبارات الشرطیة المتداخلةcبلغة   كودالالعبارات الشرطیة المتداخلةاستخدام بcبلغة   كودال

include<stdio.h>#
main()
{
int Number=80;

If (( Number % 3==0)
{
if( Number % 9 !=0))
prin ("the number is donot aceept mod to 9");
else
prin (" the number is aceept mod to 9");
}
}

include<stdio.h>#
main()
{
int Number=80;

If (( Number % 3==0)&&( Number % 9 !=0))
printf("the number is donot aceept mod to 9");
If (( Number % 3==0)&&( Number % 9 ==0))

printf(" the number is aceept mod to 9");
}

مھم
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,(تتبع خطوات الحل في البرنامج التالي إذا كان الرقم المدخل من شاشة التنفیذ :مثال input_Try=4input_Try=7

input_Try= ھو طباعة ھل  األعداد فردیة أو زوجیة لكن فقط األرقام الموجبةوطلب المثال)3-

:توضیح الخطوات

input_Tryتم تعریف متغیر اسمھ )١(خطوة رقم .١

تم طلب إدخال قیمة للمتغیر من شاشة التنفیذ ثم یتحقق من الشروط التالیة)٢(خطوة رقم .٢

 إذا كان الرقم المدخل من شاشة التنفیذinput_Try= -3

ifسیتم التحقق من الشرط  (input_Try>0) وان قیمة المتغیرinput_Try أي اقل من صفر أي لم )3-(ھي

ویطبع في شاشة التنفیذ)٥(الثانیة وینفذ الخطوة رقم )else(لذالك سیتجھ إلى عبارة یحقق الشرط 

++Cالكود بلغة    

include<iostream.h>#
Main()
{
1.int input_Try;
2.cin>> input_Try;

ifلىاألو)if(تكون مخالفة للاألخیرة )else(نالحظ أن (input_Try > 0)
if (input_Try %2==0)
3.cout<<"the number is positive even";
else
4.cout<<" the number is positive Odd";
else
5.cout<<"the number is less than zero";
}

Cالكود بلغة    

include<stdio.h>#
Main()
{
1.int input_Try;
2.scanf("%d", input_Try);

ifلىاألو)if(تكون مخالفة للاألخیرة )else(نالحظ أن (input_Try>0)
if (input_Try %2==0)
3.printf(" the number is positive even ");
else
4. printf(" the number is positive Odd ");
else
5. printf("the number is less than zero")
}

the number is less than zero
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..٤(وخطوة رقم )٣(خطوة رقم لم ینفذلماذا  ؟)

یتبعھا سطر واحد إذا لم نضع أقواس  وإذا أكثر من سطر یتبع العبارة الشرطیة)if(كما قلنا سابقا كل عبارة شرطیة 

ifمعناه الذي سیتبع العبارة الشرطیة یوجد أقواسوبما انھ ھنا الالتي نضع أقواس حول الذي یتبعھا (input_Try>0)

ifھوا فقط السطر الذي یلیھ وھو (input_Try ذا السطر أیضا یتبعھ سطر واحد ویوجد عبارة وھ(0==%2

elseإذا كان ر توجد عبارة شرطیة تتحقق منھ فوكان الرقم اكبر من صننا نقول إذا تحقق الشرط األولأك(إيلھ

)ألنھا قیدت بالشرط الذي قبلھا)if—else(الرقم فردي أم زوجي لكن الموجب فقط یمر على عبارة 

 إذا كان الرقم المدخل من شاشة التنفیذinput_Try=7

ifسیتم التحقق من الشرط  (input_Try>0) وان قیمة المتغیرinput_Try إي اكبر من صفر إي )٧(ھو

ifحقق الشرط لذالك سیتجھ إلى عبارة  (input_Try التي تلي شرط التحقق(0==%2

)٣(ھو زوجي  لذالك وینفذ الخطوة رقم ٧زوجي وفعال الرقم .وھذه العبارة تتحقق في ما إذا كان الرقم 

التنفیذویطبع في شاشة 

ifالن الشرط )٤(وال ینفذ الخطوة  (input_Try الن شرط )٥(تحقق وأیضا ال ینفذ الخطوة رقم (0==%2

if (input_Try>0)تحقق

 إذا كان الرقم المدخل من شاشة التنفیذinput_Try=4

ifسیتم التحقق من الشرط  (input_Try>0) وان قیمة المتغیرinput_Try أي اكبر من صفر أي )٤(ھي

ifحقق الشرط لذالك سیتجھ إلى عبارة  (input_Try التي تلي شرط التحقق(0==%2

ھو رقم فردي   لذالك ال یتحقق الشرط وینفذ عبارة ٤وھذه العبارة تتحقق في ما إذا كان الرقم زوجي وان الرقم 

else ویطبع في شاشة التنفیذ)٤(وینفذ الخطوة رقم

ifالن شرط )٥(ال ینفذ الخطوة رقم  (input_Try>0)تحقق

مھم

the number is positive even

the number is positive Odd
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if—else(عبارة -٢.٤ if(الشرطیة:

ویتم التحقق .أي تكون واحدة مخالفة إلى األخرى في شرطھا .ھي مجموعة عبارات شرطیة متخالفة في شروطھا 

else(الشرط األول ینتقل إلى من الشروط وقت التنفیذ إذا لم یتحقق  if(حتى وإذا لم تتحقق ینتقل إلى الثالثةالثانیة

.سوف ینفذ ما في داخلھا وبھمل البقیة )if(أخیرا یصل إلى  الشرط الذي یتحقق وإذا تحقق واحد من 

الشكل العام

إذا تحققcondition1 سوف ینفذStatement1 خطوة جدیدة"وینتقل بعدھا إلى"

 إذا لم یتحققcondition1 سوف ینتقل إلىcondition2 وإذا تحقق الشرط سوف ینفذStatement2

"خطوة جدیدة"بعدھا إلى 

 إذا لم یتحققcondition1 سوف ینتقل إلىcondition2 وإذا تحقق الشرط سوف ینفذStatement2

"خطوة جدیدة"بعدھا إلى 

 إذا لم یتحققcondition1 سوف ینتقل إلىcondition2لم یتحقق وإذاcondition2 سوف ینتقل

"خطوة جدیدة"بعدھا إلى Statement3وإذا تحقق الشرط سینفذ condition3إلى

 وإذا لم یتحقق إي منconditions  سوف ینفذ ما موجود فيelseخطوة جدیدة"وبعدھا ینتقل إلى"

ifشكل عبارة  –else if الشرطیة

If ( condi on1 )
{
Statement1
}

elseعدد     if یكون غیر محدد یحددھا المستخدم حسب حاجتھelse if( condi on2
)//
{
Statement2
}
Else if( condi on3 )
{
Statement3
}

elseأو نحذفھا إذا لم نحتاج إلیھا elseنستطیع أن نضع //
{
Statement4
}

خطوة جدیدة//خطوات برمجیة أخرى  
مھم
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أم غیر ذالك ویطبع رسالة في ٧أم على ٥أم على ٣یقبل القسمة على (برنامج تدخل رقم ویبین لكل ھل الرقم:مثال

ویطبعھ٢یجمع مع الرقم المدخل قیمة ٧في حال إذا قبل القسمة على )كل حالة

:تتبع خطوات  البرنامج مع التوضیح

تنفذ بشكل اعتیادي)١(خطوة رقم .١

)(ویطلب من المستخدم إدخال قیمة للمتغیر تنفذ بشكل اعتیادي)٢(خطوة رقم .٢ number_enter من شاشة

)١٩و ٢٠و١٥و١٤و٦(مرة  (number_enter)لنفرض إننا أدخلناالتنفیذ 

لنتتبع القیم المدخلة

 إذا كانnumber_enter=6

if—else(حسب شرح عن الدالة(وینتھي البرنامج )٣(سوف ینفذ الخطوة رقم  if( إذا تحقق احد الشروط في احد

یوجد فقط قوس elseالنھائیة لتنفذه وبما انھ ال یوجد شي بعد elseالعبارات تنفذ ما في داخلھ وتتجھ إلى ما بعد 

طابعا للرسالة التالیة تم وینتھي البرنامج)نھایة البرنامج لذالك ستنھي البرنامج

 إذا كانnumber_enter=14

طابعا للرسالة التالیة تم وینتھي البرنامج)6(وخطوة رقم )5(سوف ینفذ الخطوة رقم 

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
main()
{
1.int number_enter;
2.scanf("%d",& number_enter );
if ( number_enter % 3==0)
3.prin ("Acept Devide to 3");
else if (number_enter % 5==0)
4.prin (" Acept Devide to 5");
else if (number_enter % 7==0)
{
5.number_enter= number_enter+2;
6.prin (" Acept Devide to 7=%d", number_enter);
}
else
7.prin ("Donot True any of condi ons");
}

#include<iostream.h>
main()
{
1.int number_enter;
2.cin>> number_enter;
if ( number_enter % 3==0)
3.cout<<"Acept Devide to 3" ;
else if (number_enter % 5==0)
4. cout<<" Acept Devide to 5" ;
else if (number_enter % 7==0)
{
5.number_enter= number_enter+2;
6. cout<<" Acept Devide to 7=" << number_enter;
}
else
7. cout<<"Donot True any of condi ons" ;
}

Acept Devide to 3

Acept Devide to 7=9
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 إذا كانnumber_enter=15

عندما یبدأ ألنھ برمجیا )٥(رغم قبولھ القسمة على )٤(وال ینفذ وخطوة رقم )3(سوف ینفذ الخطوة رقم 

واضعین شرط قبول القسمة البرنامج بالتحقق من الشروط یبدأ بالتحقق بالتسلسل خطوة بخطوة حسب  الترتیب ونحن

مر البرنامج على الشرط األول وحققھ ال یمر على الشرط یوعندما على ثالثة قبل شرط قبول القسمة على خمسة

ین شرط قبول القسمة على خمسة قبل شرط قبول القسمة على ثالثة لو كنا واضع.)else(یتجھ إلى ما بعد بل الثاني 

لذالك سیطبع البرنامج أالن   ھذه الرسالة).٤(لتنفذ خطوة رقم 

 إذا كانnumber_enter=20

طابعا للرسالة التالیة تم وینتھي البرنامج)٤(سوف ینفذ الخطوة رقم 

 إذا كانnumber_enter=19

طابعا للرسالة التالیة تم )٧(ینفذ الخطوة رقم )else(سوف لن یحقق إي من الشروط السابقة لذالك سیتجھ إلى 

وینتھي البرنامج

 (تابعتان لعبارة أنھماوضعت بین قوسین للداللة على )٦و٥(خطوة رقم(else

Acept Devide to 3

Acept Devide to 5

Donot True any of conditions

مھم
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إلى في شاشة التنفیذ والبقیة بالتسلسل األحدیوم ھرظی)١(ضغطناإذابحیثاألسبوعأیامم بطباعة وقیبرنامج:مثال

؟.یمثل السبت )٧(

بما انھ یوجد لدینا سبعة أیام فوضع كل یوم على حدة بعبارة شرطیة یعقد البرنامج شیئ ما لذال :تحلیل المتطلبات

if—else(الشرطیة سنستخدم العبارة  if(لتسھیل األمر قلیال شاھد المثال بسیط جدا

Cالكود بلغة     ++
#include<iostream.h>
main()
{int Day_Number;
cin>> Day_Number ;
if ( Day_Number==1)
cout<<"sunday" ;
else if ( Day_Number==2)
cout<<"monday" ;

else if ( Day_Number==3)
cout<<"Tuerday" ;

else if ( Day_Number==4)
cout<<"wednesday" ;
else if ( Day_Number==5)
cout<<"thursday" ;
else if ( Day_Number==6)
cout<<"fridaay" ;

else if ( Day_Number==7)
cout<<"saturday" ;

else
cout<<"error" ; }

Cالكود بلغة    
#include<stdio.h>
main()
{int Day_Number;
scanf("%d",& Day_Number );
if ( Day_Number==1)
printf("sunday");
else if ( Day_Number==2)
printf("monday");

else if ( Day_Number==3)
printf("Tuerday");

else if ( Day_Number==4)
printf("wednesday");

else if ( Day_Number==5)
printf("thursday");
else if ( Day_Number==6)
printf("fridaay");

else if ( Day_Number==7)
printf("saturday");

else
printf("error"); }

ظھر الیوم)٥(شاھد شاشة التنفیذ عندما أدخلنا الرقم 

)Thursday(المقابل لھ وھو 
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:الشرطیة)(Switch—Caseعبارة -٢.٥

.switch(مع المتغیر في )Case(ویقارن القیمة عند كل )Case(ھي مجموعة عبارات شرطیة   ویتم التحقق )

ینتقل إلى ثانيلم یتحقق الشرط الفإذاالثانیة)Case(من الشروط وقت التنفیذ فإذا لم یتحقق الشرط األول ینتقل إلى 

)Case(حتى أخیرا یصل إلى  الشرط الذي یتحقق وإذا تحقق واحد من ثالثة ال)Case( سوف ینفذ ما في داخلھا

if(وتكون مشابھ كثیرا جدا .)default(وبھمل البقیة وإذا لم ینفذ إي واحد منھن سوف یتجھ لینفذ ما في داخل  else if(

الشكل العام

Truth of Case)(:تتم مقارنھ ھذه القیمة مع  كلقیمة معینھ نتج عنھاالذي یأو عملیة ریاضیةھو المتغیر

condition موجودة في كلCaseالبرنامجیحقق الشرط ینفذوأیھا)Statement(الخاص بھ.

أنوترید لینفذ احد الشروط Numberن لدینا متغیر اسمھاكإذالتوضیح الصورةفي المثالذا التوضیح شاھد ھ

في جمل شرطیةتكتب ھكذا)٥١(یكون قیمتھ

نكتبھا ھكذاSwitch--Caseفي حالة 

ifشكل عبارة  --elseif الشرطیة

Switch(Truth of Case )
}یكون غیر محدد یحددھا المستخدم حسب حاحتھCaseعدد ال Case condi on1: //

{
Statement1
} Break;
Case condi on2

{
Statement2
} Break;
Case condi on3:
{
Statement3
} Break;

:defaultأو نحذفھا إذا لم نحتاجھا defaultنستطیع أن نضع //
{ Statement4 } }

خطوة جدیدة//خطوات برمجیة أخرى  

الكود  
if ( Day_Number==51)
//do some thing

الكود  
Switch(Day_Number)
Case 51: //do some thing
Break;

مھم
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 حال)Switch—Case(كحال الجمل الشرطیة إي إذا كنا نقارن مع حرف نضعھ ھكذا

do(أنحیث  some thing( أنأردناإذاوتذكر ھي أي عدد من االكواد البرمجیة یمكن كتابتھا وحسب الحاجة

.Break)(وبعدھا نكتب یننضعھا داخل قوسیجب أن)Case(برمجي داخل من سطرأكثرنكتب 

إي أن إذا تحققcondi on1سوف ینفذStatement1 خطوة جدیدة"وینتقل بعدھا إلى"

 إذا لم یتحققcondi on1 سوف ینتقل إلىcondi on2وإذا تحقق الشرط سوف ینفذStatement2

"خطوة جدیدة"بعدھا إلى 

وإذا لم یتحقق إي منconditions  سوف ینفذ ما موجود فيdefaultخطوة جدیدة"وبعدھا ینتقل إلى"

 نالحظ وجود)Break( في نھایة كل)case( ھذا شيء ثابت في ھیكلیة ھذه الدالة لكي یخرج من

)switch(بعد تحقق احد الشروط

المعلومات أول حرف من اسم الشخص یعطیك الیة عن ھؤالء األشخاص نرید مجرد كتابةلدینا المعومات الت:مثال

الكاملة  عنھ

1.Ali: his names Ali kammel,20 Year old, third stage

1.Salem: his names Salem kammel,18 Year old, third stage

1.Hussien: his names Hussien Ahmmed Taleb,21 Year old, third stage eng.Computer

الكود  
Switch(Capatat_symbol)
Case 'a': //do some thing
Break;

Cالكود بلغة     ++
#include<iostream.h>
main()
{1.char index_of_Name;
2.Cout<<"Enter First Chat of Student name: ";
3.Cin>> index_of_Name ;
4.switch( index_of_Name ) {
5.case 'A':
6.Cout<<" his names Ali kammel,20 Year old, third stage " ;
7.break;
8.case 'S':
9.Cout<<" his names Salem kammel,18 Year old, third stage " ;

10.break;
11.case 'H':
12.Cout<<" his names Hussien Ahmmed Taleb,21 Year old, third stage eng.Computer " ;

13.break;
14.default:
15.Cout<<"You Not have saved names in this index" ; }}



if)(الشرطیةوالعباراتالشرطیةالجمل ,Switch الفصل الثاني

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

من نوع  حرفي)index_of_Name(عرفنا متغیر اسمھ )١(خطوة رقم .١

ھذه الرسائل مھمة جدا لواجھطبع رسالة للمستخدم تطلب منھ إدخال أول حرف من اسم الشخص )٢(خطوة رقم .٢

ھو المطلوب منھ وماذا یدخل فدائما حاول أن یكون المستخدم كیف یتعامل مع برنامجك مبرنامجك حتى یعلم ا

برنامجك واضح للمستخدم بھذه الرسائل

أدخلنا الحرف الذي ادخلھ المستخدم في قائمة )٤(خطوة ، رف من شاشة التنفیذ قمنا بقراءة ح)٣(خطوة رقم.٣

)switch(الخیارات وھي 

وتالحظ األحرف في المقارنة توضع بین )Ail(تحوي حالة شرطیة ألول حرف من اسم الشخص )٥(خطوة  رقم .٤

)'A'(عالمة تنصیصیة واحدة من الجانبین ھكذا 

لھذه الحالةcaseتوقف ال )٧(وخطوة رقم ، ل ھذا الشخص إذا كان ھوا المطلوب تطبع سج)٦(خطوة  رقم .٥

وبقیة الخطوات نفس الشيء

ھر في شاشة التنفیذظماذا )H(الحظ عندما أدخلنا حرف 

Cالكود بلغة    
#include<stdio.h>
main()
{1.char index_of_Name;
2.printf("Enter First Chat of Student name: ");
3.scanf("%c", index_of_Name) ;
4.switch( index_of_Name ) {
5.case 'A':
6. printf(" his names Ali kammel,20 Year old, third stage ") ;
7.break;
8.case 'S':
9. printf(" his names Salem kammel,18 Year old, third stage ") ;
10.break;
11.case 'H':
12. printf(" his names Hussien Ahmmed Taleb,21 Year old, third stage eng.Computer ") ;
13.break;
14.default:
15. printf("You Not have saved names in this index") ; }}



if)(الشرطیةوالعباراتالشرطیةالجمل ,Switch الفصل الثاني

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

if(نفس المثال السابق في موضوع :مثال –else if(باستخدام ھالخاص بطباعة أیام األسبوع حسب الرقم نحل

)switch—case(قارنھ بالمثال السابق وشاھد الفرق

Cالكود بلغة     ++
#include<iostream.h>
main()
{int Day_Number ;
Cin>> Day_Number ;
switch( Day_Number ) {
case 1:cout<<"sunday" ;
break;
case 2: cout<<"monday" ;
break;
case 3: cout<<"Tuerday" ;
break;
case 4: cout<<"wednesday" ;
break;
case 5: cout<<"thursday" ;
break;
case 6: cout<<"fridaay" ;
break;
case 7: cout<<"saturday" ;
break;
default: cout<<"error" ; }
}

Cالكود بلغة    
#include<stdio.h>
main()
{int Day_Number ;
scanf("%d",& Day_Number );
switch( Day_Number ) {
case 1: printf("sunday");
break;
case 2:printf("monday");
break;
case 3:printf("Tuerday");
break;
case 4:printf("wednesday");
break;
case 5:printf("thursday");
break;
case 6:printf("fridaay");
break;
case 7:printf("saturday");
break;
default: printf("error"); }
}

)Thursday(ظھر الیوم المقابل لھ وھو)٥(شاھد شاشة التنفیذ عندما أدخلنا الرقم 



if)(الشرطیةوالعباراتالشرطیةالجمل ,Switch الفصل الثاني

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

..!Switchوضع عبارات شرطیة داخل جمل 

حالھا كحال إي كود برمجي أخر caseالشرطیة بمختلف أنواعھا داخل كل )if(یمكن وضع عبارات 

برنامج تدخل رقم من شاشة التنفیذ ثم یطلب من المستخدم إدخال رقم العملیة التي یرید أن یؤدیھا :على سبیل المثال

على ھذه الرقم إذا ادخل المستخدم رقم واحد سوف یبین لھ ھل الرقم فردي أم زوجي وإذا ادخل رقم اثنان یبین لھ ھل 

الرقم اكبر من صفر أو اصغر منھ

شاھد شاشة التنفیذ

++Cالبرمجة بلغة
#include<iostream.h>
main()
{int Number,Chose_check ;
Cout<<"enter your number: ";
Cin>> Number ;
Cout<<"enter Your Selected check (1) or 2:" ;
Cin>> Chose_check ;
switch( Chose_check ) {
case 1:{
if ( Number % 2== 0)
cout<<"the number is even";
else
cout<<"the number is odd";}
break;
case 2:{
if ( Number >0)
cout<<"the number is more than zero";
else
cout<<"the number is less than zero";}
break;
default: cout<<"Error Choice";}}

Cالبرمجة بلغة                             
#include<stdio.h>
main()
{int Number,Chose_check ;
Printf("enter your number: ");
Scanf("%d",&Number) ;
Printf("enter Your Selected check (1) or 2:") ;
Scanf("%d", &Chose_check) ;
switch( Chose_check ) {
case 1:{
if ( Number % 2== 0)
Printf("the number is even");
else
Printf("the number is odd");}
break;
case 2:{
if ( Number >0)
Printf("the number is more than zero");
else
Printf("the number is less than zero");}
break;
default: Printf("Error Choice");}}

مھم



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)loop(عبارات أو جمل التكرار  

:التكراریة االعتیادیة)(For--Loopعبارة -٣.١

:التكراریة المتداخلة)(For--Loopعبارة -٣.٢

:)(Breakعبارة -٣.٣

:)(continueعبارة -٣.٤

goعبارة -٣.٥ to)(:

:التكراریة)(Whileعبارة -٣.٦

:التكراریة المتداخلة)(Whileعبارة -٣.٧

--Doعبارة -٣.٨ While)(التكراریة:

--doعبارة -٣.٩ While)(التكراریة المتداخلة:

؟)..for,while,do—while(الفرق بین دوال التكرار -٣.١٠



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:التكراریة االعتیادیة)(For--Loopعبارة -٣.١

في الفصلیین السابقین تعلمنا أن  البرنامج یبدأ بالتنفیذ خطوة خطوة دون تكرار إي خطوة إلى أن یصل إلي نھایة 

الشرطیة في البرنامج قد یكون بسببھا ھناك استثناء بعض الخطوات من )if(البرنامج وعملنا في حال وجود جمل 

لسبب ما  كیف والسؤال ھنا ماذا لو أردنا تكرار خطوة أو أكثر من خطوة ألكثر من مرة.التنفیذ إذا لم یتحقق الشرط 

لتكرار خطوة في حالة لم ھي عبارة تكراریة تستخدم )For(نعمل ذالك وھذا ما تؤدیھ الدوال التكراریة ومنھا عبارة 

وشكلھا العام .ددھا المبرمج لعدد معین من المرات یحنضع أقواس أو مجموعة خطوات في حال حصرھا بین قوسي 

)Initializing:(یة المعطاة للمتغیر التي منھا سیبدأ العدئھي القیمة البدا) )i=0مثال  .

)Boolean_Expression:(التوقف تغیر  غیر محققة لشرط ھو  شرط التوقف الذي عندما تصبح قیمة الم

.)for(سوف یخرج من عبارة 

العبارة التكراریة  تستمر بالتكرار )True(ھي)Boolean_Expression(بمعنى أخر مادام نتیجة اختبار 

ھو  شرط التوقف مثال یبدأ العد من الواحد )i<5(مثال .یخرج من العبارة التكراریة)False(ومتى أصبح 

)False(ألنھ نتیجة المقارنة )i=5(إذا أصبح سیتوقف

)Update:( ھي مقدار الزیادة أو النقصان في قیمة المتغیر في كل دورة)loop.( مثال)i++( أو)i--(وال

++i(یختلف إذا كان الشرط  or ++i , --i or i--(لعداد إال بعد تنفیذ ال تزداد قیمة األنھ في كل الحاالت

التي تلیھدورة الجدیدةالفيالتكرارشرطمؤثرا علىقوسي العبارة التكراریةالجمل بین 

)statement:( إذا كانت عبارة عن خطوة برمجیة .ھي الخطوات البرمجیة التي ستنفذ عدد من المرات

.واحدة فلیس بحاجة لوضعھا داخل أقواس وإذا كانت أكثر من خطوة یجب وضعھا داخل أقواس

؟........التكراریة)For(تعمل عبارة  كیف 

أو ینقصإي قد یزداد)Update(حسب أو النقصانویستمر بالزیادة)Initializing(بدائیةقیمةبأن المتغیر یبدأ 

یخرج )Boolean_Expression(ومتى ما أصبح قیمة المتغیر غیر محققة  للشرطبمقدار واحد أو أكثر من واحد

وإذا كانت محققة للشرط ینفذ الخطوات البرمجیة التي داخل .إلى الخطوات البرمجیة التي تلیھالتكراریةمن العبارة 

العبارة التكراریة

  إلدخال)for(في دوارة النھائیة نكتبfor(;;)فقط.

For--Loopھیكلیة  

for (Initializing; Boolean_Expression; Update)
{
statement
}

مھم



)loop(و جمل التكرار أعبارات 

حسین أحمد طالب

0 1 2 3 4. ؟)

٤والعد یصل إلى .فأعطینا القیم البدائیة صفر

بما إننا نرید أن یعد خمس عدات بین صفر واألربعة لذالك یجب أن 

مثال فسیعد العداد ثالث مرات وبشكل 

لو تالحظ المخطط الخاص بالبرنامج عندما یحقق الشرط یتجھ لخطوة الطباعة وإذا لم یحقق یخرج من جملة تكرار

وبما أن الذي یتبع العبارة التكراریة سطر واحد فلیس 

خمس )٣(وخطوة رقم )٢(وتنفذ خطوة رقم

++cالبرمجة بلغة         
#include<iostream.h>

main()
{1.int i;
2.for (i=0; i<5; i++)
3.cout<<i<<"\t";
}

0(إي یطبع على شاشة التنفیذ من )4(إلى )0(لو أردنا عداد یعد من  1 2 3 4

integerمن نوع )i(عرفنا متغیر  

فأعطینا القیم البدائیة صفرھي عبارة تكراریة بما إننا نرید العد من الصفر

بما إننا نرید أن یعد خمس عدات بین صفر واألربعة لذالك یجب أن معناه شرط التوقف أن یكون اقل من خمسة

0(لیعد  ,1,2,3,4. ٢الن لو جعلنا مقدار الزیادة )

ھذه المواضیع جیدالذالك یجب التركیز في

لو تالحظ المخطط الخاص بالبرنامج عندما یحقق الشرط یتجھ لخطوة الطباعة وإذا لم یحقق یخرج من جملة تكرار

)ھي طباعة قیمة المتغیر عند كل  loop وبما أن الذي یتبع العبارة التكراریة سطر واحد فلیس (

.{}(بحاجة لوضعھ بین قوسین تضمین (

وتنفذ خطوة رقم.مرة واحدة فقط)١(تنفذ خطوة رقم :

القیمة البدائیة 
)i=0(للعداد 

)i<5(شرط التحقق

طباعة القیمة

زیادة قیمة العداد 
)i++( بعد تنفیذ ما

بین قوسي العبارة 
التكراریة

خروج من جملة 
التكرار

c         البرمجة بلغة

Include<stdio.h>#
main()
{1.int i;
2.for (i=0; i<5; i++)
3.prin ("%d\t",i);
}

ثالثالفصل ال

++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

لو أردنا عداد یعد من :مثال

:الخطوات توضیح

عرفنا متغیر  )١(خطوة رقم .١

ھي عبارة تكراریة بما إننا نرید العد من الصفر)٢(خطوة رقم .٢

معناه شرط التوقف أن یكون اقل من خمسة

لیعد مقدار الزیادة واحدیكون 

لذالك یجب التركیز في)0,2,4(التالي

لو تالحظ المخطط الخاص بالبرنامج عندما یحقق الشرط یتجھ لخطوة الطباعة وإذا لم یحقق یخرج من جملة تكرار

ھي طباعة قیمة المتغیر عند كل )٣(خطوة رقم .٣

بحاجة لوضعھ بین قوسین تضمین

سیطبع في شاشة التنفیذ

:عدد مرات تنفیذ الخطوات

مرات بقدر عدات العداد

cالبرمجة بلغة         

مھم



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

4(إي یطبع على شاشة التنفیذ )0(إلى )4(لو أردنا عداد یعد من :مثال 3 2 1 ؟.)0

وشرط التوقف اكبر أو یساوي ٤حلھا نفس حل السؤال السابق فقط نقلب العداد إي نجعل قیمتھ البدائیة ھي :تحلیل

صفر ویتناقص بمقدار واحد كل عدة

:الخطوات توضیح

integerمن نوع )i(عرفنا متغیر  )١(خطوة رقم .١

والعد یصل إلى .أربعةفأعطینا القیم البدائیة ھي عبارة تكراریة بما إننا نرید العد من األربعة)٢(خطوة رقم .٢

بما إننا نرید أن یعد خمس عدات بین صفر واألربعة لذالك اكبر أو یساوي صفرمعناه شرط التوقف أن یكونالصفر 

.4,3,2,1,0(یعد لواحدمقدار نقصانیجب أن یكون  مثال فسیعد العداد ثالث مرات ٢الن لو جعلنا مقدار النقصان )

لذالك یجب التركیز في ھذه المواضیع جیدا)4,2,0(مرة

سیطبع في شاشة التنفیذ

:عدد مرات تنفیذ الخطوات

خمس مرات بقدر عدات العداد)٣(وخطوة رقم )٢(وتنفذ خطوة رقم.مرة واحدة فقط)١(تنفذ خطوة رقم 

++Cالبرمجة بلغة                             
#include<iostream.h>

main()
{1.int i;
2.for (i=4; i>=0; i--)
3.cout<<i<<"\t";
}

Cالبرمجة بلغة                             

Include<stdio.h>#
main()
{1.int i;
2. for (i=4; i>=0; i--)
3.printf("%d\t",i);
}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)100—0(برنامج لجمع اإلعداد  الفردیة بین:مثال

د من الواحد وشرط نكون عداد یع.اإلعداد الزوجیة تجاوزنرى انھ یرید اإلعداد الفردیة فقط لذالك یجب أن ن:تحلیل

الرقم واحد وإذا أضفنا إلیھ العداد أوال یعد(حتى نجمع فقط اإلعداد الفردیة)٢(ئة ومقدار الزیادة في التوقف عند الم

)٩٩(یعد الرقم سبعة ویستمر إلى )٢(یعد خمسة وإذا أضفنا )٢(یعد الرقم ثالثة وإذا أضفنا )٢( (

:توضیح الخطوات

لیكون عداد للعبارة التكراریة)integer(من نوع )n(عرفنا متغیر )١(خطوة رقم .١

وأعطیناه قیمة بدائیة وھي صفر ألننا سنجمع والنضیر )integer(من نوع )sum(عرفنا متغیر )٢(خطوة رقم .٢

نجمعھ مع أول قیمة وھي واحد سیجمع واحد مع الصفرالجمعي ھو صفر حتى عندما 

ھذا شيء خاطئ ألنھ كما نعلم أن المتغیرات )sum(نجمعھ مباشر إي ال نصفر قیمة  قد یسأل سائل لما ال:التباس

عند تعریفھا تحجز مكان في الذاكرة لكن ال یخزن في ذالك المكان قیمة یبقى فارغ لذالك لو جمعناه بدون تصفیر 

لذالك عنوان الموقع ولیس قیمة المخزنة في  الموقع الن الموقع لیس فیھ إي قیمة قیمة أول عدد فردي معلجمع 

یجب وضع قیمة في الموقع وھي صفر

)ینفذهفال١٠٠یكون أعلى من ١٠١الن عندما یصبح (٩٩كونا عداد یعد من الواحد إلى  )٣(خطوة رقم .٣

سیجمع )n=1(إي  عندما یكون .مع قیمة العداد عند كل عدة)sum(المتغیر جمعنا قیمة )٤(خطوة رقم .٤

)sum=0+1( وعندما یصبح)n=3(  سیجمع قیمة)sum( السابقة وھي أصبحت واحد مع ثالثة)sum=1+3(

ونالحظ .ویستمر)sum=4+5(السابقة وھي أصبحت أربعة مع ثالثة )sum(سیجمع قیمة  )n=5(وعندما یصبح 

إننا لم نحیط خطوة رابعة بین قوسي الن عبارة التكرار تتبعھا خطوة واحد فلیس بالحاجة لوضع أقواس

طباعة الناتج الجمع في شاشة التنفیذ)٥(خطوة رقم .٥

ین خمس)٤(وخطوة رقم )٣(وتنفذ خطوة رقم.مرة واحدة فقط)٢و١(تنفذ خطوة رقم :عدد مرات تنفیذ الخطوات

مرة واحدة)٥(وتنفذ خطوة رقمھي خمسین رقم )100—0(الن اإلعداد الفردیة بینمرة

++Cالبرمجة بلغة                             
#include<iostream.h>

main()
{1.int n;
2.int sum=0;
3.for (n=1; n<100; n=n+2)
4. sum += n ;
5.Cout<<"sum="<<sum;
}

Cالبرمجة بلغة                             
#include<stdio.h>

main()
{1.int n;
2.int sum=0;
3.for (n=1; n<100; n=n+2)
4. sum += n ;
5.printf("sum=%d",sum);
}

Sum=2500

مھم



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

مواد  وتقوم بحساب المعدل لھ١٠یدخل المستخدم درجات برنامج :مثال

بما انھ یرید حساب المعدل من عشر درجات فیجب جمع ھذه الدرجات وقسمتھا على عشرة للحصول على :تحلیل

لمستخدم وبما إنھن عشر درجات فیصعب إدخالھا كل واحد على حدة لذالك نستخدم عبارة    المعدل وبما أن یدخلھا ا

)For( التكراریة تتكرر عشر مرات ونضع تحتھا جملة القراءة) حیث عند كل عدة للعبارة التكراریة یطلب منك

لى عشرة إدخال درجة ویجمع  الدرجات المدخلة عند كل إدخال وناتج الجمع یقسم بعد اإلدخال ع

:تحلیل

ومتغیر  حساب المعدل ومتغیر إدخال الدرجاتلیكون عداد للعبارة التكراریة)n(عرفنا متغیر )١(خطوة رقم .١

وأعطیناه قیمة بدائیة وھي صفر ألننا سنجمع والنضیر )integer(من نوع )sum(عرفنا متغیر )٢(خطوة رقم .٢

الجمعي ھو صفر 

عشر مرات وبما انھ )٥(وخطوة رقم )٤(ھي جملة تكراریة مطلوب منھا تكرر الخطوة رقم )٣(خطوة رقم .٣

مطلوب أن یكرر أكثر من سطر برمجي یجب وضعھما بین قوسي العبارة التكراریة

إدخال عند كل عدة للجملة التكراریة یطلب من المستخدم إدخال درجة جدیدةھي دالة )٤(خطوة رقم .٤

یقوم بجمع الدرجات المدخلة عند كل إدخال یجمع الدرجة الجدیدة مع ناتج جمع الدرجات السابقة)٥(خطوة رقم .٥

یقوم بحساب المعدل حیث یقسم ناتج جمع الدرجات المدخلة على عشرة)٦(خطوة رقم .٦

یقوم بطباعة المعدل)٧(م خطوة رق.٧

وتنفذ عشر مرات  )٥و٤و ٣(وتنفذ خطوة رقم.مرة واحدة فقط)٢و١(تنفذ خطوة رقم :عدد مرات تنفیذ الخطوات

مرة واحدة)٧و٦(خطوة رقم

++Cالبرمجة بلغة                             
#include<iostream.h>

main()
{1.int n,aveg,input_number;
2.int sum=0;
3.for (n=0; n<10; n++) {
4. cin>> input_number;
5. sum += input_number ;}
6. aveg=sum/10;
7.Cout<<" aveg ="<< aveg ;
}

Cالبرمجة بلغة                             
#include<stdio.h>

main()
{1.int n,aveg,input_number;
2.int sum=0;
3.for (n=0; n<10; n++) {
4. scanf("%d", &input_number);
5. sum += input_number ;}
6. aveg=sum/10;
7. printf(" aveg =%d", aveg );
}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

الأمأوليعدد أدخلتھلمعرفة ھل العدد الذي :مثال

إذا قبل الرقم القسمة على غیر ھذان (وعلى واحد فقط العدد األولي ھو العدد الذي یقبل القسمة على نفسھ :تحلیل
.الرقمان فھو عدد غیر أولي مثال (ولحل ھذا السؤال نكون عداد یعد من االثنان إلى اقل من الرقم  المدخل بواحد)

التي وإذا قبل الرقم المدخل القسمة على إي من أرقام العداد )٢٠إلى ٢نكون عدد یعد من ٢١إذا كان الرقم المدخل 
عدد غیر أولي وإذا لم یقبل القسمة على إي من ھذه یكونسیعدھا وھي المحصورة بین اثنان واقل من الرقم بواحد ف

.اإلعداد فھو عدد أولي

:توضیح الخطوات
تم تعریف متغیر للعداد وأخر للرقم المدخل)١(خطوة رقم .١
تم تعریف متغیر واعتبر كمتغیر منطقي وأعطیة قیمة صفر إذا كان الرقم المدخل أولي یبقى صفر )٢(خطوة رقم .٢

إلى واحد للداللة على أن الرقم الذي تم إدخالھ رقم )٦(حتى نھایة البرنامج وإذا كان غیر أولي یتغیر في خطوة رقم 
نتأكد من قیمة ھذا المتغیر إذا بقى صفر فكان الرقم )٧(ة رقم غیر أولي حتى في نھایة البرنامج وبالتحدید في خطو

المدخل أولي وإذا تغیر إلى واحد كان الرقم المدخل غیر أولي
یطلب من المستخدم إدخال الرقم من شاشة التنفیذ للتحقق منھ)٣(خطوة رقم .٣
د بمقدار واحدعداد یعد من االثنان إلى اقل من الرقم المدخل بواحد ویزدا)٤(خطوة رقم .٤

++Cالبرمجة بلغة                             

#include<iostream.h>
main()
{1.int i,input_number;
2.int booleanx=0;
3.cin>> input_number;
4.for(i=2;i< input_number ;i++)
5.if( input_number%i==0)
6.booleanx=1;
7.if (booleanx==1)
8.cout<<"The Number is no prime" ;
9.else
10.cout<<" The Number is prime" ; }

Cالبرمجة بلغة                             

#include<stdio.h>
main()
{1.int i,input_number;
2.int booleanx=0;
3.scanf("%d",& input_number);
4.for(i=2;i< input_number ;i++)
5.if( input_number%i==0)
6.booleanx=1;
7.if (booleanx==1)
8.prin ("The Number is no prime") ;
9.else
10.prin (" The Number is prime" ); }



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

نتحقق ھل یقبل الرقم المدخل القسمة على أي رقم من األرقام التي سیعدھا العداد إذا قبل القسمة )٥(خطوة رقم .٥
)٦(نغیر  قیمة للمتغیر  المنطقي إلى  واحد في خطوة رقم 

قیمة المتغیر المنطقي إذا بعد أن ینتھي العداد من العد سیتجھ البرنامج إلى ھذه الخطوة ونتأكد من )٧(خطوة رقم .٦
تغیرت إلى واحد نطبع رسالة أن عدد غیر أولي

وإذا بقیت صفر نطبع رسالة أن الرقم الذي تم إدخالھ ھو عدد أولي
انظر ماذا ظھر في شاشة التنفیذ١٣بعد أن نفذنا البرنامج وأدخلنا الرقم 

.مرة واحدة فقط)٣و٢و١(تنفذ خطوة رقم :عدد مرات تنفیذ الخطوات

2(ثالث مرات ألنھا ستعد )٤(تنفذ خطوة رقمس٧فإذا كان الرقم المدخل مثال  , 3 تنفذ خطوة رقمسوف الو)4,

وبما انھ لم یقبل القسمة على إي من )٤أو ٣أو ٢(فھو ال یقبل القسمة على٧الن إذا كان الرقم المدخل )٦و٥(

ال تنفذ الن شرطھا لم )٨و ٧(ثابتة على قیمتھا األولیة لذالك خطوة رقم )booleanx=0(ھذه األرقام ستبقى قیمة 

)١٠و٩(یتحقق لذالك ستنفذ خطوة رقم 

؟.اإلعدادمفكوك إلیجادبرنامج :مثال

٦مثال مفكوك (المفكوك ھو عملیة ضرب العدد باإلعداد التي ھي اقل منھ وصوال إلى الواحد :تحلیل 

.1*2*3*4*5*6=!6)(ھو وبرمجیا لحل ھذا السؤال نكون عدد یبدأ من الواحد وینتھي n!=n*(n-1))(إي  أن )

بالرقم المدخل ونضرب قیم العداد واحدة باألخرى إلى النھایة نحصل على المفكوك

++Cالبرمجة بلغة                             

#include<iostream.h>
main()
{1.int i,number;
2.int fact=1;
3.cin>> number ;
4.for(i=1;i<= number ;i++)
5.fact = fact *i;
6.cout<<"factoral= "<< fact ;}

Cالبرمجة بلغة                             

#include<stdio.h>
main()
{1.int i,number;
2.int fact=1;
3.scanf("%d",& number );
4.for(i=1;i<= number ;i++)
5.fact = fact *i;
6.printf("factoral=%d", fact );}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:توضیح خطوات 

كعداد لعبارة التكرار ومتغیر أخر یحمل قیمة الرقم المراد إیجاد مفكوكة)i(تم تعریف متغیر )١(خطوة رقم .١

یضرب في أجزاء الرقم المراد إیجاد مفكوكةكنضیر ضربي )fact(تم تعریف متغیر)٢(خطوة رقم .٢

یطلب من المستخدم إدخال الرقم المراد إیجاد مفكوكة)٣(خطوة رقم .٣

1(سیعد ٥عداد یعد من الواحد وحتى الرقم الذي تم إدخالھ كان یكون إننا أدخلنا  رقم )٤(خطوة رقم .٤ ,2,3,4,5(

نرید إیجاد ٣عداد بالقیم السابقة  كان مثال إننا أدخلنا رقم دھا الیعھنا نضرب كل قیمة جدیدة)٥(خطوة رقم .٥

)fact=1(في قیمة ٢ثم سیضرب )(fact=1*1=1لتصبح قیمتھ )fact(مفكوكھ سیضرب أوال واحد في قیمة 

)(fact=2*3=6لتصبح قیمتھ جدیدةال)fact=2(في قیمة ٣ثم سیضرب )(fact=1*2=2لتصبح قیمتھ جدیدة ال

سیطبع المفكوك في شاشة  التنفیذ)٦(خطوة رقم .٥

٦شاشة التنفیذ إذا أدخلنا الرقم 

.مرة واحدة فقط)٣و ٢و١(تنفذ خطوة رقم :مرات تنفیذ الخطواتعدد 

وتنفذ خطوة ثالث  مرات  )٥و٤(خطوة رقمستنفذ ٣إذا كان الرقم المراد إیجاد مفكوكة  على سبیل المثال ھو 

مرة واحدة)٦(رقم

٣إذا كان الرقم المدخل )٥و٤(توضیح خطوات المفكوك الخطوة 

i=1
Fact=1*i
Fact=1*1=1
i=2
Fact=1*i
Fact=1*2=2
i=3
Fact=2*i
Fact=2*3=6



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)1234567654321(لتالیةبرنامج لطباعة المتسلسلة ا:مثال

وتعود بالتناقص فلحل ھذا المثال نكون عداد یعد من الواحد إلى الستة )٧(ھا تصل إلى نرى من السلسلة أن:تحلیل

ونسندھا لعداد أخر یبدأ منھا وینتھي بالواحدونأخذ قیمتھ الجدیدةوإذا تجاوز الستة یخرج من الجملة التكراریة 

:تحلیل الخطوات

عرفنا متغیرین لنستخدمھا كعدادات)١(خطوة رقم .١

التي تكون تابعة للعبارة )٣(وتطبع قیم العداد في خطوة رقم )٦(إلى )١(عبارة تكراریة تعد من )٢(خطوة رقم.٢

التكراریة 

ونحن نعلم أن شرط العداد األول باالستمرار األولعداد جدید یعد من أخر قیمة وصل إلیھا العداد)٤(خطوة رقم .٣

في الخطوة )i=7(اقل من سبعة وعندما أصبح قیمتھ سبعة خرج من الجملة التكراریة إي أن قیمة )i(أن یكون قیمة 

إي عندما (لذالك سیعد ھذا العداد من السبعة ویتناقص إلى الواحد الن شرط توقف أن یكون اكبر من صفر)٤(رقم 

.قیمتھ صفر یخرج من الجملة التكراریةتصبح )٤(ألنھا تابعة للخطوة رقم )٥(ویطبع قیم العداد في خطوة رقم )

وتنفذ ست  مرات  )٣و٢(خطوة رقمستنفذ .مرة واحدة فقط)١(تنفذ خطوة رقم :عدد مرات تنفیذ الخطوات

.سبع مرات)٥و ٤(خطوة رقم

++Cالبرمجة بلغة                             

#include <iostream.h>
main()
{1.int i,j;
2.for(i=1;i<7;i++)
3.cout<<i;
4.for(j=i;j>0;j--)
5.cout<<j; }

Cالبرمجة بلغة                             

#include <stdio.h>
main()
{1.int i,j;
2.for(i=1;i<7;i++)
3.prin ("%d",i);
4.for(j=i;j>0;j--)
5.prin ("%d",j);}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:التكراریة المتداخلة)(For--Loopعبارة -٣.٢

.شرحنا سابقا على العبارة التكراریة االعتیادیة التي نحتاجھا لتكرار سطر برمجي واحد أو عدة اسطر لغرض ما

أو عبارات (تكراریة أخرى )for(إما ھذه  العبارة التكرار سوف ال تكرر فقط اسطر برمجیة إنما تكرر عبارات 

whileتكراریة أخرى ك  ,do—while(     توجد في داخلھا إي في كل عدة)for(   إالم ستعد)for( الداخلیة

حالھا كحال إي خطوة برمجیة داخل عبارة تكراریة وبما أن العبارة التكراریة الداخلیة یمر علیھا عند .جمیع عداتھا

الداخلیة جمیع عداتھا الممكنة حسب كل عدة للعبارة التكراریة إالم  لذالك في كل عدة لالم تعد العبارة التكراریة 

.شرطھا 

ذا التداخلھعلى سبیل المثال لو كان لدینا 

من الصفر إلى األربعة   وتنفذ )٢(في خطوة رقم )for(تعد  )١(في خطوة رقم )for(ففي كل عدة بالنسبة

)Statement2( خمس مرات وبعدھا ینفذ)Statement1(مرة واحدة لكل عدة.

وھي الخطوات بالتسلسل خطوة خطوةموجود داخل قوسیھسینفذ ما)j=0(الخارجي بالعد ألن عندما یبدأ العداد 

من بالعد ھذا العداد الداخليسیبدأأیضا عداد )٢(خطوة رقم أنوبما )٢(سینفذ خطوة رقمأوال).٤و٣و٢(رقم

)٢(ألنھا واقعة ضمن قوسین خطوة رقم )Statement2(وھي)٣(خطوة رقم خمسة وكل عدة ینفذإلى الصفر 

سینفذ )٤(وھي الخطوة رقم)٢(وعندما ینتھي العداد الداخلي من عداتھ سینتقل لینفذ ما بعد قوسي العداد في خطوة 

)Statement1(تم یصل  في خطوة رقم مرة واحدة)العبارة التكراریة)قوس اإلغالق(إلى نھایة قوس)٥

الى الخطوةیعود وبما انھ وصل إلى  نھایة قوس العبارة التكراریة الخارجیة  س)١(الخارجیة في خطوة رقم 

For--Loopھیكلیة  

for (Initializing1; Boolean_Expression1; Update1)
{
for (Initializing2; Boolean_Expression2; Update2)
{
statement
}
}

مثال

1. for (j=0; j<5; j++)
{
2. for (i=0; i<5; i++)
{
3.Statement2
}
4.Statement1
5.}

مھم



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

لینفذ ما ھو موجود بین قوسي ھذه العبارة التكراریة من جدید ما دام بمقدار واحد)j(ویزید قیمة العداد )١(رقم 

شرط توقفھا لم یتحقق بعد

 إي أن إذا كان)j )0,1,2,3,4(قیمھ وھي )i(سیعد  )0=

 إذا أصبح)j )0,1,2,3,4(قیمھ وھي )i(سیعد  )1=

 إذا أصبح)j )0,1,2,3,4(قیمھ وھي )i(سیعد  )2=

 إذا أصبح)j )0,1,2,3,4(قیمھ وھي )i(سیعد  )3=

 إذا أصبح)j )0,1,2,3,4(قیمھ وھي )i(سیعد  )4=

مخطط سیر العملیات  المثال 

 تبقى المبادئ ثابتة كل عبارة تكراریة یتبعھا سطر برمجي واحد إذا لم نستخدم أقواس وإذا وضعنا أقواس كل

.الذي داخل األقواس ھو تابع للعبارة التكراریة

٤خطوة رقم 

والسطر الذي یتبعھ٢التنفیذ الداخلي للخطوة رقم 



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

.١٠(إلى )١(برنامج جدول ضرب من :مثال ؟)

لو نركز في السؤال نراه یرید جدول ضرب وجدول الضرب مكون من ضرب رقمیین فعلى سبیل المثال :تحلیل

یضرب االثنان باألرقام من واحد ٢یضرب رقم واحد باألرقام من واحد إلى العشرة وجدول ضرب ١جدول ضرب 

تخص جدول ضرب الرقم وأرقام أي إننا سنحتاج إلى عبارتین تكراریتین عبارة خارجیة .....!إلى عشرة  ویستمر

.داخلیة تضرب ھذه الرقم باألرقام من واحد إلى عشرة

:توضیح الخطوات

)كان یكون جدول ضرب ثالثة مثال(ھو جدول ضرب الرقم )i(تم تعریف متغیرین المتغیر )١(خطوة رقم .١

العشرةھوا  یضرب بالمتغیر األول األرقام من واحد إلى )j(والمتغیر 

)٦و٥و٤و٣(وفي كل عدة لھا تتكرر الخطوات رقم)١٠(إلى )١(ھي عبارة تكراریة تعد من )٢(خطوة رقم .٢

والحظ وضعنا ھذه الخطوات بین قوسین ألنھا أكثر من خطوة ونرید أن نتبعھا لھذه العبارة التكراریة لذالك یجب 

وضعھا بین قوسین

ضبط ذا الجدول ھو للرقم المعین وھي بكل جدول  تبین للمستخدم انھ ھھي رسالة تظھر بدایة )٣(خطوة رقم .٣

وكما تالحظ أن في ))"٣(جملة الطباعة الخطوة "(الرسالة الموجودة في شاشة التنفیذ في األسفل ومؤشر علیھا ب 

مرة واحدة لتظھر بدایة كل جدول)٣(تتكرر الخطوة رقم )٢(كل عدة للعبارة التكراریة الخطوة رقم 

++Cالبرمجة بلغة                             

#include<iostream.h>
main()
{1.int i,j;
2.for (i=1; i<=10; i++)
{3.cout<<"Multiply tabel for("<<i<<").\n-------------------------------\n";
4.for (j=1; j<=10; j++)
5.Cout<< j<<" * " <<i<<"="<<i*j<<"\n";
6.Cout<<"\n";}
}

Cالبرمجة بلغة                             

#include<stdio.h>
main()
{1.int i,j;
2.for (i=1; i<=10; i++)
{3.prin ("Mul ply tabel for(%d).\n-------------------------------\n", i);
4.for (j=1; j<=10; j++)
5.prin ("%d * %d=%d\n",i, j, i*j);
6. printf("\n");}
}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

تعمل ھذه العبارة )٢(ھي عبارة تكراریة داخلیة وفي كل عدة للعبارة التكراریة في الخطوة رقم )٤(خطوة رقم .٤

)١٠(إلى )١(باألرقام من  )٢(لكي نضرب كل رقم من األرقام التي تعدھا الخطوة رقم )١٠(إلى )١(بالعد من 

د أقواس وھذه العبارة التكراریة یتبعھا سطر واحد فقط لعدم وجو

)١(باألرقام من  )٢(ھي عملیة طباعة كل قیمة من التي تعدھا العبارة التكراریة في الخطوة رقم )٥(خطوة رقم .٥

وھذه جملة الطباعة ھي تابعة لھذه العبارة التكراریة وما )٤(التي تعدھا العبارة التكراریة في خطوة رقم )١٠(إلى 

جملة الطباعة "(رسالة الموجودة في شاشة التنفیذ في األسفل ومؤشر علیھا ب لتنتجھ ھذه جملة الطباعة شاھده با

))"٥(الخطوة 

ھي تابعة للعبارة التكراریة في ھي عملیة طباعة سطر جدید بعد كل جدول ضرب والحظھا )٦(خطوة رقم .٦

ذ في األسفل ومؤشر علیھا بلرسالة الموجودة في شاشة التنفیوما تنتجھ ھذه جملة الطباعة شاھده با)٢(خطوة رقم

))"٦(جملة الطباعة الخطوة "(

؟)..٤(ولیس للخطوة رقم )٢(ھي تابعھ للخطوة رقم )٦(كیف نعرف أن الخطوة رقم 

ونالحظ أن العبارة التكراریة في الخطوة )٦و٥و٤و٣(تحصر بین قوسیھا خطوات رقم)٢(خطوة رقم كما تالحظ أن 

تتبعھا فقط سطر واحد ألننا لم نضع أقواس خلفھا أي إننا نقصد فقط السطر الذي یلیھا ھو تابع لھا فتبقى )٤(رقم 

.فھي تابعة لھا)٢(وبما أنھا داخل قوسین الخطوة رقم )٦(الخطوة رقم 

)٣(جملة الطباعة الخطوة 

)٥(جملة الطباعة الخطوة 

)٦(جملة الطباعة الخطوة 

مھم



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

؟.فیذنبرنامج یطبع الشكل التالي في شاشة الت:مثال

ویستمر نرى أن تكوین رسم بھذا الشكل یستحیل دون )١٢٣(ثم )١٢(ثم )١(من شاشة التنفیذ نر انھ یعد :تحلیل

خمس عدات أي تعد(٦إلى ٢فما نحتاجھ ھنا ھو عبارة تكراریة خارجیة تعد من .استخدام عبارات التكرار المتداخلة

)2,3,4,5,6(بقدر عدد األسطر تعد وعبارة تكراریة داخلیة تبدأ بالعد من الواحد وشرط توقفھا اقل من قیمة العداد )

من واحد في العداد الخارجي سیعد العداد الداخلي )i=2(الخارجي لكل عدة مثال في العدة األولى تكون قیمة المتغیر 

في العداد الخارجي سیعد العداد الداخلي )i=3(العدة الثانیة تكون قیمة المتغیر وفي)1(أي سیعد )٢(إلى اقل من 

.ویستمر إلى نھایة )12(أي سیعد )٣(من واحد إلى اقل من 

:الخطواتتوضیح 

وتتبعھ الخطوات ٦إلى ٢عداد خارجي یعد من )٢(وفي خطوة رقم .تم تعریف متغیرین للعدادات )١(خطوة رقم .١

ألنھا داخل قوسیھ ففي كل عدة لھ  تحدث ھذه الخطوات)٥و٤و٣(البرمجیة رقم

أي إذا عد العداد العداد الخارجيمن الواحد إلى اقل من قیمة بالعدھي عبارة تكراریة داخلیة تبدأ )٣(خطوة رقم .٢

وإذا عد العداد )12(تعد ھذه العبارة التكراریة ٣وإذا عد العداد الخارجي )1(تعد ھذه العبارة التكراریة ٢الخارجي 

ویستمر)1234(تعد ھذه العبارة التكراریة٥وإذا عد العداد الخارجي )123(تعد ھذه العبارة التكراریة ٤الخارجي 

حتى بعد كل )٢(تابعة للخطوة رقم )٥(حتى تطبع قیم العداد وخطوة رقم )٣(تابعة للخطوة رقم )٤(رقم خطوة.٣

جرب احذفھا وشاھد ماذا سیحدث.طباعة ینزل المؤشر إلى سطر جدید لكي یطبع العبارة الجدیدة على سطر أخر

Cالبرمجة بلغة                              ++

#include<iostream.h>
main()
{1.int i,j;
2.for (i=2; i<7; i++)
{3.for (j=1; j<i; j++)
4.cout<<j ;
5.cout<<"\n" ;}
}

Cالبرمجة بلغة                             

#include<stdio.h>
main()
{1.int i,j;
2.for (i=2; i<7; i++)
{3.for (j=1; j<i; j++)
4.prin ("%d",j);
5. printf("\n");}
}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

؟.فیذنبرنامج یطبع الشكل التالي في شاشة الت:مثال

ھذا المثال سھل لو ركزت فیھ انھ یطبع نجمة وینزل سطر ثم یطبع فراغ ونجمة ثم ینزل سطر ثم فراغان :تحلیل

مقدما انھ یحتاج إلى عدادان  .ونجمة وینزل سطر ثم ثالث فراغات ونجمة وینزل سطر ویستمر بزیادة عدد الفراغات

وأخر داخلي یعد من واحد )ألنھا خمس نجمات(الخمسة حتى یكونا الشكل المطلوب  العداد األول یعد من الواحد إلى

إلى اقل من العداد الخارجي  لیوضع فراغات قبل النجمات

:توضیح الخطوات

لطباعة الفراغات  )empty(للنجمات وأخر اسمھ )star(تم تعریف متغیرین للعدادات األول اسم )١(خطوة رقم .١

ألنھا داخل قوسیھ )٥و٤و٣(وتتبعھ الخطوات البرمجیة رقم ٥إلى ١عداد خارجي یعد من )٢(وفي خطوة رقم 

تحدث ھذه الخطواتففي كل عدة لھ

أي إذا عد العداد من الواحد إلى اقل من قیمة العداد الخارجيبالعدھي عبارة تكراریة داخلیة تبدأ )٣(خطوة رقم .٢

التابعة لھا ال تنفذ أیضا )٤(ال تعد ھذه العبارة التكراریة ألنھا ال یتحقق شرطھا وال تنفذ  وخطوة رقم )١(الخارجي 

وتنفذ )1(تعد ھذه العبارة التكراریة ٢وإذا عد العداد الخارجي .فقط لیطبع نجمة وینزل سطر)٥(تنفذ الخطوة رقم 

وإذا عد العداد .طابعة نجمة وتنزل سطر)٥(مرة واحدة طابعة فراغ واحد ثم تنفذ خطوة رقم )٤(خطوة رقم

)٥(مرتان   طابعة فراغان   ثم تنفذ خطوة رقم )٤(وتنفذ خطوة رقم )1,2(تعد ھذه العبارة التكراریة ٢الخارجي 

)٤(وتنفذ خطوة رقم)1,2,3(تعد ھذه العبارة التكراریة ٣وإذا عد العداد الخارجي .طابعة نجمة وتنزل سطر 

.طابعة نجمة وتنزل سطر  ویستمر إلى النھایة)٥(ثالث مرات طابعة ثالث فراغات ثم تنفذ خطوة رقم 

Cالبرمجة بلغة                              ++

#include<iostream.h>
main()
{1.int star , empty ;
2.for(star=1; star <=5; star ++)
{3.for( empty =1; empty < star ; empty ++)
4.cout<<" " ;
5.cout<<"*\n" ;}
}

Cالبرمجة بلغة                             

#include<stdio.h>
main()
{1.int star ,empty;
2.for(star=1; star <=5; star ++)
{3.for(empty =1; empty < star ; empty ++)
4.prin (" " );
5.prin ("*\n") ;}
}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)٥*٥ھذه النقاط ھي  مواقع عناصر ا لمصفوفة ذات بعدین  (كون شكل نقاط كما في الرسم برنامج ی:مثال

المثال واضح فلیس بحاجة إلى توضیح ووضعنا ھذه الشكل المطلوب في الرسم كمقدمة 

)0,0(حیث ھذه النقاط مواقع في الذاكرة حیث أول موقع ھو للمصفوفات وطریقة تمثیلھا

........ویستمر

++Cالبرمجة بلغة                             

#include<iostream.h>
main()
{ int i,j;
for (i=0; i<5; i++)
{
for (j=0; j<5; j++)
cout<<"("<< i<<" , " <<j << ") ";
Cout<<"\n";}

}

Cالبرمجة بلغة                             

#include<stdio.h>
main()
{ int i,j;
for (i=0; i<5; i++)
{
for (j=0; j<5; j++)
printf("( %d , %d ) ",i,j);

printf("\n");}
}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:)(Breakعبارة -٣.٣

الحظ (واالنتقال إلى ما بعد العبارة التكراریة تستخدم ھذه الدالة للتوقف عن العبارات التكراریة عند شرط  معین 

أي انھ فقط یخرج من عبارة التكرار الموجود ھو فیھا وینتقل لینفذ الخطوات البرمجیة التي ).شكل السھم إلى أین ینتقل

تلیھ

یخرج البرنامج من )75(ونریدھا عندما یصل العداد إلى )200—1(لو كان لدینا عبارة تكراریة تعد من :مثال

.العبارة التكراریة إلیك ھذا المثال

:توضیح الخطوات

تم تعریف متغیر لیكون عداد )١(خطوة رقم .١

في البرنامج)Break(موقع عبارة 

for (Initializing1; Boolean_Expression1; Update1)
{
If (condition)
Break;
Statement;
}

Cالبرمجة بلغة                              ++

#include<iostream.h>
main()
{1.int i;
2.for (i=1; i<200; i++)
{3.If (i==75)
4.break;
5.cout<<i<<"\t" ;}
6.cout<<"\nis finished print to 75";
}

Cالبرمجة بلغة                             

#include<stdio.h>
main()
{1.int i;
2.for (i=1; i<200; i++)
{3.If (i==75)
4.break;
5.printf("%d\t",i);}
6.printf ("\nis finished print to 75");
}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)٥و ٤و٣(ویكرر في داخلھ الخطوات رقم )٢٠٠(إلى )١(عداد یعد من )٢(خطوة رقم .٢

والتي تسبب )٤(ینفذ الخطوة رقم )٧٥(عندما تصبح قیمة العداد ھي ھو شرط للتوقف أي )٣(خطوة رقم .٣

.كما تالحظ في الرسم باألسھم)٦(بالخروج من العبارة التكراریة واالنتقال إلى ما بعدھا وھي خطوة رقم 

نما إ)٢٠٠(تتم طباعة قیمة العداد عند كل دورة وتالحظ أن العداد سوف ال یصل في عده إلى )٥(خطوة رقم .٤

تقطع تنفیذ الجمل البرمجیة التي تلیھا داخل العبارة )٤(في الطباعة وینقطع ألنھ خطوة رقم )٧٤(یصل إلى 

.وشاھد شاشة التنفیذ)٧٥(التكراریة عندما یصل العداد إلى 

تطبع رسالة بعد الخروج من الجملة التكراریة وشاھدھا في شاشة التنفیذ باألسفل)٦(خطوة رقم .٥

؟..داخل العبارات التكراریة المتداخلة)Break(استخدام 

الموجود داخل العبارة )Statement1(الحظ كلما یتحقق الشرط داخل العبارة التكراریة الداخلیة ینتقل لینفذ ال 

.أي یخرج من العبارة التكراریة الداخلیة .التكراریة الخارجیة

في البرنامج)Break(موقع عبارة 

for (Initializing1; Boolean_Expression1; Update1)
{
for (Initializing2; Boolean_Expression2; Update2)
{
If (condition)
Break;
Statement2;
}
Statement1;
}

وطبع ٧٤تالحظ قطعت طباعة العداد عند 

)٦(بعدھا رسالة الخطوة البرمجیة رقم 

مھم



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

  إلدخال  (تطرقنا في ما مضى على مالحظة تقول)for(في دوارة النھائیة نكتبfor(;;)لكن لم )فقط

العدادات التي استخدمناھا حتى أالن ھي محدودة تعد إلى رقم معین وتتوقف ماذا .وكیف تستخدم نبین ما ھي

ن مثال برنامج رقم سري سیضل یطلب من لو أردنا أن ال یتوقف العداد أبدا أو أردنا ال یتوقف إال بشرط معی

المستخدم إدخال الرقم السري إلى أن یدخل الرقم صحیح بعدھا یخرج من العبارة التكراریة   وھذا ابسط 

مثال على عبارة تكراریة النھائیة 

إدخال الرقم السري ویستمر بطلب الرقم من المستخدم إلى أن یدخل الرقم الصحیحبرنامج:مثال

شاشة التنفیذ

Cالبرمجة بلغة                              ++

#include<iostream.h>
main()
{ int password;
for (;;)

{ cout<<"enter password\n";
Cin>> password;
if (password==1234)
{cout<<"password is correct";
break;}
else
cout<<"password is error try agin\n";}}

Cالبرمجة بلغة                              ++

#include<iostream.h>
main()
{ int password;
for (;;)

{ printf("enter password\n");
Scanf("%d",&password);
if (password==1234)
{ printf("password is correct");
break;}
else
printf("password is error try agin\n…");}}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:)(continueعبارة -٣.٤

تستخدم ھذه الدالة إلھمال الخطوات البرمجیة التي تلیھا واالنتقال إلى عبارة التكرار وعد عدة جدیدة حسب شرط 

)Statement(أي انھ فقط  بھمل ال ).الحظ شكل السھم إلى أین ینتقل(عبارة التكرار إذا كانت تقبل عدة جدیدة 

إلى عبارة التكرار لبیداء عدة جدیدة اعتیادیةوینتقل 

بھمل الخطوات البرمجیة )75(ونریدھا عندما یصل العداد إلى )200—1(لو كان لدینا عبارة تكراریة تعد من :مثال

).٧٥(التي تلیھ داخل عبارة التكرار أي ال یطبع  رقم 

في البرنامج)continue(موقع عبارة 

for (Initializing1; Boolean_Expression1; Update1)
{
If (condition)
continue;
Statement;
}

Cالبرمجة بلغة                              ++

#include<iostream.h>
main()
{1.int i;
2.for (i=1; i<200; i++)
{3.If (i==75)
4.con nue;
5.cout<<i<<"\t" ;}
6.cout<<"\nis finished print to200 execpt 75 is not print";
}

Cالبرمجة بلغة                             

#include<stdio.h>
main()
{1.int i;
2.for (i=1; i<200; i++)
{3.If (i==75)
4.con nue;
5.printf("%d\t",i) ;}
6. printf("\nis finished print to200 execpt 75 is not print");
}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:توضیح الخطوات

تم تعریف متغیر لیكون عداد )١(خطوة رقم .١

)٥و ٤و٣(ویكرر في داخلھ الخطوات رقم )٢٠٠(إلى )١(عداد یعد من )٢(خطوة رقم .٢

سیھمل الخطوات و )٤(سینفذ خطوة رقم )٧٥(ھوا تحقق من شرط متى أصبح رقم العداد )٣(خطوة رقم .٣

أي سوف ال یطبع رقم العداد عند ھذه العدة)٥(البرمجیة التي تلیھ سیھمل خطوة رقم 

ألنھ سیھمل ھذه الخطوة)٧٥(نطبع قیمة العداد عند كل عدة عدا عندما تكون قیمتھ )٥(خطوة رقم .٤

.طباعة رسالة بعد االنتھاء من العبارة التكراریة )٦(خطوة رقم .٥

التنفیذشاھد شاشة

٧٦وبعدھا طبع رقم ٧٤طبع رقم ٧٥لم یتم طباعة رقم 

)٣(تحقق شرط خطوة ٧٥ألنھ عندما أصبح قیمة العداد 

وھمل الخطوات التي تلیھ بما فیھ خطوة الطباعة ھملت فلم 

یطبع الرقم



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

goعبارة -٣.٥ to)(:

)البرنامج إلى سطر معین فقط نعنون السطر بأي اسم ونضع بعده تؤدي ھذه العبارة إلى انتقال تنفیذ  وھیكلیة ھذه (:

.الدالة ھي

التنفیذ البرنامجسوف ینتقل)لتنفذوحتى نستطیع أن نضعھا بدون شرط(تحقق شرط معین ظ من الھیكلیة انھ إذا حنال

)Statement3Statement2وStatement4(ال ھامال أو تاركا)Statement5(لینفذ ال 

go)(إیعازوباستخدام تكرار الجمل البرمجیة أي باستخدام)14—0(برنامج عداد یعد من :مثال to

go(ھیكلیة  to(في البرنامج

Main()
{Statement1;
If (condition)
goto Npoint;
Statement2;

Statement3;
Statement4;
Npoint:
Statement5;}

Cبلغة                             البرمجة  ++

#include<iostream.h>
main()
{1. int count1=0;

2.mpointn:
3.cout<< count1<<"\t";
4.count1=count1+1;
5.if (count1!=15)

6.goto mpointn;
}

Cالبرمجة بلغة                             

#include<iostream.h>
main()
{1. int count1=0;

2.mpointn:
3.prin ("%d\t", count1);
4.count1=count1+1;
5.if (count1!=15)

6.goto mpointn;}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:توضیح الخطوات

تم تعریف متغیر للعداد التي سیتم طباعة قیمتھ عند كل عدة)١(خطوة رقم .١

إلى )goto(نكتبھا ھكذا حتى عندما نرید الرجوع لھا فقط نكتب )goto(ھي نقطة تعرفھا جملة )٢(خطوة رقم .٢

وتسمیة النقطة ممكن یكون أي اسم.النقطة التي نود الرجوع إلیھا

تطبع قیمة العداد)٣(خطوة رقم .٣

زیادة قیمة العداد بمقدار واحد)٤(خطوة رقم .٤

یرجع إلى النقطة التي في الخطوة رقم )١٥(شرط التحقق یتحقق مادام قیمة العداد لم تصل إلى )٥(خطوة رقم .٥

وینفذ الخطوات بشكل متتالي)٢(

.شاشة التنفیذ للبرنامج

لیس فقط نستطیع إھمال الخطوات بل نستطیع تكرار الخطوات أیضا

)Statement3Statement2وStatement4(سوف یتم تكرار  

go(ھیكلیة  to(في البرنامج

Main()
{Statement1;
Npoint:
Statement2;

Statement3;
Statement4;
If (condition)
goto npoint;
Statement5;}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:التكراریة)(Whileعبارة -٣.٦

ھي عبارة تكراریة تستخدم لتكرار خطوات برمجیة المحصورة بین قوسیھا لعدد من المرات تكون مشابھ تماما لعبارة 

وتستطیع المقارنة بین ھیكلیة ھاتان العبارتان التكراریتان  وسوف تجد التشابھ بینھما).For(التكرار 

)Initializing:(ھي القیمة البدائیة المعطاة للمتغیر التي منھا سیبدأ العد.)  مثالi=0(

)Boolean_Expression:(التوقف تغیر  غیر محققة لشرط ھو  شرط التوقف الذي عندما تصبح قیمة الم

ھي)Boolean_Expression(بمعنى أخر مادام نتیجة اختباره  ال )while(سوف یخرج من عبارة 

)True(أصبح ماومتىتنفیذ مابین قوسیھاالعبارة التكراریة  تستمر ب)False(یخرج من العبارة التكراریة.

ھوا شرط التوقف ویبدأ العد من الواحد))i<5(مثال 

)Update:( ھي مقدار الزیادة أو النقصان في قیمة المتغیر في كل دورة)loop.( مثال)i++( أو)i--(

)statement:( عبارة عن خطوة برمجیة إذا كانت.ھي الخطوات البرمجیة التي ستنفذ عدد من المرات

.واحدة فلیس بحاجة لوضعھا داخل أقواس وإذا كانت أكثر من خطوة یجب وضعھا داخل أقواس

؟........التكراریة)while(كیف تعمل عبارة ال 

أو ینقصأي قد یزداد)Update(حسب أو النقصانویستمر بالزیادة)Initializing(بدائیةأن المتغیر یبدأ بقیمة

یخرج )Boolean_Expression(ومتى ما أصبح قیمة المتغیر غیر محققة  للشرطر واحد أو أكثر من واحدبمقدا

إلى الخطوات البرمجیة التي تلیھ وإذا كانت محققة للشرط ینفذ الخطوات البرمجیة التي داخل من العبارة التكراریة

.العبارة التكراریة 

  إلدخال)while( نكتبفي دوارة النھائیةwhile(1)فقط.

)4إلى 0(أي یطبع على شاشة التنفیذ من )4(إلى )0(لو أردنا عداد یعد من :مثال

while--Loopھیكلیة  

Initializing
while ( Boolean_Expression)
{
Statement;
Update
}

++Cالبرمجة بلغة                             
#include<iostream.h>

main()
{1.int i=0;
2.while( i<5)
{3.cout<<i<<"\t";
4.i++;}
}

مھم



)loop(و جمل التكرار أعبارات 

حسین أحمد طالب

فأعطینا القیم البدائیة صفربما إننا نرید العد من الصفر

بما إننا معناه شرط التوقف أن یكون اقل من خمسة

0(لیعد مقدار الزیادة واحد ,1,2,3,4. الن لو )

.لذالك یجب التركیز في ھذه المواضیع جیدا

لو تالحظ المخطط الخاص بالبرنامج عندما یحقق الشرط یتجھ لخطوة الطباعة وإذا لم یحقق یخرج من جملة تكرار

ة للخطوالن الرجوع)i++أو  ++i(بمقدار واحد عند كل عدة وال یفرق إذا كتبنا 

ففي كال الحالتین یزداد قیمة العداد قبل تنفیذ 

خمس مرات )٤(وخطوة رقم )٣(وتنفذ خطوة رقم

C

Include<stdio.h>#
main()
{1.int i=0;
2. while( i<5)
{3.printf("%d\t",i);
4.i++;}
}

بما إننا نرید العد من الصفر.integerمن نوع )i(عرفنا متغیر  

معناه شرط التوقف أن یكون اقل من خمسة٤ھي عبارة تكراریة بما أن العد یصل إلى 

مقدار الزیادة واحدنرید أن یعد خمس عدات بین صفر واألربعة لذالك یجب أن یكون 

لذالك یجب التركیز في ھذه المواضیع جیدا)0,2,4(مثال فسیعد العداد ثالث مرات مرة 

لو تالحظ المخطط الخاص بالبرنامج عندما یحقق الشرط یتجھ لخطوة الطباعة وإذا لم یحقق یخرج من جملة تكرار

)ھي طباعة قیمة المتغیر عند كل  loop ).

بمقدار واحد عند كل عدة وال یفرق إذا كتبنا ھو عداد یزداد

ففي كال الحالتین یزداد قیمة العداد قبل تنفیذ وتنفیذھا یعتبر خطوة  منفصلة عن خطوة الزیادة لذا على حدة 

).إذا كان اقل من خمسة

وشاھد الفرق)For(المشابھ لھ ب

وتنفذ خطوة رقم.مرة واحدة فقط)١(تنفذ خطوة رقم :

القیمة البدائیة 
)i=0(للعداد 

شرط 
)i<5(التحقق

طباعة القیمة

زیادة قیمة 
)++i(العداد 

خروج من 
جملة التكرار

Cالبرمجة بلغة                             

ثالثالفصل ال

++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:الخطوات توضیح

عرفنا متغیر  )١(خطوة رقم .١

ھي عبارة تكراریة بما أن العد یصل إلى )٢(خطوة رقم .٢

نرید أن یعد خمس عدات بین صفر واألربعة لذالك یجب أن یكون 

مثال فسیعد العداد ثالث مرات مرة ٢جعلنا مقدار الزیادة 

لو تالحظ المخطط الخاص بالبرنامج عندما یحقق الشرط یتجھ لخطوة الطباعة وإذا لم یحقق یخرج من جملة تكرار

ھي طباعة قیمة المتغیر عند كل )٣(خطوة رقم .٣

ھو عداد یزداد)٤(خطوة رقم .٤

وتنفیذھا یعتبر خطوة  منفصلة عن خطوة الزیادة لذا على حدة )٢(

إذا كان اقل من خمسة(خطوة تحقق من الشرط

المشابھ لھ بقارن ھذا المثال بالمثال *

:عدد مرات تنفیذ الخطوات

البرمجة بلغة                             

مھم



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

4(أي یطبع على شاشة التنفیذ )0(إلى )4(لو أردنا عداد یعد من :مثال 3 2 1 0(

وشرط التوقف اكبر أو یساوي ٤نقلب العداد أي نجعل قیمتھ البدائیة ھي حلھا نفس حل السؤال السابق فقط :تحلیل

صفر ویتناقص بمقدار واحد كل عدة

:الخطوات توضیح

أربعةالقیم البدائیة هفأعطیناintegerمن نوع )i(عرفنا متغیر  )١(خطوة رقم .١

والعد یصل إلى .أربعةفأعطینا القیم البدائیة ھي عبارة تكراریة بما إننا نرید العد من األربعة)٢(خطوة رقم .٢

while(i>=0)اكبر أو یساوي صفرمعناه شرط التوقف أن یكونالصفر  بما إننا نرید أن یعد خمس عدات بین )(

.4,3,2,1,0(لیعد واحدمقدار نقصانصفر واألربعة لذالك یجب أن یكون  مثال ٢الن لو جعلنا مقدار النقصان )

لذالك یجب التركیز في ھذه المواضیع جیدا)4,2,0(د ثالث مرات مرة فسیعد العدا

عداد النقصان یتناقص بمقدار واحد عند كل عدة)٤(خطوة رقم و.طباعة قیمة عداد )٣(خطوة رقم .٣

سیطبع في شاشة التنفیذ

:عدد مرات تنفیذ الخطوات

خمس مرات بقدر عدات العداد)٤(وخطوة رقم )٣(وتنفذ خطوة رقم.مرة واحدة فقط)١(تنفذ خطوة رقم 

++Cالبرمجة بلغة                             
#include<iostream.h>

main()
{1.int i=4;
2.while( i>=0)
{3.cout<<i<<"\t";
4.i--;}
}

Cالبرمجة بلغة                             

include<stdio.h>#
main()
{1.int i=4;
2. while( i>=0)
{3.printf("%d\t",i);
4.i--;}
}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)100—0(برنامج لجمع اإلعداد  الفردیة بین:مثال

نكون عداد یعد من الواحد وشرط .نرى انھ یرید اإلعداد الفردیة فقط لذالك یجب أن نطفر اإلعداد الزوجیة :تحلیل

حتى نجمع فقط اإلعداد الفردیة)٢(التوقف عند المائة ومقدار الزیادة في 

:توضیح الخطوات

وقیمتھ االبتدائیة ھي واحدلیكون عداد للعبارة التكراریة)integer(من نوع )n(عرفنا متغیر )١(خطوة رقم .١

وأعطیناه قیمة بدائیة وھي صفر ألننا سنجمع والنضیر )integer(من نوع )sum(عرفنا متغیر )٢(خطوة رقم .٢

الجمعي ھو صفر حتى عندما نجمعھ مع أول قیمة وھي واحد سیجمع واحد مع الصفر

ویبدأ العد من الواحد ألنھ أول عدد فردي)while(n<100(٩٩یتوقف عند كونا عداد )٣(خطوة رقم .٣

سیجمع )n=1(أي  عندما یكون .مع قیمة العداد عند كل عدة)sum(ر جمعنا قیمة المتغی)٤(خطوة رقم .٤

)sum=0+1( وعندما یصبح)n=3(  سیجمع قیمة)sum( السابقة وھي أصبحت واحد مع ثالثة)sum=1+3(

.ویستمر)sum=4+5(السابقة وھي أصبحت أربعة مع ثالثة )sum(سیجمع قیمة  )n=5(وعندما یصبح 

ھو زیادة للعداد بمقدار اثنان حتى فقط نجمع اإلعداد الفردیة)٥(خطوة رقم .٥

طباعة الناتج الجمع في شاشة التنفیذ)٦(خطوة رقم .٦

ین خمس)٥(وخطوة رقم )٤(وتنفذ خطوة رقم.مرة واحدة فقط)٢و١(تنفذ خطوة رقم :عدد مرات تنفیذ الخطوات

مرة واحدة)٦(وتنفذ خطوة رقمھي خمسین رقم )100—0(مرة الن اإلعداد الفردیة بین

++Cالبرمجة بلغة                             
#include<iostream.h>

main()
{1.int n=1;
2.int sum=0;
3.while( n<100)
{4. sum += n ;
5. n=n+2;}
6.Cout<<"sum="<<sum;}

Cالبرمجة بلغة                             
#include<stdio.h>

main()
{1.int n=1;
2.int sum=0;
3.while( n<100)
{4. sum += n ;
5. n=n+2;}
6.printf("sum=%d",sum);}

Sum=2500

مھم



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

مواد  وتقوم بحساب المعدل لھ١٠یدخل المستخدم درجات برنامج :مثال

بما انھ یرید حساب المعدل من عشر درجات فیجب جمع ھذه الدرجات وقسمتھا على عشرة للحصول على :تحلیل

جات فیصعب إدخالھا كل واحد على حدة لذالك نستخدم المعدل وبما انھ یقول یدخلھا المستخدم وبما إنھن عشر در

حیث عند كل عدة للعبارة التكراریة یطلب (التكراریة تتكرر عشر مرات ونضع تحتھا جملة القراءة )while(عبارة 

منك إدخال درجة ویجمع  الدرجات المدخلة عند كل إدخال وناتج الجمع یقسم بعد اإلدخال على عشرة 

:تحلیل

متغیر  حساب المعدل ومتغیر إدخال الدرجاتعرفنا متغیر )١(خطوة رقم .١

وأعطیناه قیمة بدائیة وھي صفر ألننا سنجمع والنضیر )integer(من نوع )sum(عرفنا متغیر )٢(خطوة رقم .٢

وأعطینا قیمتھ االبتدائیة صفرلیكون عداد للعبارة التكراریة)n(وعرفنا المتغیر الجمعي ھو صفر 

عشر مرات  )٦و ٥و  ٤(ھي جملة تكراریة مطلوب منھا تكرر الخطوة رقم )٣(خطوة رقم .٣

عند كل عدة للجملة التكراریة یطلب من المستخدم إدخال درجة جدیدةھي دالة إدخال)٤(خطوة رقم .٤

یقوم بجمع الدرجات المدخلة عند كل إدخال یجمع الدرجة الجدیدة مع ناتج جمع الدرجات السابقة)٥(خطوة رقم .٥

.ھو عداد الجملة التكراریة یزداد بمقدار واحد عند كل عدة)٦(خطوة رقم .٦

بحساب المعدل حیث یقسم ناتج جمع الدرجات المدخلة على عشرةیقوم )٧(خطوة رقم .٧

یقوم بطباعة المعدل)٨٧(خطوة رقم .٨

++Cالبرمجة بلغة    
#include<iostream.h>

main()
{1.int aveg,input_number;
2.int sum=0,n=0;
3.while(n<10) {
4. cin>> input_number;
5. sum += input_number ;
6.n++;}
7. aveg=sum/10;
8.Cout<<" aveg ="<< aveg ;
}

Cالبرمجة بلغة                             
#include<stdio.h>

main()
{1.int aveg,input_number;
2.int sum=0,n=0;
3.while(n<10) {
4. scanf("%d", &input_number);
5. sum += input_number ;
6.n++;}
7. aveg=sum/10;
8. printf(" aveg =%d", aveg );
}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

یدخل المستخدم اي رقم ویقوم البرنامج بحساب عدد مراتب الرقم ومجموع ارقامھبرنامج :مثال

)٨=٢+٣+٢+١(ومجموع ارقامھ )٤(فعدد مراتب الرقم ھي اربعة ١٢٣٢متال اذا ادخل المستخدم 

تكمن فكرة ھذا السؤال في المراتب اي لو جمعنا باقي قسمة الرقم على عشرة كل مرة سنحصل في النھایة :تحلیل

على مجموع مراتبھ مع العلم في كل خطوة نقسمھ على عشرة حتى یفقد قیمة عشر من مقداره الحقیقي  النھ سیفصل 

الرقم مرتبھ مرتبھ

++Cالبرمجة بلغة            
Include <iostream.h>#
Main (){
int sumDigiat=0,enter,NumberDigite=0;
cin>>enter;
while(enter != 0)
{
sumDigiat+=enter%10;
enter=enter/10;
NumberDigite++;
}

cout<<sumDigiat<<"\n"<<NumberDigite;
}

Cالبرمجة بلغة                             
#include<stdio.h>

main()
{
int sumDigiat=0,enter,NumberDigite=0;
scanf("%d", & enter);
while(enter != 0)
{
sumDigiat+=enter%10;
enter=enter/10;
NumberDigite++;
}

printf(" %d\n%d", sumDigiat, NumberDigite );

}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:التكراریة المتداخلة)(Whileعبارة -٣.٧

ھذه  العبارة التكرار سوف ال تكرر فقط اسطر برمجیة إنما تكرر .التكراریة)for(وتكون مشابھ تماما لعبارات 

توجد في داخلھا أي في كل )for,do—whileأو عبارات تكراریة أخرى ك (تكراریة أخرى )while(عبارات 

حالھا كحال أي خطوة برمجیة داخل عبارة تكراریة .الداخلیة جمیع عداتھا)while(إالم  ستعد  )while(عدة  لل  

إالم  لذالك في كل عدة لالم تعد العبارة وبما أن العبارة التكراریة الداخلیة یمر علیھا عند كل عدة للعبارة التكراریة

.التكراریة الداخلیة جمیع عداتھا الممكنة حسب شرطھا 

ذا التداخلھعلى سبیل المثال لو كان لدینا 

خمس )statement(الداخلیة خمس مرات وتنفذ )While(الخارجیة تعد ال )While(ففي كل عدة بالنسبة لل 

قیمھ وھي )j(سیعد ال )i=1(إذا أصبح و)0,1,2,3,4(قیمھ وھي )j(سیعد ال )i=0(أن إذا كان أيمرات 

قیمھ وھي )j(سیعد ال )i=3(إذا أصبح و)0,1,2,3,4(قیمھ وھي )j(سیعد ال )i=2(إذا أصبح و)0,1,2,3,4(

)0,1,2,3,4(قیمھ وھي )j(سیعد ال )i=4(إذا أصبح و)0,1,2,3,4(

تكراریة یتبعھا سطر برمجي واحد إذا لم نستخدم أقواس وإذا وضعنا أقواس كل الذي تبقى المبادئ ثابتة كل عبارة**

.داخل األقواس ھو تابع للعبارة التكراریة

while--Loopھیكلیة  

Initializing1;
While(Boolean_Expression1)
{ Ini alizing2;
While(Boolean_Expression2)
{
Statement;
Update2;
}

}Update1;

مثال

i=0;
while( i<5)
{ j=0;
While(j<5)
{
statement
j++;}
i++;} مھم



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

.١٠(إلى )١(برنامج جدول ضرب من :مثال ؟)

.)التكراریة المتداخلة ستجد تحلیل بشكل مفصل)for(المثال نفسھ موجود في عبارة :(تحلیل

:توضیح الخطوات

)كان یكون جدول ضرب ثالثة مثال(ھو جدول ضرب الرقم )i(تم تعریف متغیرین المتغیر )١(خطوة رقم .١

واحد إلى العشرةھوا  یضرب بالمتغیر األول األرقام من )j(والمتغیر 

)٩إلى ٣(وفي كل عدة لھا تتكرر الخطوات رقم )١٠(إلى )١(ھي عبارة تكراریة تعد من )٢(خطوة رقم .٢

ضبط ذا الجدول ھو للرقم المعین وھي بھي رسالة تظھر بدایة كل جدول  تبین للمستخدم انھ ھ)٣(خطوة رقم .٣

وكما تالحظ أن في ))"٣(جملة الطباعة الخطوة "(ؤشر علیھا ب الرسالة الموجودة في شاشة التنفیذ في األسفل وم

مرة واحدة لتظھر بدایة كل جدول)٣(تتكرر الخطوة رقم )٢(كل عدة للعبارة التكراریة الخطوة رقم 

)٢(في خطوة رقم )while(الداخلیة عند كل عدة لل  )while(ھي عملیة وضع قیمة ابتدائیة لل )٤(خطوة رقم .٤

++Cالبرمجة بلغة                             

#include<iostream.h>
main()
{1.int i=1,j;
2.while( i<=10) {
3.cout<<"Multiply tabel for("<<i<<").\n-------------------------------\n";
4. j=1;
5.while( j<=10) {
6.cout<< j<<" * " <<i<<"="<<i*j<<"\n";
7.j++;}
8.cout<<"\n";
9.i++;}
}

Cالبرمجة بلغة                             

#include<stdio.h>
main()
{1.int i=1,j;
2.while( i<=10) {
3.prin ("Mul ply tabel for(%d).\n-------------------------------\n", i);
4. j=1;
5.while( j<=10) {
6.prin ("%d * %d=%d\n",i, j, i*j);
7.j++;}
8.prin ("\n");
9.i++;}
}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

تعمل ھذه العبارة )٢(وفي كل عدة للعبارة التكراریة في الخطوة رقم ھي عبارة تكراریة داخلیة )٥(رقم خطوة.٥

)١٠(إلى )١(باألرقام من  )٢(لكي نضرب كل رقم من األرقام التي تعدھا الخطوة رقم )١٠(إلى )١(بالعد من 

)٧و ٦(وھذه العبارة التكراریة یتبعھا خطوات رقم 

)١(باألرقام من  )٢(ھي عملیة طباعة كل قیمة من التي تعدھا العبارة التكراریة في الخطوة رقم )٦(رقم خطوة .٦

وھذه جملة الطباعة ھي تابعة لھذه العبارة التكراریة وما )٥(التي تعدھا العبارة التكراریة في خطوة رقم )١٠(إلى 

جملة الطباعة "(شاشة التنفیذ في األسفل ومؤشر علیھا ب لرسالة الموجودة فيتنتجھ ھذه جملة الطباعة شاھده با

))"٥(الخطوة 

)١٠(إلى )١(ھو عداد خاص بالعبارة التكراریة الداخلیة یعد من .٧

ھي تابعة للعبارة التكراریة في ھي عملیة طباعة سطر جدید بعد كل جدول ضرب والحظھا )٨(خطوة رقم .٨

لرسالة الموجودة في شاشة التنفیذ في األسفل ومؤشر علیھا بلطباعة شاھده باوما تنتجھ ھذه جملة ا)٢(خطوة رقم

))"٦(جملة الطباعة الخطوة "(

)١٠(إلى )١(ھو عداد خاص بالعبارة التكراریة الخارجیة یعد من .٩

؟)..٥(ولیس للخطوة رقم )٢(ھي تابعھ للخطوة رقم )٨(كیف نعرف أن الخطوة رقم 

ونالحظ أن العبارة التكراریة في الخطوة )٩إلى ٣(تحصر بین قوسیھا خطوات رقم)٢(كما تالحظ أن خطوة رقم 

خارج قوس العبارة التكراریة الداخلیة وبما أنھا )٦(فتبقى الخطوة رقم )٧و٦(تتبعھا فقط  خطوة رقم )٥(رقم 

.فھي تابعة لھا)٢(داخل قوسین الخطوة رقم 

)٣(جملة الطباعة الخطوة 

)٥(جملة الطباعة الخطوة 

)٦(جملة الطباعة الخطوة 

مھم



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

--Doعبارة -٣.٨ While)(التكراریة:

ھي عبارة تكراریة تستخدم لتكرار خطوات برمجیة المحصورة بین قوسیھا لعدد من المرات تكون مشابھ كثیرا لعبارة 

.while(و)For(التكرار  بین قوسیھا التكراریة تنفذ ما)Do—While(االختالف بینھا وبینھم أن عبارة فقط )

.بین قوسیھاتحقق من الشرط ثم تنفذ مای)while(و)For(تحقق من الشرط أمایثم 

)Initializing:(ھي القیمة البدائیة المعطاة للمتغیر التي منھا سیبدأ العد.)  مثالi=0(

)Boolean_Expression:(التوقف تغیر  غیر محققة لشرط ھو  شرط التوقف الذي عندما تصبح قیمة الم

ھي)Boolean_Expression(بمعنى أخر مادام نتیجة اختباره  ال )while(سوف یخرج من عبارة 

)True(أصبح ماومتىتنفیذ مابین قوسیھاالعبارة التكراریة  تستمر ب)False(یخرج من العبارة التكراریة.

ھوا شرط التوقف ویبدأ العد من الواحد))i<5(مثال 

)Update:( ھي مقدار الزیادة أو النقصان في قیمة المتغیر في كل دورة)loop.( مثال)i++( أو)i--(

)statement:( إذا كانت عبارة عن خطوة برمجیة .ھي الخطوات البرمجیة التي ستنفذ عدد من المرات

.واحدة فلیس بحاجة لوضعھا داخل أقواس وإذا كانت أكثر من خطوة یجب وضعھا داخل أقواس

do(كیف تعمل عبارة ال  --while(؟........التكراریة

أو ینقصأي قد یزداد)Update(حسب أو النقصانویستمر بالزیادة)Initializing(بدائیةأن المتغیر یبدأ بقیمة

یخرج )Boolean_Expression(ومتى ما أصبح قیمة المتغیر غیر محققة  للشرطبمقدار واحد أو أكثر من واحد

نفذ الخطوات البرمجیة التي داخل إلى الخطوات البرمجیة التي تلیھ وإذا كانت محققة للشرط یمن العبارة التكراریة

.من جدیدالعبارة التكراریة 

  إلدخال)do--while(في دوارة النھائیة نكتبwhile(1)do .فقط--

)4إلى 0(أي یطبع على شاشة التنفیذ من )4(إلى )0(لو أردنا عداد یعد من :مثال

--while—LoopDoھیكلیة  

Initializing
do {
Statement;
Update
} while ( Boolean_Expression);

++Cالبرمجة بلغة                             
#include<iostream.h>

main()
{1.int i=0;
2.do {
3.cout<<i<<"\t";

4. i++;}
5. while( i<5);
}

مھم



)loop(و جمل التكرار أعبارات 

حسین أحمد طالب

فأعطینا القیم البدائیة صفربما إننا نرید العد من الصفر

معناه شرط التوقف أن ٤ھي عبارة تكراریة بما أن العد یصل إلى  

مقدار الزیادة واحدبما إننا نرید أن یعد خمس عدات بین صفر واألربعة لذالك یجب أن یكون 

لذالك یجب التركیز )0,2,4(مثال فسیعد العداد ثالث مرات مرة 

البرنامج عندما یحقق الشرط یتجھ لخطوة الطباعة وإذا لم یحقق یخرج من جملة تكرار

ھو عداد یزداد بمقدار واحد عند كل عدة 

خمس مرات)٤(وخطوة رقم )٣(وتنفذ خطوة رقم

C

include<stdio.h>#
main()
{1.int i=0;
2.do {
3.printf("%d\t",i);

4. i++;}
5. while( i<5);
}

بما إننا نرید العد من الصفر.integerمن نوع )i(عرفنا متغیر  

ھي عبارة تكراریة بما أن العد یصل إلى  )٥(تمتد إلى خطوة رقم 

بما إننا نرید أن یعد خمس عدات بین صفر واألربعة لذالك یجب أن یكون 

مثال فسیعد العداد ثالث مرات مرة ٢الن لو جعلنا مقدار الزیادة 

البرنامج عندما یحقق الشرط یتجھ لخطوة الطباعة وإذا لم یحقق یخرج من جملة تكرارلو تالحظ المخطط الخاص ب

ھو عداد یزداد بمقدار واحد عند كل عدة )٤(خطوة رقم .عدةھي طباعة قیمة المتغیر عند كل

while(قارن ھذا المثال بالمثال المشابھ لھ ب , For(وشاھد الفرق.

وتنفذ خطوة رقم.مرة واحدة فقط)١(تنفذ خطوة رقم :

القیمة البدائیة 
)i=0(للعداد 

طباعة القیمة

زیادة قیمة 
)++i(العداد 

شرط 
)i<5(التحقق

خروج من 
جملة التكرار

Cالبرمجة بلغة                             

ثالثالفصل ال

++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:الخطوات توضیح

عرفنا متغیر  )١(خطوة رقم .١

تمتد إلى خطوة رقم )٢(خطوة رقم .٢

بما إننا نرید أن یعد خمس عدات بین صفر واألربعة لذالك یجب أن یكون یكون اقل من خمسة

0(لیعد  ,1,2,3,4. الن لو جعلنا مقدار الزیادة )

.في ھذه المواضیع جیدا

لو تالحظ المخطط الخاص ب

ھي طباعة قیمة المتغیر عند كل)٣(خطوة رقم .٣

قارن ھذا المثال بالمثال المشابھ لھ ب*

:عدد مرات تنفیذ الخطوات

البرمجة بلغة                             

مھم



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

4(أي یطبع على شاشة التنفیذ )0(إلى )4(لو أردنا عداد یعد من :مثال 3 2 1 0(

وشرط التوقف اكبر أو یساوي ٤البدائیة ھي حلھا نفس حل السؤال السابق فقط نقلب العداد أي نجعل قیمتھ :تحلیل

صفر ویتناقص بمقدار واحد كل عدة

:الخطوات توضیح

أربعةالقیم البدائیة هفأعطیناintegerمن نوع )i(عرفنا متغیر  )١(خطوة رقم .١

والعد یصل إلى .أربعةفأعطینا القیم البدائیة ھي عبارة تكراریة بما إننا نرید العد من األربعة)٢(خطوة رقم .٢

while(i>=0)اكبر أو یساوي صفرمعناه شرط التوقف أن یكونالصفر  بما إننا نرید أن یعد خمس عدات بین )(

.4,3,2,1,0(لیعد واحدمقدار نقصانصفر واألربعة لذالك یجب أن یكون  مثال ٢الن لو جعلنا مقدار النقصان )

لذالك یجب التركیز في ھذه المواضیع جیدا)4,2,0(فسیعد العداد ثالث مرات مرة 

ھو عداد ینقص بمقدار واحد عند كل عدة)٤(خطوة رقم .عدةھي طباعة قیمة المتغیر عند كل)٣(خطوة رقم .٣

سیطبع في شاشة التنفیذ

:عدد مرات تنفیذ الخطوات

خمس مرات بقدر عدات العداد)٤(وخطوة رقم )٣(وتنفذ خطوة رقم.مرة واحدة فقط)١(تنفذ خطوة رقم 

++Cالبرمجة بلغة                             
#include<iostream.h>

main()
{1.int i=4;
2.do
{3.cout<<i<<"\t";
4.i--;}
5. while( i>=0);
}

Cالبرمجة بلغة                             

include<stdio.h>#
main()
{1.int i=4;
2.do
3.printf("%d\t",i);

4.i--;}
5.while( i>=0);
}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)100—0(برنامج لجمع اإلعداد  الفردیة بین:مثال

نكون عداد یعد من الواحد وشرط .نرى انھ یرید اإلعداد الفردیة فقط لذالك یجب أن نطفر اإلعداد الزوجیة :تحلیل

حتى نجمع فقط اإلعداد الفردیة)٢(التوقف عند المائة ومقدار الزیادة في 

:توضیح الخطوات

وقیمتھ االبتدائیة ھي واحدلیكون عداد للعبارة التكراریة)integer(من نوع )n(عرفنا متغیر )١(خطوة رقم .١

بدائیة وھي صفر ألننا سنجمع والنضیر وأعطیناه قیمة)integer(من نوع )sum(عرفنا متغیر )٢(خطوة رقم .٢

الجمعي ھو صفر حتى عندما نجمعھ مع أول قیمة وھي واحد سیجمع واحد مع الصفر

(جملة تكراریة )٣(خطوة رقم .٣ )do-- while(n<100( ٩٩ویبدأ العد من الواحد ألنھ أول عدد فردي  إلى

سیجمع )n=1(أي  عندما یكون .العداد عند كل عدةمع قیمة )sum(جمعنا قیمة المتغیر )٤(خطوة رقم .٤

)sum=0+1( وعندما یصبح)n=3(  سیجمع قیمة)sum( السابقة وھي أصبحت واحد مع ثالثة)sum=1+3(

.ویستمر)sum=4+5(السابقة وھي أصبحت أربعة مع ثالثة )sum(سیجمع قیمة  )n=5(وعندما یصبح 

وإذا تجاوز الشرط یخرج  من تكرارللعداد بمقدار اثنان حتى فقط نجمع اإلعداد الفردیةھو زیادة )٥(خطوة رقم .٥

طباعة الناتج الجمع في شاشة التنفیذ)٦(خطوة رقم .٦

ین خمس)٥(وخطوة رقم )٤(وتنفذ خطوة رقم.مرة واحدة فقط)٢و١(تنفذ خطوة رقم :عدد مرات تنفیذ الخطوات

مرة واحدة)٦(وتنفذ خطوة رقمھي خمسین رقم )100—0(الفردیة بینمرة الن اإلعداد

++Cالبرمجة بلغة                             
#include<iostream.h>

main()
{1.int n=1;
2.int sum=0;
3.do
{4. sum += n ;
5. n=n+2;} while( n<100);
6.Cout<<"sum="<<sum;}

Cالبرمجة بلغة                             
#include<stdio.h>

main()
{1.int n=1;
2.int sum=0;
3.do
{4. sum += n ;
5. n=n+2;} while( n<100);
6.printf("sum=%d",sum);}

Sum=2500

مھم



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

--doعبارة -٣.٩ While)(التكراریة المتداخلة:

ھذه  العبارة التكرار سوف ال تكرر فقط اسطر برمجیة .التكراریة تقریبا)forو while(لعبارات وتكون مشابھ 

while(إنما تكرر عبارات تكراریة أخرى توجد في داخلھا  , for , do—while(.  أي في كل عدة  لل

)do-while( إالم  ستعد)do-while(حالھا كحال أي خطوة برمجیة داخل عبارة تكراریة .الداخلیة جمیع عداتھا

العبارة التكراریة الداخلیة یمر علیھا عند كل عدة للعبارة التكراریة إالم  لذالك في كل عدة لالم تعد العبارة وبما أن

.التكراریة الداخلیة جمیع عداتھا الممكنة حسب شرطھا 

ذا التداخلھعلى سبیل المثال لو كان لدینا 

الداخلیة خمس مرات وتنفذ )-do-while(الخارجیة تعد ال )do--While(ففي كل عدة بالنسبة لل 

)statement( أن إذا كان أيخمس مرات)i=0( سیعد ال)j( قیمھ وھي)(إذا أصبح و)0,1,2,3,4i=1( سیعد

سیعد )i=3(إذا أصبح و)0,1,2,3,4(قیمھ وھي )j(سیعد ال )i=2(إذا أصبح و)0,1,2,3,4(قیمھ وھي )j(ال 

)0,1,2,3,4(قیمھ وھي )j(سیعد ال )i=4(إذا أصبح و)0,1,2,3,4(قیمھ وھي )j(ال 

تبقى المبادئ ثابتة كل عبارة تكراریة یتبعھا سطر برمجي واحد إذا لم نستخدم أقواس وإذا وضعنا أقواس كل الذي **

.داخل األقواس ھو تابع للعبارة التكراریة

do--whileھیكلیة  

Initializing1;
do
{ Ini alizing2;
do
{
Statement;
Update2;
} While(Boolean_Expression2) ;
Update1;
} While(Boolean_Expression1);

مثال

i=0;
do
{ j=0;
do
{
statement
j++;} While(j<5) ;
i++;} while( i<5);

مھم



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

.١٠(إلى )١(برنامج جدول ضرب من :مثال ؟)

.)التكراریة المتداخلة ستجد تحلیل بشكل مفصل)for(المثال نفسھ موجود في عبارة :(تحلیل

:توضیح الخطوات

)ثالثة مثالكان یكون جدول ضرب (ھو جدول ضرب الرقم )i(تم تعریف متغیرین المتغیر )١(خطوة رقم .١

ھوا  یضرب بالمتغیر األول األرقام من واحد إلى العشرة)j(والمتغیر 

)٩إلى ٣(وفي كل عدة لھا تتكرر الخطوات رقم )١٠(إلى )١(ھي عبارة تكراریة تعد من )٢(خطوة رقم .٢

ضبط المعین وھي بذا الجدول ھو للرقم ھي رسالة تظھر بدایة كل جدول  تبین للمستخدم انھ ھ)٣(خطوة رقم .٣

وكما تالحظ أن في ))"٣(جملة الطباعة الخطوة "(الرسالة الموجودة في شاشة التنفیذ في األسفل ومؤشر علیھا ب 

مرة واحدة لتظھر بدایة كل جدول)٣(تتكرر الخطوة رقم )٢(كل عدة للعبارة التكراریة الخطوة رقم 

في )--whiledo(الداخلیة عند كل عدة لل  )do--while(ھي عملیة وضع قیمة ابتدائیة لل )٤(خطوة رقم .٤

)٢(خطوة رقم 

++Cالبرمجة بلغة                             

#include<iostream.h>
main()
{1.int i=1,j;
2.do {
3.cout<<"Multiply tabel for("<<i<<").\n-------------------------------\n";
4. j=1;
5.do {
6.cout<< j<<" * " <<i<<"="<<i*j<<"\n";
7.j++;} while( j<=10);
8.cout<<"\n";
9.i++;} while( i<=10);
}

Cالبرمجة بلغة                             

#include<stdio.h>
main()
{1.int i=1,j;
2.do {
3.prin ("Mul ply tabel for(%d).\n-------------------------------\n", i);
4. j=1;
5.do {
6.prin ("%d * %d=%d\n",i, j, i*j);
7.j++;} while( j<=10);
8.prin ("\n");
9.i++;} while( i<=10);
}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

تعمل ھذه العبارة )٢(وفي كل عدة للعبارة التكراریة في الخطوة رقم ھي عبارة تكراریة داخلیة )٥(خطوة رقم .٥

)١٠(إلى )١(باألرقام من  )٢(لكي نضرب كل رقم من األرقام التي تعدھا الخطوة رقم )١٠(إلى )١(بالعد من 

)٧و ٦(وھذه العبارة التكراریة یتبعھا خطوات رقم 

)١(باألرقام من  )٢(ھي عملیة طباعة كل قیمة من التي تعدھا العبارة التكراریة في الخطوة رقم )٦(خطوة رقم .٦

بارة التكراریة وما وھذه جملة الطباعة ھي تابعة لھذه الع)٥(التي تعدھا العبارة التكراریة في خطوة رقم )١٠(إلى 

جملة الطباعة "(لرسالة الموجودة في شاشة التنفیذ في األسفل ومؤشر علیھا ب تنتجھ ھذه جملة الطباعة شاھده با

))"٥(الخطوة 

)١٠(إلى )١(ھو عداد خاص بالعبارة التكراریة الداخلیة یعد من .٧

ھي تابعة للعبارة التكراریة في حظھا ھي عملیة طباعة سطر جدید بعد كل جدول ضرب وال)٨(خطوة رقم .٨

لرسالة الموجودة في شاشة التنفیذ في األسفل ومؤشر علیھا بوما تنتجھ ھذه جملة الطباعة شاھده با)٢(خطوة رقم

))"٦(جملة الطباعة الخطوة "(

)١٠(إلى )١(ھو عداد خاص بالعبارة التكراریة الخارجیة یعد من .٩

؟)..٥(ولیس للخطوة رقم )٢(ھي تابعھ للخطوة رقم )٨(كیف نعرف أن الخطوة رقم 

الخطوة ونالحظ أن العبارة التكراریة في )٩إلى ٣(تحصر بین قوسیھا خطوات رقم)٢(كما تالحظ أن خطوة رقم 

خارج قوس العبارة التكراریة الداخلیة وبما أنھا )٦(فتبقى الخطوة رقم )٧و٦(تتبعھا فقط  خطوة رقم )٥(رقم 

.فھي تابعة لھا)٢(داخل قوسین الخطوة رقم 

)٣(جملة الطباعة الخطوة

)٥(جملة الطباعة الخطوة 

)٦(جملة الطباعة الخطوة 

مھم



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)for,while,do—while(الفرق  بین دوال التكرار -٣.١٠

بین قوسیھا ثم یتحقق من الشرط فإذا تنفذ مایةرالتكرا)Do—While(كما قلنا أن االختالف بینھا وبینھم أن دالة  

أما.فتنتقل للخطوة التي تلیھFalse)(بین قوسیھا من جدید وإذا كان تعید تنفیذ ما)True(كان ناتج الشرط 

)For( و)while( كان ناتج الشرط یتحقق من الشرط ثم تنفذ مابین قوسیھا)True( قوسیھا وإذا تنفذ مابین

.یھفتنتقل للخطوة التي تلFalse)(كان 

.لتوضیح الفكرة بھذا المثال

سیطبع ھذه العبارة )٥(أي لو أدخلت )!Hello(ویقدر الرقم یطبع عبارة برنامج یطلب منك أن تدخل رقم:مثال

.خمسة مرات وإذا أدخلت واحد یطبعھا مرة واحدة

بإدخال المستخدم فالحل یكون عبارة تكراریة تبدأ من الواحد إلى الرقم الذي مادام عدد مرات الطباعة مرتبط :تحلیل 

).أي عدتان ویطبع الجملة مرتان)1,2(سیعد العداد ٢أي إذا ادخل (ادخلھ المستخدم وتحتھ جملة طباعة 

.التكراریة)For(الحل باستخدام دالة 

++Cالبرمجة بلغة                             

#include<iostream.h>
main()
{
1.int i,input_numbe;
2.cin>> input_numbe ;
3.for (i=1 ;i<= input_numbe ;i++)

4.cout<<"Hello!\n";

}

Cالبرمجة بلغة                             

#include<stdio.h>
main()
{
1.int i,input_numbe;
2.scanf("%d",& input_numbe) ;
3.for (i=1 ;i<= input_numbe ;i++)

4.prin ("Hello!\n");

}

مھم



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

.التكراریة)While(الحل باستخدام دالة 

.التكراریة)Do--While(الحل باستخدام دالة 

++Cالبرمجة بلغة                             

#include<iostream.h>
main()
{1.int i=1,input_numbe;
2.cin>> input_numbe ;
3.while(i<= input_numbe )

{ 4.cout<<"Hello!\n";

5.i++; }
}

Cالبرمجة بلغة                             

#include<stdio.h>
main()
{1.int i=1,input_numbe;
2.scanf("%d",& input_numbe) ;
3.while(i<= input_numbe )

{4.prin ("Hello!\n");

5.i++; }
}

++Cالبرمجة بلغة                             

#include<iostream.h>
main()
{1.int i=1,input_numbe;
2.cin>> input_numbe ;
3.do

{ 4.cout<<"Hello!\n";

5.i++; } while(i<= input_numbe ) ;
}

Cالبرمجة بلغة                             

#include<stdio.h>
main()
{1.int i=1,input_numbe;
2.scanf("%d",& input_numbe) ;
3.do

{4.prin ("Hello!\n");

5.i++; } while(i<= input_numbe ) ;
}



)loop(و جمل التكرار أعبارات  ثالثالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

أالن لنقارن نتائج األمثلة الثالثة

من شاشة التنفیذ)٥(إذا أدخلنا الرقم .١

ال یسمح لھ )٥(وإذا تجاوز الرقم )٥(إلى )١(الجملة خمس مرات ألنھ عداد یعد من )for,while(سوف یطبع 

بطباعة الجملة من جدید ویخرج من العبارة التكراریة

ال یسمح لھ )٥(وإذا تجاوز الرقم )٥(إلى )١(الجملة خمس مرات ألنھ عداد یعد من )do--while(سوف یطبع 

بطباعة الجملة من جدید ویخرج من العبارة التكراریة

وتكون شاشة التنفیذ بالنسبة للجمیع ھكذا

وأي رقم من واحد فما فوق تعطي الجمیع نفس النتائج

من شاشة التنفیذ)0(إذا أدخلنا الرقم .١

)٣(في خطوة رقم جملة الطباعة وال مرة ألنھ عندما یتحقق من الشرط)for,while(سوف ال یطبع 

=>i(وھو  input_numbe(وھو ھكذا)0=>1=false( لذالك سوف ال ینفذ سوف ال یحقق الشرط العبارة الشرطیة

یطبع جملة الطباعة التابعة لھاالو.الجملة التابعة لعبارة التكرار 

وتكون شاشة التنفیذ ھكذا

بعد خطوة خامسة یتحقق من الشرط  )٥و٤و٣(الجملة مرة واحدة ألنھ  أوال ینفذ الخطوات)do--while(سوف یطبع 

شرطقبل التحقق من ال)٤(وألكنھ  طبع الجملة في خطوة .ویجد انھ الشرط ال یتحقق وال یعید عبارة التكرار

وتكون شاشة التنفیذ ھكذا

)تحقق من الشرطتمابین قوسیھا ثم )do-while(تنفذ(وھذا معنى قولنا  

مھم



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

المصفوفات وأنواعھا

:المصفوفات األحادیة األبعاد-٤.١

:ترتیب عناصر المصفوفات-٤.٢

:المصفوفات ثنائیة األبعاد-٤.٣

:ترتیب المصفوفات ثنائیة األبعاد-٤.٤

):string(النصوص -٤.٥



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:المصفوفات األحادیة األبعاد-٤.١

.قبل أن نتحدث عن المصفوفات علمنا أن المتغیرات تحجز مكان في الذاكرة تخزن فیھ قیمة المتغیر 

).18126(مخزن في الموقع )x=15(لو أخذنا ھذا الجزء من الذاكرة وافترضنا ان المتغیر 

مواقع خالیا الذاكرة

الموقعمحتواه
data18125

1518126

data18127

.حاجز مكان في الذاكرة وخازن قیمتھ بداخلة)x(كما تالحظ من الرسم أن المتغیر 

ھي مجموعة خالیا متتالیة في الذاكرة تحجز لغرض خزن معلومات معینة في داخلھا كأن نخزن .فما ھي المصفوفات

.في داخلھا أرقام أو أحرف وتبقى ھذه القیم المخزنة داخل المصفوفة حتى نغلق البرنامج إذا لم نغیرھا داخل البرنامج 

بدایة البرنامج  حتى یحجزھا  المترجم في مصفوفات یجب اإلعالن عن عدد المواقع التي نحتاجھا في العمل في 

ویكون اإلعالن علیھا ھكذا.للمصفوفة وال یخزن قیم أخرى  في داخلھا و تبقى محجوزة فقط لعناصر المصفوفة

)arrrayname(أن نسمي المصفوفةاسم ممكنسنتعامل معھ في البرنامج أي اسم المصفوفة الذيھو

)size of array(حجم الذي ستشغلھ المصفوفة في الذاكرة وقد یكون أي رقم حسب احتیاجكھو

)Type(لو عرفنا مصفوفة  من نوع .حرفیة أو رقمیة ھو نوع المصفوفة التي سوف نعرفھا قد تكون

)integer(  جمیع عناصرھا تكون)integer(یجوز تخزین أحرف في داخلھا  وال

).first_array(حجمھا خمسة واسمھا )integer(تعریف مصفوفة من نوع :مثال

ویكون شكل مواقع الذاكرة ھكذا)18126(لنفرض أن حجز أول عنصر في المصفوفة بدء بموقع 

مواقع خالیا الذاكرة

عناصر المصفوفةمواقع الموقعمحتواه
data18125

18126first_array [0]

18127first_array [1]

18128first_array [2]

18129first_array [3]

18130first_array [4]

data18131

ھیكلیة

Type arrrayname[size of array]

ھیكلیة

int first_array [5];

xھذا ھو موقع المتغیر 

ھذه المواقع محجوزة 

للمصفوفة 

first_array

وبذالك ال تستطیع اي 

متغیرات اخرى 

استخدامھا

مھم



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

first_array(لو تالحظ أن أول عنصر للمصفوفة وھو وتخزن فیھ قیمة أول عنصر )18126(یحجز الموقع )[0]

first_array(ویلیھ بقیة العناصر بالتتالي أي ؟....وبالتتالي)18127(یحجز الموقع )[1]

 عنونة عناصر المصفوفة تبدأ من الصفر كما تالحظ أول موقع بالمصفوفة ھو)first_array [0](

)index(إلى محتویاتھ في داخل المصفوفة لنعدل علیھا أو نطبعھاعنوان الموقع الذي نرید أن نصل ھو.

 بثالث موقع في المصفوفة نكتب ھكذا)79(مثال أردنا وضع

أي تسلسل عناصر المصفوفة یبدأ من الصفر ولیس من الواحدألنھ كما قلنا )٣(ولیس )index=2(لو تالحظ أن 

.یكون من الصفر إلى األربعة)index(لو كان لدینا مصفوفة حجمھا خمسة عناصر فتسلسل   

بالموقع الثالث یصبح شكل المصفوفة في مواقع الذاكرة ھكذا)79(لذالك بعد أن وضعنا رقم 

مواقع خالیا الذاكرة

مواقع عناصر المصفوفةالموقعمحتواه
data18125

18126first_array [0]

18127first_array [1]

7918128first_array [2]

18129first_array [3]

18130first_array [4]

data18131

 في الموقع الرابع في المصفوفة فیكون الكود)٩٠(لو أردنا إدخال قیمة

لو أردنا طباعة محتویات الموقع الثالث

++Cالكود بلغة    Cالكود بلغة                                                          

Printf("%d", first_array [2]);cout<< first_array [2];

وكذالك بقیة األنواع تعرف بنفس الطریقةنفس طریقة مصفوفة السابقةfloatلو أردنا تعریف مصفوفة من نوع 

ھیكلیة

first_array [index]

كود

first_array [2]=79;

كود

first_array [3]=90;

ھیكلیة

float first_array [5];

ھذه المواقع محجوزة 

للمصفوفة 

first_array

محتویات 

الموقع 

الثالث

مھم



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

نستطیع أعطاء عناصر المصفوفة قیم  معینة كقیم أولیة وقت التعریف عن  المصفوفة ھكذا

ھكذافیكون شكل المصفوفة في مقطع الذاكرة وھي مخزن فیھا العناصر 

مواقع خالیا الذاكرة

مواقع عناصر المصفوفةالموقعمحتواه
data18125

3418126first_array [0]

2618127first_array [1]

4318128first_array [2]

2318129first_array [3]

5418130first_array [4]

data18131

first_array(إي أن العنصر األول  في المصفوفة تكون قیمتھ  .وبقیة المواقع بالتسلسل كما في الشكل )34=[0]

؟.برنامج ندخل مصفوفة أحادیة األبعاد مكونة من ستة عناصر من شاشة التنفیذ ونطبعھا:مثال

:توضیح الخطوات

تم تعریف متغیر للعداد وتم تعریف مصفوفة أرقام حجمھا ستة)١(خطوة رقم .١

إدخال عنصر جدید من )٣(ھوا عداد یعد من صفر إلى خمسة وكل عدة یتم طلب في خطوة )٢(خطوة رقم .٢

أي یطلب من )first_arry[0](معناه )first_arry[i](فان )i=0(عندما یكون ، المصفوفة  كما ھوا مبین في الشكل 

(i=5(المستخدم إدخال العنصر األول ویستمر بطلب اإلدخال إلى أخر عنصر وھو  )كما ھو بالشكل باألسفل)

كود

int first_array [5]={34,26,43,23,54};

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
main()
{1. int i,first_arry[6];
2.for (i=0;i<6;i++)
3.scanf("%d",&  first_arry[i]) ;
4.prin ("the Content of array is .\n");
5.for (i=0;i<6;i++)
6.prin ("%d\t", first_arry[i]);}

#include<iostream.h>
main()
{ 1.int i,first_arry[6];
2.for (i=0;i<6;i++)
3.cin>>  first_arry[i] ;
4.cout<<"the Content of array is .\n";
5.for (i=0;i<6;i++)
6.cout<< first_arry[i]<<"\t";}

ھذه المواقع محجوزة 

first_arrayللمصفوفة 

ومحتویاتھا
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وإدخال  عنصر جدید  من عناصر المصفوفة أو )enter(ضغط مفتاح اأمھناك طریقتین للقراءة )٣(خطوة رقم .٣

ھي رسالة تقول انھ سوف یتم طباعة محتویات المصفوفة )٤(خطوة رقم .ضغط المسطرة وإدخال عنصر جدید 

أي عندما ).٦(عداد یعد  من صفر إلى الخمسة لیطبع جمیع عناصر المصفوفة في الخطوة رقم )٦(خطوة رقم .٥

تم عندما یعد العداد رقم واحد ستنفذ خطوة رقم )first_arry[0](طابعة  )٦(ذ خطوة رقم یعد العداد رقم صفر ستنف

ویستمر )first_arry[2](طابعة  )٦(تم عندما یعد العداد رقم اثنان ستنفذ خطوة رقم )first_arry[1](طابعة  )٦(

.بطباعة جمیع عناصر المصفوفة من محتویات أول موقع إلى محتویات أخر موقع 

وتكون شاشة التنفیذ ھكذا

ثم )first_arry[5](وجعلناه یتناقص من خمسة إلى الصفر سوف یطبع أوال )٥(غیرنا عداد خطوة رقملو

)first_arry[4]( طابعا المصفوفة بالمقلوبویستمر إلى الصفر)من أخر عنصر إلى أول عنصر(

ھكذا)٥(أي یصبح عداد خطوة رقم 

ستكون شاشة التنفیذ بعد اإلدخال ھكذا

قیمة موقعین في المصفوفة نحتاج إلى متغیر ثالث من نفس نوع المصفوفة حتى إلبدال بین:موقعینأبدال بین قیم 

نخزن بِھ نتیجة احد الموقعین ثم نبدل الن في حال عدم وجود متغیر ثالث ال نستطیع اإلبدال وستضیع احد القیمتین

كود                       

5.for (i=5;i>=0;i--)

)first_arry[2](والمتغیر )first_arry[5](كود اإلبدال بین قیمة المتغیر 

intالموقعینقیماحدبھسنخزنالذيالمؤقتالمتغیرھوا item; //
Item= first_arry[5];
first_arry[5]= first_arry[2];
first_arry[2]=item;

مھم

مھم
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؟.برنامج ندخل مصفوفة أحادیة األبعاد مكونة من خمسة عناصر ونجمعھا :مثال

في المصفوفات فمصفوفة حجمھا خمسة نحتاج عداد یعد من خطوات اإلدخال ھي اعتیادیة وتقریبا ثابتة :تحلیل 

الصفر إلى األربعة ثم بعد اإلدخال نجمع جمیع عناصر المصفوفة مع بعضھا

:توضیح الخطوات

تم تعریف متغیر للعداد وتم تعریف مصفوفة أرقام حجمھا خمسة ومتغیر للجمع  وأعطیناه صفر )١(خطوة رقم .١

كقیمة ابتدائیة  كما قلنا سابقا یجب تصفیر المتغیر الجمع قبل الجمع 

خمسةإدخال المصفوفة كما  تالحظ العداد یعد من الصفر إلى األربعة الن حجم المصفوفة )٣و٢(خطوة رقم.٢

عداد یمر على  عناصر المصفوفة عنصر عنصر لكي یجمعھا مع بعضھا أي عندما یكون قیمة )٤(خطوة رقم .٣

كما ھي ھذا الشكلویستمر بالجمع مع القیم السابقة)sum=sum+array1[0](سیجمع )i=0(العداد ھي 

)٥(وخطوة رقم )٤(تتبع للعملیات التي تحدث في خطوة رقم لشكل ھوھذا ا

.....!لو تالحظ كیف یجمع نتائج الجمع السابقة مع العناصر الجدیدة

یطبع نتیجة الجمع)٦(خطوة رقم .٤

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
main()
{ 1.int i,array1[5],sum=0;
2.for (i=0;i<5;i++)
3.scanf("%d",& array1[i] );
4.for (i=0;i<5;i++)
5.sum=sum+array1[i];
6.prin ( "sum of array item=%d",sum);}

#include<iostream.h>
main()
{ 1.int i,array1[5],sum=0;
2.for (i=0;i<5;i++)
3.cin>> array1[i] ;
4.for (i=0;i<5;i++)
5.sum=sum+array1[i];
6.cout<< "sum of array item="<<sum;}

كما في شاشة التنفیذ)11,43,23,56,45(توضیح عملیة جمع في المصفوفة إذا فرضنا عناصر المدخلة ھي 

When i=0
sum=sum+array1[0];  sum=0+11sum=11
When i=1
sum=sum+array1[1];  sum=11+43sum=54
When i=2
sum=sum+array1[2];  sum=54+23sum=77
When i=3
sum=sum+array1[3];  sum=77+56sum=133
When i=4
sum=sum+array1[4];  sum=133+45sum= 178
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؟.عناصر  جد اكبر رقمبرنامج ندخل مصفوفة أحادیة األبعاد مكونة من سبعة :مثال

خطوات اإلدخال ھي اعتیادیة وتقریبا ثابتة في المصفوفات فمصفوفة حجمھا سبعة نحتاج عداد یعد من الصفر :تحلیل 

؟ نسند قیمة أول عنصر في المصفوفة لمتغیر .ثم بعد اإلدخال  نجد اكبر رقم بین عناصر المصفوفة كیف.إلى ستة

قیة العناصر أي عنصر في المصفوفة نجد أن قیمتھ اكبر من قیمة متغیرنا نبدل  قیمة وثم نقارن قیمة ھذا المتغیر مع ب

متغیرنا بقیمة عنصر المصفوفة ونستمر حتى النھایة وكل ما وجد متغیرنا قیمة أعلى منھ أخذھا  وإذا اقل منھ التھمھ 

.ویستمر إلى النھایة ویكون في التالي حامال أعلى قیمة

)٧و٦و٥(وھذا توضیح لما سیحصل في خطوات رقم 

جعلت الخطوات التي تنفذ ذو لون عمیق والتي ال تنفذ ذات لون رفیع 

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة       

#include<stdio.h>
main()
{ 1.int i,array1[7],max;
2.for (i=0;i<7;i++)
3.scanf("%d",& array1[i]) ;
4.max=array1[0];
5.for (i=0;i<7;i++)
6.if (array1[i] > max )
7.max=array1[i];
8.prin ( "max number in array1 is=%d",max);}

#include<iostream.h>
main()
{ 1.int i,array1[7],max;
2.for (i=0;i<7;i++)
3.cin>> array1[i] ;
4.max=array1[0];
5.for (i=0;i<7;i++)
6.if (array1[i] > max )
7.max=array1[i];
8.cout<< "max number in array1 is="<<max;}

كما في شاشة التنفیذ)11,32,22,32,43,31,23(ھي إذا فرضنا العناصر المدخلة )٧و٦و٥(توضیح 

4. max=array1[0]; max=11
5.When i=0
6. ( array1[0]=11 ) لیست اصغر من ( max=11 (ھذه الخطوة ال تحقق الشرط الن قیمة المتغیر 
7. )٦(في خطوة  ال تنفذ ھذه الخطوة إذا لم یتحقق الشرط
5.When i=1
6. ( array1[1]=32 ) اصغر من ( max=11 (ھذه الخطوة تحقق الشرط الن قیمة المتغیر 
7.max =array1[1]max=32 // ٣٢اخذ المتغیر قیمة جدیدة اكبر منھ لتصبح قیمتھ 
5.When i=2
6. ( array1[2]=22 ) لیست اصغر من ( max=32 (ھذه الخطوة ال تحقق الشرط الن قیمة المتغیر 
7. )٦(في خطوة  ال تنفذ ھذه الخطوة إذا لم یتحقق الشرط
5.When i=3
6. ( array1[3]=32 ) لیست اصغر من ( max=32 (ھذه الخطوة ال تحقق الشرط الن قیمة المتغیر 
7. )٦(في خطوة  ال تنفذ ھذه الخطوة إذا لم یتحقق الشرط
5.When i=4
6. ( array1[4]=43) اصغر من ( max=32 (ھذه الخطوة تحقق الشرط الن قیمة المتغیر 
7.max =array1[4]max=43 // ٤٣اخذ المتغیر قیمة جدیدة اكبر منھ لتصبح قیمتھ 
5.When i=5
6. ( array1[5]=31 ) لیست اصغر من ( max=43 (ھذه الخطوة ال تحقق الشرط الن قیمة المتغیر 
7. )٦(في خطوة  لم یتحقق الشرطال تنفذ ھذه الخطوة إذا 
5.When i=6
6. ( array1[6]=23 ) لیست اصغر من ( max=43 (ھذه الخطوة ال تحقق الشرط الن قیمة المتغیر 
7. )٦(في خطوة  ال تنفذ ھذه الخطوة إذا لم یتحقق الشرط
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:توضیح الخطوات

تم تعریف متغیر للعداد وتم تعریف مصفوفة أرقام حجمھا سبعة ومتغیر لخزن اكبر رقم  وخطوة )١(خطوة رقم .١

ھي إدخال للمصفوفة )٣و٢(رقم  

حتى نقارنھ مع بقیة المواقع حتى أي قیمة تكون اكبر منھ  )max(سندنا قیمة أول موقع إلى متغیر )٤(خطوة رقم .٢

.حتى نحصل على اكبر قیمة)max(قیمة  في المقارنة نبدلھا ب

عناصر المصفوفة بقیمة )٦(عداد یمر على جمیع عناصر المصفوفة لكي نقارن في خطوة رقم )٥(خطوة رقم .٣

بالقیمة األكبر منھ )٧(في خطوة رقم )max(المتغیر  ومتى ما كان احد عناصر المصفوفة قیمتھ اكبر نبدل قیمة  

)max(شاھد التوضیح وكیفیة تغیر قیمة (الموقع الخامس ھي اكبر قیمة من بین القیملو تالحظ أن  قیمة 

تغیر قیمة 
المتغیر 

)max( عند
مقارنتھ

Array1[6]Array1[5]Array1[4]Array1[3]Array1[2]Array1[1]Array1[0]

23314332223211

Max=43Max=43Max=43Max=32Max=32Max=32Max=11

*

یطبع اكبر رقم)٨(خطوة رقم .٤

إلى اصغر ھكذا)٦(لو أردنا إیجاد اصغر رقم في المصفوفة فقط نبدل الشرط في الخطوة رقم 

وطریقة التتبع ھنا كلما یجد رقم في المصفوفة اصغر من قیمة المتغیر یسند المتغیر للقیمة األصغر

)٢(لو أردنا ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في 

ونمرر العداد على جمیع العناصر)٢(تساوي قیمتھ القدیمة مضروبة في كأنما نقول قیمة العنصر الجدید 

كود                       

6.if (array1[i] < max )

كود                       

array1[i]=2* array1[i];

مھم

مھم
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٤مثال نقسم كل عنصر على .وكذالك بقیة العملیات الریاضیة  تعامل نفس الطریقة  كالقسمة

وال توضع فقط ھذه الجملة وحدھا یجب وضع قبلھا عداد یمر على جمیع عناصر المصفوفة لكي یقسم جمیع العناصر 

.في المثال التالي)٣(وخطوة رقم )٢(عنصر  عنصر  لو تالحظ خطوة رقم 

مصفوفة من خمسة عناصر إضافة قیمة خمسة لكل عنصر في المصفوفة:مثال

:توضیح الخطوات

نضیف فیھا قیمة خمسة لكل عنصر من عناصر المصفوفة )٣(خطوة رقم .١

.العبارة التكراریة حتى یطبع مباشرة قیمة كل موقع بعد اإلضافة داخل قوس )٤(وضعنا خطوة رقم .٢

كود                       

array1[i]= array1[i] /4;

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
main()
{ 1.int i,array1[5]={10,15,30,32,21};
2.for (i=0;i<5;i++)
{3. array1[i]= array1[i]+5;
4.prin ("%d\t", array1[i] );}
}

#include<iostream.h>
main()
{ 1.int i,array1[5]={10,15,30,32,21};
2.for (i=0;i<5;i++)
{3. array1[i]= array1[i]+5;
4.cout<< array1[i]<<"\t";}
}

ھكذا)٣(فیكون تنفیذ الخطوة رقم )i=3(لو كان  قیمة العداد ھي 

array1[3]= array1[3]+5; array1[3]=32+5 array1[3]=37
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:ترتیب عناصر المصفوفات-٤.٢

ترتیب األرقام أو األحرف تصاعدیا أو تنازلیا  یكون بمقارنة كل عنصر من عناصر المصفوفة مع العناصر الذي تلیھ 

تصاعدیا فنقارن كل عنصر في المصفوفة بالعناصر الذي في المصفوفة فعلى سبیل المثال إذا أردنا ترتیب العناصر 

فعند )array[0]=50,array[3]=2مثال  إذا كان(تلیھ فإذا وجدنا رقم اقل من قیمة العنصر نبدل بین العنصریین 

ابع وقیمة الموقع الر)٥٠(وفي الموقع األول ھو )٢(البدء المقارنة  نجد القیمة في الموقع الرابع من المصفوفة ھو 

اقل لذالك سنبدل قیمة الموقع الرابع بقیمة الموقع األول ونقارن بقیة المواقع بقیمة الموقع األول الجدیدة وھو أصبح 

ونستمر باإلبدال إلى أن نصل في المقارنة إلى أخر رقم بالمصفوفة ثم نأخذ ثاني عنصر بالمصفوفة ونقارنھ )٥٠(

أخر عنصر نجد المصفوفة مرتبة وشاھد ھذه خطوات تفصیلیة للترتیبببقیة العناصر  ثم الثالث إلى إن نصل إلى 

لنفرض أن لدینا مصفوفة من خمسة عناصر ونرید ترتیبھا تصاعدیا وكانت القیم المخزنة بالمصفوفة كما في الشكل

array[4]array[3]array[2]array[1]array[0]

646854245

في المقارنة والتنازلي بالعكس الرقم االقل الى االمام واالعلى الى الخلفي نضع دعند الترتیب التصاع

؟..للترتیب كما قلنا نقارن كل موقع بجمیع المواقع التي تلیھ ھكذا

:التي تلیھمقارنة الموقع األول ببقیة المواقع.١

مقارنة من الموقع األول مع الموقع الثاني .١

array[4]array[3]array[2]array[1]array[0]

646854245

وجدنا إن قیمة الموقع الثاني اقل من قیمة الموقع األول لذالك سنبدل بینھما

مقارنة الموقع األول بالموقع الثالث.٢

array[4]array[3]array[2]array[1]array[0]

646854542

األول لذالك ال نبدل بینھاوجدنا إن قیمة الموقع الثالث أعلى من قیمة الموقع 

مقارنة الموقع األول بالموقع الرابع.٣

array[4]array[3]array[2]array[1]array[0]

646854542

وجدنا أن قیمة الموقع الرابع اقل من قیمة الموقع األول لذالك سنبدل  بینھما

مقارنة الموقع األول بالموقع  الخامس.٤

array[4]array[3]array[2]array[1]array[0]

644285456

وجدنا أن قیمة الموقع الخامس أعلى  من قیمة الموقع األول لذالك ال نبدل بینھما

مھم



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:التي تلیھببقیة المواقعثانيمقارنة الموقع ال.٢

مقارنة بین الموقع الثاني مع الموقع الثالث .١

array[4]array[3]array[2]array[1]array[0]

644285456

.وجدنا أن قیمة الموقع الثالث أعلى من الثاني لذالك سوف ال یبدل بینھما

مقارنة الموقع الثاني مع الموقع الرابع.٢

array[4]array[3]array[2]array[1]array[0]

644285456

سنبدل بینھاوجدنا أن قیمة الموقع الرابع اقل من الموقع الثاني لذالك

مقارنة الموقع الثاني بالموقع الخامس.٣

array[4]array[3]array[2]array[1]array[0]

644585426

وجدنا أن قیمة الموقع الخامس أعلى من قیمة الموقع الثاني لذالك سوف ال یبدل بینھما

:التي تلیھببقیة المواقعثالثمقارنة الموقع ال.٣

الموقع الثالث بالموقع الرابعمقارنة .١

array[4]array[3]array[2]array[1]array[0]

644585426

وجدنا قیمة الموقع الرابع اقل من قیمة الموقع الثالث لذالك سنبدل بینھما

مقارنة الموقع الثالث بالموقع الخامس.٢

array[4]array[3]array[2]array[1]array[0]

648545426

وجنا قیمة الموقع الخامس اقل من قیمة الموقع الرابع        لذالك سنبدل بینھما

یقارن فقط بالموقع الخامس ألنھ أخر موقع وسنجد أن قیمة :التي تلیھببقیة المواقعرابعمقارنة الموقع ال.٣

الموقع الخامس اقل من قیمة الموقع الرابع لذالك سنبدل بینھما
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قیمة الموقع الخامس اقل من قیمة الموقع الرابع لذال سنبدل بینھما وستصبح المصفوفة مرتبة بشكل التالي

array[4]array[3]array[2]array[1]array[0]

856445426



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

إلى مثالأالن لنحول الكالم الذي كتباه والمخططات 

؟..برنامج لترتیب عناصر المصفوفة یدخلھا المستخدم تصاعدیا:مثال

كیف نرتب برمجیا؟علمنا انھ بالترتیب نقارن كل موقع بجمیع المواقع التي تلیھ لذالك سنحتاج إلى عدادان :تحلیل

الخارجي بجمیع األول خاص بالمرور على كل موقع مرة واحدة وعداد  داخلي یقارن كل عنصر مرة علیھ العداد

.العناصر التي تلیھ في المصفوفة وأینما وجد رقم اقل منھ یبدل بینھما

:توضیح الخطوات

)j(ومتغیر أخر للعداد الداخلي )i(عرفنا مصفوفة حجمھا خمسة ومتغیر للعداد الخارجي )١(خطوة رقم .١

عرفنا متغیر لتخزین قیمة احد المتغیرین عند اإلبدال لكي ال تضیع قیمة احدھما)٢(خطوة رقم .٢

قراءة المصفوفة)٥و ٤(ھي رسالة طباعیھ تطلب من المستخدم إدخال المصفوفة وخطوة رقم )٣(خطوة رقم .٣

ر لكي یرتبھم وال یعد الموقع األخیر ھوا عداد خارجي یبدأ بالعد من الصفر إلى الموقع القبل األخی)٦(خطوة رقم .٤

).i<5-1(الن الموقع األخیر مرتب أصال  من قبل الخطوة التي تسبقھ  لذالك نرى شرط التوقف  في العداد ھو

)١١و١٠و٩و٨و٧(أي في كل عدة لھذا العداد تتكرر الخطوات رقم 

إلى أربعة أي إذا عد العداد الخارجي صفر سیعد ھوا عداد یبدأ بالعد من قیمة العداد الخارجي )٧(خطوة رقم .٥

وإذا عد العداد الخارجي واحد .العداد الداخلي من صفر إلى أربعة لكي یقارن الموقع األول بجمیع المواقع التي تلیھ

لرابعسیعد العداد الداخلي من واحد إلى أربعة لكي یقارن المواقع الثاني بجمیع المواقع التي تلیھ ویستمر إلى موقع ا

ھوا شرط أذا كان قیمة العنصر اقل من  قیمة احد المواقع التي تلیھ یبدل بینھم في خطوة          )٨(خطوة رقم .٦

)١١و١٠و٩(رقم 

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
int main()
{1.int array[5],i,j;

2. int item=0;
3.prin ("Here is the Array befor sorted enter it\n") ;

4. for (i=0;i<5;i++)
5.scanf("%d",&array[i]) ;

6. for ( i=0;i<5-1;i++)
7.for ( j=i; j<5;j++)
8.if (array[j] <array[i]){
9.item =array[j];

10.array[j]=array[i];
11. array[i]= item ;}
12. prin ("Here is the Array a er sorted\n");
13.for (i=0;i<5;i++)
14.prin ("%d\n",array[i]);}

#include<iostream.h>
int main()
{1.int array[5],i,j;

2. int item=0;
3.cout<<"Here is the Array befor sorted enter it\n";

4. for (i=0;i<5;i++)
5.cin>>array[i] ;

6. for ( i=0;i<5-1;i++)
7.for ( j=i; j<5;j++)
8.if (array[j] <array[i]){
9.item =array[j];

10.array[j]=array[i];
11. array[i]= item ;}
12.cout<<"Here is the Array a er sorted\n";
13.for (i=0;i<5;i++)
14.cout<<array[i]<<"\n";}



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

ھوا عملیة  طباعة للمصفوفة بعد الترتیب  ھكذا)١٤و١٣و١٢(خطوات  رقم .٧

إلى )٨(لو أردنا ترتیب المصفوفة تنازلیا نفس الطریقة فقط نبدل الشرط في خطوة رقم 

نبدل رقم )٧و٦(لو أردنا ترتیب  فقط المواقع الثالث األولى والتھمنا البقیة فقط نغیر شرط التوقف في خطوة رقم 

)وضعنا ثالثة عند شرط التوقف لكي یرتب فقط الموقع الثالثة األولى(خمسة ب ثالثة ھكذا 

لو أردنا ترتیب المواقع الزوجیة في المصفوفة ترتیبا تصاعدیا فقط نغیر ھاتان الخطوتان

كود                       

8.if (array[j] >array[i])

كود                       

6. for ( i=0;i<3-1;i++)
7.for ( j=i; j<3;j++)

كود                       

6. for ( i=0;i<5-1;i=i+2)
7.for ( j=i; j<5;j=j+2)

مھم

مھم

القیمة الوسطیة بعد الترتیب تقع منتصف عناصر 

المصفوفة وبما إن حجم مصفوفتنا خمسة فالقیمة 

)(array[2]الوسطیة ھي الموقع الثالث أي 

مھم



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

١٢٣٢١ویكون عدد األرقام خمسة مثال )أي یقرأ من الجھتین(برنامج لمعرفة ھل الرقم متناظر:مثال

لكي نعرف ھل الرقم متناظر ھنا في مصفوفة خماسیة یجب أن یساوي محتویات الموقع األول محتویات الموقع :تحلیل

)المثال التالي لیس یتحقق فقط من تناظر األرقام بل الحروف أیضا(الخامس والثاني یساوي الرابع 

:توضیح الخطوات

قد تكون أرقام فال ھي دالة إلدخال حرف ولیس رقم ورغم أنھما ستدخل بشكل حرف ومداخالتنا)٣(خطوة رقم .١

فال یضر لكن للجمالیة استخدمنا ھذه الدالة)٥٠(یقارن االسكي كود لھ أي )١(یھم ففي المقارنة فبدال ما یقارن الرقم 

)bol=0(یقارن العناصر األول باألخر والثاني بالقبل األخیر وھكذا ماداما متساویین یكون المتغیر )٥(خطوة رقم .٢

ستتحول قیمتھ إلى واحد)٦(وینفذ خطوة )٥(ویین ویتحقق شرط خطوة رقم فإذا كانا غیر متسا

إذا بقت ثابتة حسب تعریفھا طبع رسالة إن الرقم متناظر وإذا )bol(یتحقق من قیمة المتغیر )٧(خطوة رقم .٣

تغیرت إلى واحد یطبع رسالة أن الرقم غیر متناظر

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{1.int i, bol=0, a[5];
2.for(i=0;i<5;i++)
3.a[i]=getche();

4.for(i=0;i<5;i++)
5.if(a[i]!= a[5-i-1])
6.bol=1;
7. if(bol==0)
8. prin ("\nthe data is symmetric");
9.else
10.prin ("\nthe data is no symmetric");}

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
main()
{1.int i, bol=0, a[5];
2.for(i=0;i<5;i++)
3.a[i]=getche();

4.for(i=0;i<5;i++)
5.if(a[i]!= a[5-i-1])
6.bol=1;
7. if(bol==0)
8. cout<<"\nthe data is symmetric";
9.else
10.cout<<"\nthe data is no symmetric";}



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)c(واألعداد الفردیة في )b(ضع العناصر الزوجیة لھا في مصفوفة )a(اسمھا )٥(مصفوفة حجمھا :مثال

ألنھا قد تكون )a(الموضوع بسیط جدا لیدك ثالث مصفوفات نفس الحجم  أو باألحرى نفس حجم المصفوفة :تحلیل

وإذا )c(ضعھ في نكون شرط إذا كان عددھا فردي ن)a(وبعد أن ندخل المصفوفة .جمیع اإلعداد فردیة أو زوجیة

.ولكل مصفوفة عداد خاص بھا)b(كلن زوجي نضعھا في  

:توضیح الخطوات

عداد و)count_b(وھو )b(عداد للمصفوفة و)count_a(وھو )a(عرفنا عداد للمصفوفة )١(خطوة رقم .١

وعرفنا المصفوفات بنفس األحجام)count_c(وھو )c(للمصفوفة 

من شاشة التنفیذ )a(ھي قراءة للمصفوفة  )٣و٢(رقم خطوة .٢

كلھا داخلھ التكرار)11—5(تتبعھ الخطوات رقم )a(ھوا عداد الختبار عناصر المصفوفة  )٤(خطوة رقم .٣

)٦(في خطوة رقم )b(ھوا شرط التحقق إذا كان رقم المصفوفة زوجیة سیوضع في مصفوفة )٥(خطوة رقم  .٤

(٧(ه المصفوفة في خطوة رقم  ونزود عداد ھذ لكل مصفوفة عدادھا لكي نمیز بینھم باإلضافة حتى تكون اإلضافة )

)صحیحة

في خطوة رقم )c(ھوا شرط التحقق إذا لم  یكون رقم المصفوفة زوجي سیوضع في مصفوفة )٨(خطوة رقم  .٥

(10(ونزید عداد ھذه المصفوفة في خطوة رقم  )9( كي نمیز بینھم باإلضافة حتى تكون لكل مصفوفة عدادھا ل)

)اإلضافة صحیحة

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         
#include<stdio.h>
main()
{1.int count_a, count_b=0, count_c=0,a[5],b[5], c[5];
2.for( count_a=0; count_a<5; count_a++)
3.scanf("%d",&a[ count_a]);
4.for( count_a=0; count_a<5; count_a++)
5.if ( a[ count_a] %2==0)
{6.b[ count_b ]=a[count_a];
7.count_b= count_b+1;}
8.else
{9.c[ count_c ]=a[count_a];
10.count_c= count_c+1;}
11.prin ("items in array b is\n");
12.for( count_a=0; count_a< count_b; count_a++)
13.prin ("%d\t", b[ count_a ]);
14. prin ("\nitems in array c is\n");
15.for( count_a=0; count_a< count_c; count_a++)
16. prin ("%d\t", c[ count_a ]);}

#include<iostream.h>
main()
{1.int count_a, count_b=0, count_c=0,a[5],b[5], c[5];
2.for( count_a=0; count_a<5; count_a++)
3.cin>>a[ count_a];
4.for( count_a=0; count_a<5; count_a++)
5.if ( a[ count_a] %2==0)
{6.b[ count_b ]=a[count_a];
7.count_b= count_b+1;}
8.else
{9.c[ count_c ]=a[count_a];
10.count_c= count_c+1;}
11.cout<<"items in array b is\n";
12.for( count_a=0; count_a< count_b; count_a++)
13.cout<< b[ count_a ]<<"\t";
14.cout<<"\nitems in array c is\n";
15.for( count_a=0; count_a< count_c; count_a++)
16.cout<< c[ count_a ]<<"\t";}



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال
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لكي نطبع فقط المواقع التي تحتوي )b(ھو عداد یبدأ بالصفر وینتھي بأقل من عداد المصفوفة )١٢(خطوة رقم .٦

على عناصر في ھذه المصفوفة والنطبع المواقع الفارغة اعتمادا على عدادھا الذي یزداد بعد كل إضافة في خطوة 

)7(رقم 

لكي نطبع فقط المواقع التي تحتوي )c(ھو عداد یبدأ بالصفر وینتھي بأقل من عداد المصفوفة )١٥(خطوة رقم .٧

على عناصر في ھذه المصفوفة والنطبع المواقع الفارغة اعتمادا على عدادھا الذي یزداد بعد كل إضافة في خطوة 

)١٠(رقم 

ھذا ما سیظھر في شاشة التنفیذ

من أالن فصاعدا متى ما قال لك قسم عناصر مصفوفة إلى مصفوفتین استخدم نفس ھذا األسلوب فقط الشرط في 

........!خطوة رقم خمسة یتغیر  أو تغیر أخر بسیط لكن تبقى الھیكلیة تقریبا نفسھا

مھم

مھم
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:المصفوفات ثنائیة األبعاد-٤.٣

واحد )index(تختلف فقط في العنونة فبدال من .عن المصفوفة أحادیة اإلبعاد ال تختلف المصفوفات الثنائیة كثیرا

)أي مكونة من ثالث صفوف وعمودیین)2*3(مثال مصفوفة (نستخدم اثنان واحد للصفوف وأخر لألعمدة 

ولیس من الواحد أي لو أردنا الصفروان العنونة األعمدة والصفوف تبدأ من)رقم الصف،رقم العمود (العنونة تكون 

).1,0(الوصول إلى عنصر في الصف الثاني العمود األول تكون عنونھ 

معلومات معینة في داخلھا كأن نخزن والمصفوفة الثنائیة أیضا مجموعة خالیا متتالیة في الذاكرة تحجز لغرض خزن

.في داخلھا أرقام أو أحرف وتبقى ھذه القیم مخزنة داخل المصفوفة حتى نغلق البرنامج إذا لم نغیرھا داخل البرنامج

یجب اإلعالن عن عدد المواقع التي نحتاجھا في العمل في بدایة البرنامج  حتى یحجزھا  المترجم :المصفوفات الثنائیة

ة وال یخزن قیم أخرى داخل ھذه المواقع تبقى محجوزة فقط لعناصر المصفوفة ویكون اإلعالن علیھا ھكذاللمصفوف

)arrrayname( اسم ممكنھوا اسم المصفوفة التي سنتعامل معھ في البرنامج أي

)row( ھو عدد صفوف المصفوفة  ،)columns(ھو عدد األعمدة ألننا نتعامل مع مصفوفة ثنائیة اإلبعاد

)Trypeofarray(لو عرفنا مصفوفة  .حرفیة أو رقمیة ھو نوع المصفوفة التي سوف نعرفھا قد تكون

یجوز تخزین أحرف في داخلھا  وال)integer(جمیع عناصرھا تكون  )integer(من نوع 

).first_array(واسمھا )2*3(حجمھا )integer(تعریف مصفوفة من نوع :مثال

لنرسم المصفوفة ھذه ذات حجم ثالث صفوف وعمودان

وھو العمود الثاني)1(وھو العمود األول وعمود رقم )0(عمود رقم :كما تالحظ في العنونة كیف تكون

.الثالثصفالوھو )2(رقم صفالثاني وصفلوھو ا)1(رقم صفاألول والصفوھو)0(وصف رقم 

)2*3(شكل مصفوفة 0عمود 1عمود

0صف (0,0)(0,1)
1صف 
2صف 

(1,1)(1,0)

(2,1)(2,0)

ھیكلیة

Trype of array arrrayname[row][columns]

ھیكلیة

int first_array [3][2];

)2*3(شكل مصفوفة 0عمود 1عمود
first_array [0][1]first_array 0صف [0][0]

1صف 
2صف 

first_array [1][1]first_array [1][0]

first_array [2][1]first_array [2][0]

مھم

مھم
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وتخزین ھذه العناصر في الذاكرة یكون نفس طریقة تخزین المصفوفة األحادیة لكن ھنا یخزن صف وبعده صف أخر 

.بالتسلسل إلى أن تنتھي الصفوف

ویكون شكل مواقع الذاكرة ھكذا)18126(لنفرض أن تخزین أول عنصر في المصفوفة بدء بموقع 

مواقع خالیا الذاكرة

عناصر المصفوفةمواقع الموقعمحتواه
data18125

18126first_array [0][0]

18127first_array [0][1]

18128first_array [1][0]

18129first_array [1][1]

18130first_array [2][0]

18131first_array [2][1]

data18132

first_array(لو تالحظ أن أول عنصر للمصفوفة وھو  وتخزن فیھ قیمة أول عنصر)18126(یحجز الموقع )[0][0]

first_array(ویلیھ بقیة العناصر بالتتالي أي  ؟....وبالتتالي)18127(یحجز الموقع )[1][0]

first_array(تبدأ من الصفر للصف والعمود كما تالحظ أول موقع بالمصفوفة ھو عنونة عناصر المصفوفة [0][0](

)index_row( ویمثل دائما بالمتغیر الصف الذي نرید أن نصل إلیھرقمھو)i(.

)index_columns( ویمثل دائما بالمتغیر العمود الذي نرید أن نصل إلیھرقمھو)j(.

نكتب ھكذافي الصف الثاني العمود األولفي المصفوفة)79(أردنا وضع لو :المث

بدأ من الصفر ولیس من الواحدتالمصفوفة صفوفتسلسل ألنھ كما قلنا )2(ولیس )index_row=1(لو تالحظ أن 

أي الصف الثاني في الحقیقة ھوا صف رقم واحد في البرمجة والحظ المخطط في الصفحة السابقة

بدأ من الصفر ولیس من تالمصفوفة صفوفتسلسل ألنھ كما قلنا )1(ولیس )index_columns=0(لو تالحظ أن 

في الصفحة السابقةاألول في الحقیقة ھوا عمود رقم صفر في البرمجة والحظ المخططعمودأي الالواحد

ھیكلیة

first_array [index_row][index_columns]

ھیكلیة

first_array [1][0]=79;

ھذه المواقع محجوزة 

للمصفوفة 

first_array

مھم
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بالموقع الثالث یصبح شكل المصفوفة في مواقع الذاكرة ھكذا)79(لذالك بعد أن وضعنا رقم 

مواقع خالیا الذاكرة

مواقع عناصر المصفوفةالموقعمحتواه
data18125

18126first_array [0][0]

18127first_array [0][1]

7918128first_array [1][0]

18129first_array [1][1]

18130first_array [2][0]

18131first_array [2][1]

data18132

لو أردنا طباعة محتویات الصف الثالث العمود الثاني

++Cالكود بلغة    

Cout<< first_array [2][1];

Cالكود بلغة                                                             

Printf("%d", first_array [2][1]);

نفس طریقة مصفوفة السابقة وكذالك بقیة األنواعfloatلو أردنا تعریف مصفوفة من نوع 

وقت التعریف ھكذانستطیع أعطاء عناصر المصفوفة قیم  

فیكون شكل المصفوفة في مقطع الذاكرة وھي مخزن فیھا العناصر ھكذا

مواقع خالیا الذاكرة

مواقع عناصر المصفوفةالموقعمحتواه
data18125

3418126first_array [0][0]

2618127first_array [0][1]

4318128first_array [1][0]

2318129first_array [1][1]

ھیكلیة

float first_array [5][3];

ھیكلیة

int first_array [2][2]={{34,26},{43,23} };

محتویات 

الموقع  بعد 

اإلضافة

ھذه المواقع 

محجوزة للمصفوفة 

first_array

ومحتویاتھا

ھذه المواقع محجوزة 

للمصفوفة 

first_array

إعطاء قیم لعناصر 

المصفوفة وقت التعریف 

یكون بوضع عناصر كل 

صف بین قوسین ووضع 

فارزة بین كل صفیین



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

جمیع مواقع عناصر المصفوفة وقت التعریف نكتب ھكذالو أردنا وضع رقم معین في 

)٢*٢(مثال إذا أردنا وضع رقم صفر في جمیع مواقع مصفوفة حجمھا 

تة في تعریف وإدخال أي مصفوفة ثنائیة ال تتغیر ابد بھذه الخطوات ثا:تعریف وإدخال المصفوفة الثنائیة

تعریفھا وإدخالھاintegerمن نوع )3*4(مصفوفة حجمھا :مثال

.الذي یتغیر بین سؤال وأخر فقط المكتوب بخط عریض 

في عرفنا نوع المصفوفة ممكن أن یتبدل نوعھا حسب الطلب وحجمھا حسب السؤال قال )١(في خطوة رقم.١

فكونا مصفوفة عدد صفوفھا أربعة وعدد األعمدة ثالثة)3*4(السؤال 

فقط شرط عدد الصفوف یتبدل ھنا أربع صفوف كتبنا اصغر من أربعة  وإذا خمسة نكتب اصغر )٢(خطوة رقم .٢

من خمسة وكذالك بقیة األرقام

فقط شرط عدد األعمدة یتبدل ھنا ثالث أعمدة كتبنا اصغر من ثالثة وإذا أربعة نكتب اصغر من )٢(خطوة رقم .٣

أربعة وكذالك بقیة األرقام

یدخل صف صف بالتسلسلاإلدخال أیضا تبقى ثابتةخطوة .٤

فلو جاء على سبیل المثال في السؤال مصفوفة لحل أي سؤال یتعلق بالمصفوفات الثنائیة نرسمھا أوال قبل الحل 

نرسم ھذه المصفوفة أوال ھكذا )5*5(حجمھا 

وھو الذي لو قال جد عناصر القطر الرئیسي عن المصفوفة ھذه فعلى سبیل المثال أالن نستطیع حل جمیع األسئلة

نحن واضعون خط علیھ وھو منصف المصفوفة ما الذي یمكننا من تمیزه عن غیره من الصفوف ؟؟                

الحظ قیمة الصف تساوي قیمة العمودالذي یمیز عناصر القطر الرئیسي عن غیره من العناصر في المصفوفة ھو 

.فیكون الشرط ھو ثابت في كل مصفوفة نرید إیجاد قطر الرئیسي)(3,3),(2,2),(1,1),(0,0(4,4),(القیم  

ھیكلیة

int first_array [2][2]={0 };

++Cالكود بالغة 

1.int first_arry[4][3];
2.for (i=0;i<4;i++)
3.for (j=0;j<3;j++)
4.cin>> first_arry[i][j] ;

Cالكود بالغة 

1.int first_arry[4][3];
2.for (i=0;i<4;i++)
3.for (j=0;j<3;j++)
4.scanf("%d",& first_arry[i][j]) ;

(0,4)(0,3)(0,2)(0,1)(0,0)

(1,4)(1,3)(1,2)(1,1)(1,0)

(2,4)(2,3)(2,2)(2,1)(2,0)

(3,4)(3,3)(3,2)(3,1)(3,0)

(4,4)(4,3)(4,2)(4,1)(4,0)

مھم

مھم

القطر الرئیسي

مھم
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ھي عنوان العمود)j(ھي عنوان الصف وقیمة )i(قیمة 

الحصول على عناصر القطر الثانوي**

الذي یمیز عناصر القطر الثانوي عن غیرھا من العناصر في المصفوفة أن قیمة الصف عند جمعھا بقیمة العمود 

فعال حاصل جمع رقم الصف مع رقم )(4=4+0),(4=3+1),(4=2+2),(4=1+3),(4=0+4تساوي أربعة الحظ  

العمود في القطر الثانوي یساوي أربعة لكن یختلف من مصفوفة إلى أخرى ھذه القیمة الجمع حسب إبعاد المصفوفة  

فیكون الشرط ھكذا وھو غیر ثابتة قیمة .أنت ارسم المصفوفة حسب حجمھا وستجد العالقة كما وجدناھا نحن أالن 

األربعة

الحصول على العناصر فوق القطر الرئیسي**

أن قیمة العمود اكبر من قیمة الصف  عن غیرھا من العناصر في المصفوفةالذي یمیز عناصر فوق القطر الرئیسي

فعال قیم األعمدة جمیعھا أعلى من قیم )(3,4),(1,4),(1,3),(1,2),(0,4),(0,3),(0,2),(0,1(الحظ التالي 

المصفوفة في القطر الثانوي فیكون الشرط ھكذا وھو ثابت

البرمجة

If(i==j)
// print the diagonal بطباعة العناصر المصفوفة في قطر الرئیسيھنا نقوم  

(0,4)(0,3)(0,2)(0,1)(0,0)

(1,4)(1,3)(1,2)(1,1)(1,0)

(2,4)(2,3)(2,2)(2,1)(2,0)

(3,4)(3,3)(3,2)(3,1)(3,0)

(4,4)(4,3)(4,2)(4,1)(4,0)

البرمجة

If(i+j=4)

(0,4)(0,3)(0,2)(0,1)(0,0)

(1,4)(1,3)(1,2)(1,1)(1,0)

(2,4)(2,3)(2,2)(2,1)(2,0)

(3,4)(3,3)(3,2)(3,1)(3,0)

(4,4)(4,3)(4,2)(4,1)(4,0)

البرمجة

If(i<j)

القطر الثانوي

العناصر 

فوق القطر 

الرئیسي
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الحصول على العناصر تحت القطر الرئیسي**

كلمن قیمةقلالعمود اكلأن قیمةعن غیرھا من العناصر في المصفوفةالقطر الرئیسيتحتالذي یمیز عناصر 

فعال قیم األعمدة جمیعھا أعلى من قیم )(4,3),(4,1),(3,1),(2,1),(4,0),(3,0),(2,0),(1,0(الصف  الحظ التالي 

فیكون الشرط ھكذا وھو ثابتالمصفوفة في القطر الثانوي 

الثانويالحصول على العناصر فوق القطر **

قیمة عند جمعھا معأن قیمة العمودالثانوي عن غیرھا من العناصر في المصفوفةالذي یمیز عناصر فوق القطر 

الحظ التالي ال یتجاوز ناتج الجمع ثالثة بینما بقیة العناصر تتجاوز ثالثةالصف 

من فیكون الشرط ھكذا وھو غیر ثابت.)(3,0),(2,1),(2,0),(1,2),(1,1),(1,0),(0,3),(0,2),(0,1),(0,0(

مصفوفة إلى أخرى حسب حجمھا

الحصول على العناصر تحت القطر الثانوي**

(0,4)(0,3)(0,2)(0,1)(0,0)

(1,4)(1,3)(1,2)(1,1)(1,0)

(2,4)(2,3)(2,2)(2,1)(2,0)

(3,4)(3,3)(3,2)(3,1)(3,0)

(4,4)(4,3)(4,2)(4,1)(4,0)

البرمجة

If(i>j)

(0,4)(0,3)(0,2)(0,1)(0,0)

(1,4)(1,3)(1,2)(1,1)(1,0)

(2,4)(2,3)(2,2)(2,1)(2,0)

(3,4)(3,3)(3,2)(3,1)(3,0)

(4,4)(4,3)(4,2)(4,1)(4,0)

البرمجة

If(i+j<4)

(0,4)(0,3)(0,2)(0,1)(0,0)

(1,4)(1,3)(1,2)(1,1)(1,0)

(2,4)(2,3)(2,2)(2,1)(2,0)

(3,4)(3,3)(3,2)(3,1)(3,0)

(4,4)(4,3)(4,2)(4,1)(4,0)

العناصر 

تحت القطر 

الرئیسي

العناصر 

فوق القطر 

الثانوي

العناصر 

القطر تحت

الثانوي
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قیمة عند جمعھا معأن قیمة العمودالثانوي عن غیرھا من العناصر في المصفوفةالقطر تحتالذي یمیز عناصر 

الحظ التالي األربعة یتجاوز ناتج الجمع فوق األربعة بینما بقیة العناصر ال تتجاوزالصف 

من فیكون الشرط ھكذا وھو غیر ثابت.)(1,4),(2,4),(2,3),(3,4),(3,3),(3,3),(4,4),(4,3),(4,2),(4,1(

مصفوفة إلى أخرى حسب حجمھا

الحصول على العناصر  العمود األول والرابع

ما یمیز عناصر العمود الرابع عن غیره من )j=0(یمیز عناصر العمود األول عن غیره من األعمدة أن قیمةما

ول علیھما وھو ثابت صفشرط الح)j=3(األعمدة أن قیمة

الحصول على عناصر الصف األول و الثالث والرابع  

عن غیره من صف الثالثما یمیز عناصر الو)i=0(أن قیمةصفوفاألول عن غیره من الصفیمیز عناصر الما

ول صفشرط الح)i=3(أن قیمةصفوفالرابع عن غیره من الصفما یمیز عناصر الو )i=2(أن قیمةصفوفال

علیھما وھو ثابت 

البرمجة

If(i+j>4)

(0,4)(0,3)(0,2)(0,1)(0,0)

(1,4)(1,3)(1,2)(1,1)(1,0)

(2,4)(2,3)(2,2)(2,1)(2,0)

(3,4)(3,3)(3,2)(3,1)(3,0)

(4,4)(4,3)(4,2)(4,1)(4,0)

البرمجة

If((j==0)||(j==3))

(0,4)(0,3)(0,2)(0,1)(0,0)

(1,4)(1,3)(1,2)(1,1)(1,0)

(2,4)(2,3)(2,2)(2,1)(2,0)

(3,4)(3,3)(3,2)(3,1)(3,0)

(4,4)(4,3)(4,2)(4,1)(4,0)

البرمجة

If((i==0)||(i==2) ||(i==3))

عناصر 

العمود األول 

والرابع

عناصر 

الصف األول 

والثالث 

والرابع
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؟أطبع فقط عناصر القطر الرئیسي )5*5(مصفوفة مربعة:مثال

وللكثیر من )i==j(نعلم أن شرط الحصول على عناصر القطر الرئیسي في أي مصفوفة ھو ثابت وھو :تحلیل 

الرئیسيالمعلومات راجع المخطط السابق عن الحصول على القطر 

:الخطواتتوضیح 

ھي تعریف وإدخال المصفوفة وھي ثابتة في كل برنامج ندخل فیھ مصفوفة حسب حجم )٦و٥و٤و٣(خطوة رقم .١

المصفوفة فقط تتغیر قیم توقف العدادان كما قلنا سابقا

عدادان یمران على جمیع عناصر المصفوفة بالتسلسل صف صف لكي نتحقق من الشرط فأي )٨و ٧(خطوة رقم.٢

ویطبع )٩(لذالك سیحقق الشرط في الخطوة رقم )i==j(سیكون عندھا قیمة العدادان رقم یقع في القطر الرئیسي 

)١٠(الرقم في الخطوة رقم 

كما في الشكل

الواحد صفوفات الثنائیة فقط نبدل البعد مت األحادیة نستطیع استخدامھا في الاجمیع األمثلة التي حلیناھا في المصفوف*

إلى بعدین والعداد إلى عدادین

ھكذابنضر)٢(لو أردنا ضرب جمیع عناصر المصفوفة برقم معین مثال *

وكذالك بقیة العملیات جمع عنصر مع كل عناصر المصفوفة أو ضربھ 

تنسى أن تضع عداد للصفوف وعداد ألعمدة المصفوفة قبل ھذه الخطوة لیضر عنصر عنصرال

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         
#include<stdio.h>
main()
{1.int i ;

2.int j;
3.int a[5][5];
4.for(i=0;i<5;i++)
5.for(j=0;j<5;j++)
6.scanf("%d",&a[i][j]);
7.for(i=0;i<5;i++)
8.for(j=0;j<5;j++)
9.if(i==j)
10.prin ("%d \n ",a[i][j]);}

#include<iostream.h>
main()
{1.int i;

2.int j;
3.int a[5][5];
4.for(i=0;i<5;i++)
5.for(j=0;j<5;j++)
6.cin>>a[i][j];
7.for(i=0;i<5;i++)
8.for(j=0;j<5;j++)
9.if(i==j)

10.cout<<a[i][j]<<"\n";}

البرمجة

a[i][j]=2*a[i][j];

معلومة
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اجمع العناصر فوق القطر الرئیسي وجمع العناصر تحتھ وجمع العناصر فوق القطر )5*5(مصفوفة مربعة:مثال

كل على حدةالثانوي وتحتھ

.المراد إیجادھا وطریقة تحلیلھا ورسم المصفوفة ارجع إلى خطوات التحلیل السابقة وستفھم الشروط:تحلیل

:توضیح الخطوات

ھي تعریف وإدخال المصفوفة وھي ثابتة في كل برنامج ندخل فیھ مصفوفة حسب الحجم)٦و٥و٤و٣(خطوة رقم .١

عدادان یمران على جمیع عناصر المصفوفة بالتسلسل صف صف لكي نتحقق من الشروط )٨و٧(خطوة رقم.٢

أي أذا جاء أي عنصر ضمن عناصر فوق القطر ھو  شرط لجمع العناصر فوق القطر الرئیسي )٩(خطوة رقم .٣

لكي یجمعھ ببقیة عناصر فوق القطر الرئیسي)١٠(الرئیسي سینفذ الخطوة رقم 

ھو  شرط لجمع العناصر تحت القطر الرئیسي أي إذا جاء أي عنصر ضمن عناصر تحت القطر )١١(خطوة رقم .٤

حت القطر الرئیسيتلكي یجمعھ ببقیة عناصر)١٢(الرئیسي سینفذ الخطوة رقم 

ھو  شرط لجمع العناصر فوق القطر الثانوي أي إذا جاء أي عنصر ضمن عناصر فوق القطر )١٣(خطوة رقم .٥

لكي یجمعھ ببقیة عناصر فوق القطر الثانوي)١٤(الثانوي سینفذ الخطوة رقم 

من عناصر تحت القطر ھو  شرط لجمع العناصر تحت القطر الثانوي أي إذا جاء أي عنصر ض)١٥(خطوة رقم .٦

تحت القطر الثانويلكي یجمعھ ببقیة عناصر)١٦(الثانوي سینفذ الخطوة رقم 

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         
#include<stdio.h>
main()
{i1.int i,j,sum,sum1,sum2,sum3;
2.sum=sum1=sum2=sum3=0;
3.int a[5][5];
4.for(i=0;i<5;i++)
5.for(j=0;j<5;j++)
6.scanf("%d",&a[i][j]);
7.for(i=0;i<5;i++)
8.for(j=0;j<5;j++) {
9.if(i<j)
10.sum+=a[i][j];
11.if(i>j)
12.sum1+=a[i][j];

13. if((i+j)<4)
14sum2+=a[i][j];
15if((i+j)>4)
16.sum3+=a[i][j];}
17.prin ("\n sum above secondary diagonal= %d ",sum2);
18. prin ("\n sum above main diagonal=%d ",sum);
19.prin ("\n sum under main diagonal= %d ",sum1);
20.prin ("\n sum under secondary diagonal=%d ",sum3);}

#include<iostream.h>
main()
{1.int i,j,sum,sum1,sum2,sum3;
2.sum=sum1=sum2=sum3=0;
3.int a[5][5];
4.for(i=0;i<5;i++)
5.for(j=0;j<5;j++)
6.cin>>a[i][j];
7.for(i=0;i<5;i++)
8.for(j=0;j<5;j++) {
9.if(i<j)
10.sum+=a[i][j];
11.if(i>j)
12.sum1+=a[i][j];

13. if((i+j)<4)
14sum2+=a[i][j];
15if((i+j)>4)
16.sum3+=a[i][j];}
17.cout<<"\n sum above secondary diagonal= "<<sum2;
18.cout<<"\n sum above main diagonal= "<<sum;
19.cout<<"\n sum under main diagonal= "<<sum1;
20.cout<<"\n sum under secondary diagonal= "<<sum3;}



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

كما في الشكل)٤*٤(تكوین مصفوفة:مثال

كما قلنا سابقا نرسم المصفوفة في البدایة :تحلیل

كما نالحظ كن الرسم أننا نرید أن نضع قیمة واحد في الصف األول والصف الرابع والعمود األول والعمود الرابع 

یمیز الصف الرابع عن بقیة وما)i=0(وان ما یمیز الصف األول عن باقي الصفوف أن قیمة .والمواقع خالفھما نضع فیھا صفر

یمیز العمود الرابع عن بقیة األعمدة أن قیمة وما)j=0(وان ما یمیز العمود األول عن باقي األعمدة أن قیمة )i=3(الصفوف أن قیمة 

)j=3(وسیكون لذالك الشرط یجمع بین ھذه الشروط األربعة كما في البرنامج

:الخطواتتوضیح 

وخزنا صفر في جمیع مواقعھا)٤*٤(عرفنا مصفوفة حجمھا )٢(خطوة رقم .١

عداد یمر على جمیع عناصر المصفوفة صف صف)٤و٣(خطوة رقم.٢

ھو شرط اختیار إذا كان الصف األول أو الصف الرابع أو العمود األول أو العمود الرابع )٥(خطوة رقم.٣

لصفر في الموقعلیضع واحد بد ا)٦(سوف ینفذ خطوة رقم 

طبع محتویات المصفوفة)٧(خطوة رقم .٤

وھي خطوة النزول إلى سطر جدید بعد طباعة صف كامل حتى یكون شكل المصفوفة )٨(خطوة رقم .٥

ولكي تتأكد من موقعھا قبل أن تغلق قوس المطبوعة بالشكل المطلوب ومطابقة لھیكلیة المصفوفات الثنائیة  

ضعھا في كل برنامج)i(بالعداد العبارة التكراریة الخاصة 

(0,3)(0,2)(0,1)(0,0)

(1,3)(1,2)(1,1)(1,0)

(2,3)(2,2)(2,1)(2,0)

(3,3)(3,2)(3,1)(3,0)

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         
#include<stdio.h>
main()

{
1.int i,j;
2.int a[4][4]={0};
3.for(i=0;i<4;i++){
4.for(j=0;j<4;j++){
5.if((j==0)||(i==3)||(j==3)||(i==0))
6.a[i][j]=1;
7.printf("%d\t", a[i][j] );}
8. printf("\n");}

}

#include<iostream.h>
main()

{
1.int i,j;
2.int a[4][4]={0};
3.for(i=0;i<4;i++){
4.for(j=0;j<4;j++){
5.if((j==0)||(i==3)||(j==3)||(i==0))
6.a[i][j]=1;
7.cout<< a[i][j]<<"\t";}
8.cout<<"\n";}
}



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)3*3(برنامج لجمع مصفوفتین حجمھما :مثال

لجمع مصفوفتین نجمع العنصر األول بالمصفوفة األولى مع العنصر األول في المصفوفة الثانیة وكذالك البقیة:تحلیل

ھذا الشكل یمثل جمع الموقع األول والمواقع البقیة نفس الشيء الثاني مع الثاني وبالتتابع

:توضیح الخطوات

إدخال المصفوفة الثانیة)١٢و١١و١٠(خطوة رقم.ھي عملیة إدخال للمصفوفة األولى )٨و٧و٦(خطوة رقم .١

)١٥(ھوا عدادا یمر على جمیع عناصر المصفوفة صف صف لیجمع في خطوة رقم)١٤و١٣(خطوة خطوة رقم.٢

بالتتابعالعنصر األول في المصفوفة األولى مع العنصر األول بالمصفوفة الثانیة والثاني بالثاني 

ھو عملیة طباعة لعناصر المصفوفة)١٦(خطوة رقم .٣

بالتالي)١٥(عملیة طرح مصفوفتین نفس الخطوات السابقة فقط نبدل خطوة 

(0,2)(0,1)(0,0)

(1,2)(1,1)(1,0)

(2,2)(2,1)(2,0)

(0,2)(0,1)(0,0)

(1,2)(1,1)(1,0)

(2,2)(2,1)(2,0)

(0,2)(0,1)(0,0)

(1,2)(1,1)(1,0)

(2,2)(2,1)(2,0)

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         
#include<stdio.h>
main()
{ 1.int i,j;
2.int a[3][3];
3.int b[3][3];

4. int c[3][3];
5.printf("enter first matrixs\n");

6. for(i=0;i<3;i++)
7.for(j=0;j<3;j++)
8.scanf("%d",&a[i][j]);

9. printf("enter second matrixs\n");
10.for(i=0;i<3;i++)
11.for(j=0;j<3;j++)

12. scanf("%d",&b[i][j]);
13.for(i=0;i<3;i++){

14. for(j=0;j<3;j++){
15.c[i][j]=a[i][j]+b[i][j];
16. printf("%d\t",c[i][j]);}
17. printf("\n");}}

#include<iostream.h>
main()
{ 1.int i,j;
2.int a[3][3];
3.int b[3][3];

4. int c[3][3];
5.cout<<"enter first matrixs\n";

6. for(i=0;i<3;i++)
7.for(j=0;j<3;j++)
8.cin>>a[i][j];

9. cout<<"enter second matrixs\n";
10.for(i=0;i<3;i++)
11.for(j=0;j<3;j++)

12. cin>>b[i][j];
13.for(i=0;i<3;i++){

14. for(j=0;j<3;j++){
15.c[i][j]=a[i][j]+b[i][j];
16.cout<<c[i][j]<<"\t";}
17.cout<<"\n";}}

البرمجة

15.c[i][j]=a[i][j]-b[i][j];

aمصفوفة  bمصفوفة  cمصفوفة 

+



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

(4*2(برنامج لضرب مصفوفتین :مثال ؟.)2*3)*

(4*2(لضرب مصفوفتین :تحلیل حسب قواعد الضرب )4*3(یجب أن یكون الناتج مصفوفة بحجم )2*3)*

بھذا الشكل حصلنا على أول قیمة وكذالك البقیة

:توضیح الخطوات

عرفنا مصفوفة ووضعنا صفر في جمیع مواقعھا ألننا سنخزن فسھا نتیجة الضرب وكما ترى في )٤(خطوة رقم.١

یضرب ثم یجمع أي توجد عملیة جمع أكثر من مرة لذالك یجب تصفیر المواقع حتى ال تؤثر على  الجمعالمخطط 

ھوا البعد )١٥(وبعدھا خطوة رقم )4*3(ھوا التحرك ببعد المصفوفة الجدیدة وھي بحجم )١٤و١٣(خطوة رقم .٢

خططھو كما موضح في الم)١٦(المفقود الذي سیفقد في عملیة الضرب وخطوة رقم 

تنا عملیة ضرب مصفوفتینءأي إننا متى ما جا نأخذ عدادان بأبعاد مصفوفة ناتجة وعداد بالبعد المفقود وبعدھا خطوة            

)6(والبعد المفقود )3*4(وناتج یكون مصفوفة(3*6)*(6*4)أي لو ضربنا المصفوفات التالیة )١٦(رقم

(0,1)(0,0)

(1,1)(1,0)

(2,1)(2,0)

(0,3)(0,2)(0,1)(0,0)

(1,3)(1,2)(1,1)(1,0)

(2,3)(2,2)(2,1)(2,0)

(0,3)(0,2)(0,1)(0,0)

(1,3)(1,2)(1,1)(1,0)

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         
#include<stdio.h>
main()
{1.int i,j,k;

2. int a[3][2];
3.int b[2][4];

4. int c[3][4]={0}; //put zero in every location
5. printf("enter first matrixs\n") ;
6. for(i=0;i<3;i++)
7.for(j=0;j<2;j++)
8. scanf("%d",&a[i][j]);

9.prin ("enter second matrixs\n") ;
10. for(i=0;i<2;i++)
11.for(j=0;j<4;j++)
12. scanf("%d",&b[i][j]);

13.for(i=0;i<3;i++){
14.for(j=0;j<4;j++){
15.for(k=0;k<2;k++)

16.c[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];
17. prin ("%d\t",c[i][j]);}

18.prin ("\n");} }

#include<iostream.h>
main()
{1.int i,j,k;

2. int a[3][2];
3.int b[2][4];

4. int c[3][4]={0}; //put zero in every location
5.cout<<"enter first matrixs\n" ;

6. for(i=0;i<3;i++)
7.for(j=0;j<2;j++)
8.cin>>a[i][j];

9.cout<<"enter second matrixs\n" ;
10. for(i=0;i<2;i++)
11.for(j=0;j<4;j++)
12.cin>>b[i][j];

13.for(i=0;i<3;i++){
14.for(j=0;j<4;j++){
15.for(k=0;k<2;k++)
16.c[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];

17. cout<<c[i][j]<<"\t" ;}
18.cout<<"\n";} }

البرمجة
13.for(i=0;i<4;i++){
14.for(j=0;j<3;j++){
15.for(k=0;k<6;k++)
16.c[i][j]+=a[i][k]*b[k][j]

aمصفوفة 
bمصفوفة 

cمصفوفة 

*
+

*

مھم



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:المصفوفات ثنائیة األبعادترتیب -٤.٤

ال یختلف ترتیب المصفوفات الثنائیة عن ترتیب المصفوفات األحادیة في شيء نفس الصیغة نأخذ أول عنصر في 

...المصفوفة ونقارنھ مع بقیة العناصر والثاني وبالتتالي لذالك راجع ترتیب المصفوفات األحادیة أوال 

اتنازلیترتیب)5*5(ترتیب مصفوفة ثنائیة اإلبعاد:مثال

:توضیح الخطوات

لو أردت ھو  اإلعالن عن أبعاد المصفوفة وھذه الصیغة مھمة جدا للمطور ففي البرامج السابقة )٢و١(خطوة رقم .١

فقط نفس المثال فقط تغیر أبعاد المصفوفة لكنت بحاجة لتغیر بعد المصفوفة وشروط توقف العدادات  في كل 

)row=4(فقط نغیر قیمة)4*4(الخطوات أما ھنا إذا أردنا أن نغیر بعد المصفوفة مثال قال رتب مصفوفة 

ءخطاأيویتحول السؤال كلھ كما نرید بدون )col=4(و

عدادان یمران على جمیع عناصر المصفوفة لكي یقارن كل عنصر بجمیع العناصر التي تلیھ )١٠و٩(رقمخطوة .٢

)١٢و١١(بواسطة العدادان في الخطوة 

ھي عملیة أبدال بین موقعین شرحت سابقا في المصفوفة األحادیة)١٦و١٥و١٤و١٣(خطوة رقم.٣

لترتیبطباعة للمصفوفة بعد ا)٢٢و٢١و٢٠و١٩(خطوة رقم.٤

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         
#include<stdio.h>
int main()
{1.int const row=5;
2.int const col=5;

3. int array[row][col];
4.int i,j,k,x,l ;

5.printf("Here is the Array befor sorted\n");
6. for ( i=0;i<row;i++)
7. for ( j=0;j<col;j++)

8.scanf("%d",&array[i][j]);
9.for( k=0;k<row;k++){
10. for( l=0;l<col;l++){
11. for( i=0;i<row;i++){
12. for ( j=0;j<col;j++){
13. if (array[i][j] < array[k][l]){

14.x=array[k][l];
15.array[k][l]=array[i][j];
16.array[i][j]=x;
17.}} }} }

18.printf("Here is the Array after sorted\n");
19. for ( i=0;i<row;i++){
20. for ( j=0;j<row;j++)

21.printf("%d\t",array[i][j]);
22.printf("\n");} }

#include<iostream.h>
int main()
{1.int const row=5;
2.int const col=5;

3. int array[row][col];
4.int i,j,k,x,l ;

5.cout<<"Here is the Array befor sorted\n" ;
6. for ( i=0;i<row;i++)
7. for ( j=0;j<col;j++)

8.cin>>array[i][j] ;
9.for( k=0;k<row;k++){
10. for( l=0;l<col;l++){
11. for( i=0;i<row;i++){
12. for ( j=0;j<col;j++){
13. if (array[i][j] < array[k][l]){

14.x=array[k][l];
15.array[k][l]=array[i][j];
16.array[i][j]=x;
17.}} }} }

18. cout<<"Here is the Array after sorted\n" ;
19. for ( i=0;i<row;i++){
20. for ( j=0;j<row;j++)

21. cout<<array[i][j]<<"\t";
22. cout<<"\n" ;} }

مھم



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

اتنازلیترتیب)5*5(مصفوفة ثنائیة اإلبعادصفوفترتیب:مثال

لترتیب المصفوفة كل صف:تحلیل

على حدة نحن بحاجة لعداد خارجي یقف

على عناصر المصفوفة صف صف 

ویبدأ بترتیب عناصر )k(ولیكن اسمھ

الصف الواحد بمقارنة العنصر األول مع 

.بعد أن یرتبھ ینتقل إلى الصف التاليجمیع العناصر التي تلیھ في الصف الذي علیھ المؤشر العداد ثم

:الخطواتتوضیح
؟)...15—9(ماذا سیحصل في خطوة رقم

)المتغیر أنوترتیبھا حیث یبعضھاكیف رتبنا صفوف المصفوفة؟نجد انھ یقوم بمقارنة عناصر الصف الواحد  k)
نثبت )١٢(خطوة رقموفي المقارنةبعد أن ینتھي من ترتیب الصف الذي یسبقھصف جدیدإلىینتقل في كل لوب 

ضمن الصف الواحدعمود  جدیدإلىفي كل لوب )i(الخارجيعداد الصف بین المصدر والمسار الترتیبي وننقل ال
األعمدةبكل العناصر في في الصف الواحد)i(علیھ ؤشریالعصر الذيى مقارنة ھذاعلj)(الداخلي عدادویعمل ال
وجد فیھا اصغر منھ یبدلھفإذافي نفس الصفالتي تلیھ

)مشاريابو(تكون قد استوعبت الفكرةأنأتمنى

(0,4)(0,3)(0,2)(0,1)(0,0)

(1,4)(1,3)(1,2)(1,1)(1,0)

(2,4)(2,3)(2,2)(2,1)(2,0)

(3,4)(3,3)(3,2)(3,1)(3,0)

(4,4)(4,3)(4,2)(4,1)(4,0)

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         
#include<stdio.h>
int main()
{1.int const row=5;

2. int const col=5;
3.int array[row][col];

4.int i,j,k,x ;
5.printf("Here is the Array befor sorted\n");
6. for ( i=0;i<row;i++)
7. for ( j=0;j<col;j++)

8.scanf("%d",&array[i][j]);
9.for( k=0;k<row;k++)
10.for( i=0;i<row;i++)
11.for ( j=0;j<col;j++){

12. if (array[k][j] <array[k][i]){
13. x=array[k][j];
14.array[k][j]=array[k][i];
15.array[k][i]=x;}}

16.printf("Here is the Array after sorted\n");
17.for ( i=0;i<row;i++){

18. for ( j=0;j<row;j++)
19.printf("%d\t",array[i][j]);
20.printf("\n");} }

#include<iostream.h>
int main()
{1.int const row=5;

2. int const col=5;
3.int array[row][col];

4.int i,j,k,x ;
5.cout<<"Here is the Array befor sorted\n" ;
6. for ( i=0;i<row;i++)
7. for ( j=0;j<col;j++)

8.cin>>array[i][j] ;
9.for( k=0;k<row;k++)
10.for( i=0;i<row;i++)
11.for ( j=0;j<col;j++){

12. if (array[k][j] <array[k][i]){
13. x=array[k][j];
14.array[k][j]=array[k][i];
15.array[k][i]=x;}}

16. cout<<"Here is the Array after sorted\n" ;
17.for ( i=0;i<row;i++){

18. for ( j=0;j<row;j++)
19. cout<<array[i][j]<<"\t";
20.cout<<"\n" ;} }

مھم

األول مع الجمیع.١یقارن عناصر الصف الواحد  لیرتبھا 

)k=0(عندما  یكون الترتیب على الصف األول 



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

اتنازلیترتیب)5*5(مصفوفة ثنائیة اإلبعادأعمدةترتیب:مثال

لترتیب المصفوفة كل عمود:تحلیل

لعداد خارجي یقفعلى حدة نحن بحاجة

على عناصر المصفوفة عمود عمود 

ویبدأ بترتیب عناصر )k(ولیكن اسمھ 

العمود الواحد بمقارنة العنصر األول مع 

.جمیع العناصر التي تلیھ في العمود الذي علیھ المؤشر العداد ثم بعد إن یرتبھ ینتقل إلى العمود التالي

:الخطواتتوضیح
؟)...15—9(ماذا سیحصل في خطوة رقم

)المتغیر أنوترتیبھا حیث یبعضھاالواحد عمودالمصفوفة؟نجد انھ یقوم بمقارنة عناصر الأعمدةكیف رتبنا  k)
نثبت )١٢(خطوة رقموفي المقارنة.بعد أن ینتھي من ترتیب العمود الذي یسبقھجدیدعمودإلىینتقل في كل لوب 

ضمن العمود الواحدجدیدصفإلىفي كل لوب )i(الخارجيعداد بین المصدر والمسار الترتیبي وننقل العمودال
صفوف بكل العناصر في الفي العمود الواحد)i(علیھ ؤشریالعنصر الذيعلى مقارنة ھذاj)(الداخلي عدادویعمل ال
وجد فیھا اصغر منھ یبدلھفإذافي نفس العمود الذي علیھ المؤشرالتي تلیھ

لو أردنا ترتیب تصاعدي فقط نبدل عالمة األصغر في شرط المقارنة إلى اكبر*

(0,4)(0,3)(0,2)(0,1)(0,0)

(1,4)(1,3)(1,2)(1,1)(1,0)

(2,4)(2,3)(2,2)(2,1)(2,0)

(3,4)(3,3)(3,2)(3,1)(3,0)

(4,4)(4,3)(4,2)(4,1)(4,0)

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         
#include<stdio.h>
int main()
{1.int const row=5;

2. int const col=5;
3.int array[row][col];
4.int i,j,k,x,l ;
5.printf("Here is the Array befor sorted\n");
6.for ( i=0;i<row;i++)

7. for ( j=0;j<col;j++)
8.scanf("%d",&array[i][j]);
9. for( k=0;k<row;k++)
10.for( i=0;i<row;i++)
11. for ( j=0;j<col;j++) {

12. if (array[j][k] <array[i][k]){
13. x=array[j][k];
14.array[j][k]=array[i][k];
15.array[i][k]=x;}}
16.printf("Here is the Array after sorted\n");
17.for ( i=0;i<row;i++){

18. for ( j=0;j<row;j++)
19.printf("%d\t",array[i][j]);
20.printf("\n");}}

#include<iostream.h>
int main()
{1.int const row=5;

2. int const col=5;
3.int array[row][col];
4.int i,j,k,x,l ;
5.cout<<"Here is the Array befor sorted\n" ;
6.for ( i=0;i<row;i++)

7. for ( j=0;j<col;j++)
8.cin>>array[i][j] ;
9. for( k=0;k<row;k++)
10.for( i=0;i<row;i++)
11. for ( j=0;j<col;j++) {

12. if (array[j][k] <array[i][k]){
13. x=array[j][k];
14.array[j][k]=array[i][k];
15.array[i][k]=x;}}
16. cout<<"Here is the Array after sorted\n" ;
17.for ( i=0;i<row;i++){

18. for ( j=0;j<row;j++)
19. cout<<array[i][j]<<"\t";
20. cout<<"\n" ;}}

مھم

األول مع الجمیع.١یقارن عناصر العمود الواحد  لیرتبھا 

)k=0(األول عمودعندما  یكون الترتیب على ال
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):string(النصوص -٤.٥

:المصفوفات األحادیة األبعادتمثیلھا ب.١
مكونھ  من سلسلة من الحروف وتخزن بنفس طریقة المصفوفة االعتیادیة ویخزن بعد أخر ھي مصفوفات 

.للداللة على أن السلسلة انتھت)'0\'(موقع نخزن فیھ المصفوفة  الحرف 

)hussien(نخزن فیھا اسم شخص ولیكن)name(لو أردنا تكوین مصفوفة حرفیھ اسمھا

في نھایة السلسلة)'0\'(أو تكتب ھكذا لكن ھنا یجب وضع  

نھایة السلسلة إلى)'0\'(كما قلنا یضیف ألنھأحرفاالسم مكون من سبعة أنحجزنا ثمانیة مواقع ورغم إننانالحظ 

)أي دائما نحجز حجم المصفوفة اكبر من ما نحتاجھ بواحد(أدخلناھاالتي األحرفإلىباإلضافة

إذا خزن ھكذات"hussien"التي تحوي على nameمصفوفة أنخزن في الذاكرة بالتسلسل أيتأي سلسة

.كما الحظت أن بقیة األحرف یخزنھم بالتتالي)200(افترضنا انھ أول موقع یخزن فیھ أول حرف ھوا 

name[6]name[5]name[4]name[3]name[2]name[1]name[0]مواقع عنونة المصفوفة
خالیا 

الذاكرة
عنوان الموقع207206205204203202201200

\0neissuhمحتواه

٤یخزن في موقع )(iیخزن في موقع صفر وحرف (h)نعلم أن ترقیم المصفوفة في ھذه اللغة یبدءا من الصفر أي أن حرف *

وبما انھ ثاني موقع في المصفوفة نخزنھ ھكذا)u(بدل حرف )o(لو أردنا أن نضع حرف 

name[6]name[5]name[4]name[3]name[2]name[1]name[0]مواقع عنونة المصفوفة
خالیا 

الذاكرة
عنوان الموقع207206205204203202201200

\0neissohمحتواه

 المكتبة التي نستخدمھا مع)string( ھي<string.h>

ھیكلیة تعریف                            

Char name[8]="hussien";

ھیكلیة تعریف                           

Char name[8]={'h','u','s','s','i','e','n','\0'};

البرمجة

name[1]='o';

ھذا الحرف الذي تم أبدالھ
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):string(دوال اإلدخال واإلخراج 

عبارات اإلدخال االعتیادیة تكون غیر كافیة إلدخالھا أو غیر مالئمة .من قبل المستخدم )string(في حال إدخال 

بھا ماذا سیحدث)string(على سبیل المثال دالة اإلدخال االعتیادیة ونحاول إدخال.%100لدرجة 

سوف یأخذ الجملة المدخلة لكن لیس كلھا یأخذھا حتى أول فراغ باإلدخال أي لو أدخلنا

وبھمل من الفراغ األول إلى النھایةHussien)(لذالك سوف یأخذ المدخالت فقط كلمة 

؟..إذا أدخلنا عدة كلمات فما الذي سوف یحدث للذي مھلتھ دالة اإلدخال األولى

أي في (ر عملیة إدخال ثانیة لیكون ھو كمدخل لھاتظإنھما یبقى ینالذي مھلتھ دالة اإلدخال األولى لن یذھب سدى 

من المستخدم إدخال ھو یعتبر ما تبقى من دالة اإلدخال األولى كمدخل لدالة عملیة اإلدخال الثانیة سوف ال یطلب 

أي لو رجعنا إلى المثال السابق ووضعنا دالة إدخال أخرى وأدخلنا نفس الجملة كما في المثال)اإلدخال الثانیة

ویدخل المستخدم )٣(ثم  تنفذ خطوة رقم )string1(یدخل المستخدم )٢(في ھذا البرنامج المفروض تنفذ خطوة رقم 

)string2( لم یتجاوز المدخالت أكثر من كلمة ھكذاھذه الكالم صحیح إذا

ونفذ خطوة )alxs(وطلب من المستخدم إدخال وادخل)٢(لو تالحظ شاشة التنفیذ نفذ خطوة رقم

وبعدھا نفذ خطوة رابعة وطبع االسم الثاني)hussien(وطلب من المستخدم إدخال وادخل )٣(رقم

جملة مكونة من أكثر من كلمة وھي)٢(أما إذا ادخل المستخدم في خطوة رقم**

فالذي یحدث كما قلنا یأخذ حتى الفراغ األول ویعتبره كمدخل لدالة اإلدخال األولى

ال یطلب من المستخدم)٣(وعندما ینفذ خطوة رقم.ویترك بقیة الجملة )Hussien(وھو

Ahmmed(اإلدخال أنما یعتبر ما تبقى من الجملة األولى وھو Taleb(یأخذ أیضا حتى الفراغ الثاني أي كمدخل لھ و

)string2(محتویات )٤(فقط  وبھمل البقیة وسوف یطبع في خطوة رقم)Ahmmed(سوف یأخذ 

++Cدالة اإلدخال بلغة 
char name[30];
scanf("%s",name);

Cدالة اإلدخال بلغة 
char name[30];
cin>>name ;

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         
#include<stdio.h>
int main()
{1.char string1[20],string2[20];

2.scanf("%s",&string1);
3 .scanf("%s",&string2);
4.prin ("%s",string2);
}

#include<iostream.h>
int main()
{1.char string1[20],string2[20];

2.cin>>string1 ;
3 . cin>>string2 ;
4.cout<<string2 ;
}

Hussien Ahmmed Taleb

الفراغ األول

مھم
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:إذن الحل مع ھذه المشاكل توجد دوال إدخال تأخذ الجملة المدخلة كاملة وھي

)cin.get(لغة يفتستخدم ھذه الدالة)c++(  وشكلھا یكونإلدخال جملة كاملة

١).string( ھي المصفوفة المراد إدخالھا ك)string(

٢).number of input( ھي عدد الحروف المحتملة التي سندخلھا من شاشة التنفیذ ودائما اجعلھا أكثر من احتیاجك

.یھمل البقیة سقم سوف رإذا تجاوزنا اإلدخال ھذا الوأننا .وان ال تتجاوز حجم المصفوفة

)cin.getline(نفس طریقة الدالة)cin.get(لكنھا تقرئ سطر واحد فقط

اونرید إدخالھا بھذه الدالة فیكون الكود ھكذ)٢٥(وحجمھا )string1(كان لدینا لو:مثال

)gets(لغة يفتستخدم ھذه الدالة)c(  فقط نكتبھا ونكتب اسمإلدخال جملة كاملة)string(التي نرید أن ندخلھا بھا

ةتطبع سلسلة كاملوس)string(اسم تكتب االعتیادیةنستخدم نفس دالة اإلخراج )++c(دوال اإلخراج في لغة 

واسم )s%(الرمزفي دالة الطباعةنستخدم نفس دالة اإلخراج االعتیادیة ونستخدم)c(دوال اإلخراج في لغة 

)string(ة في شاشة التنفیذتطبع سلسلة كاملوس

تطبع حرف واحد فقط ولیس جملة"c%"الن c%"نستخدم  ال*

)افحص المثال وشاھد الفرق(باستخدام ھذه الدوال الجدیدة بھ مشكلة بدوال اإلدخالكانتلنصحح المثال السابق الذي 

++Cدالة اإلدخال بلغة 
Cin.get(string,number of input)

++Cدالة اإلدخال بلغة 
Char string1[25]
Cin.get(string1,25)

++Cدالة اإلدخال بلغة 
Char string1[25]
gets(string1)

++Cدالة اإلدخال بلغة 
cout<<string1;

++Cدالة اإلدخال بلغة 
Prin ("%s",string1);

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         
#include<stdio.h>
int main()
{1.char string1[20],string2[20];

2.gets(string1);
3 . gets(string2);
4.prin ("%s",string2);
}

#include<iostream.h>
int main()
{1.char string1[20],string2[20];

2.cin.get(string1,20) ;
3 . cin.get(string2,20) ;
4.cout<<string2 ;
}
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:وھي<string.h>تقع ضمن مكتبة )string(ھناك عدة دوال للتعامل مع 

١).strlen(:یجاد طول السلسة النصیةتستخدم ھذه الدالة إل)أي عدد األحرف في السلسلة وكذالك عدد الفراغات(.

وطریقة استخدامھا ھي

)string(ھي المصفوفة المراد إیجاد طولھا

إیجاد طول المصفوفة التالیة:مثال

السلسلةالن حتى الفراغ أیضا یعتبر كحرف في حساب الطول )٧(یكون طول المصفوفة 

؟.برنامج ندخل سلسلة ویطبعھا بالمقلوب :مثال

یكون بوضع المؤشر على أخر حرف ثم )أي أخر حرف یطبع أول حرف(لطباعة أي مصفوفة بالمقلوب:تحلیل

نتنازل إلى أول حرف بالتسلسل فتتم الطباعة ونستطیع معرفة أخر حرف بواسطة دالة معرفة طول السلسة سیعطیك 

ولھا واحد نجد أخر رقم بالمصفوفة الن ترقیم المصفوفة یبدأ من الصفرطولھا ونطرح من ط

:توضیح الخطوات

، عرفنا مصفوفة نصیة)١(خطوة رقم.١

لكي نخزن فیھ طول السلسلة)len(عرفنا عداد للمصفوفة ومتغیر )٢(خطوة رقم.٢

قمنا بإدخال السلسة بواسطة دوال  اإلدخال)٣(خطوة رقم.٣

وطرنا من طول السلسلة واحد الن ترقیم المصفوفة یبدأ من )len(خزن طول السلسلة بالمتغیر )٤(خطوة رقم.٤

الصفر وطول المصفوفة یعطیك عدد األحرف في المصفوفة لذالك یجب طرحھ بواحد 

)٦(تناقص إلى أول عنصر ویطبع كل عنصر في خطوةعداد یبدأ بالعد من أخر عنصر بالمصفوفة وی.٥

ألننا سنطبع حرف حرف ولیس سلسلة"c%"استخدمنا )c(ولو تالحظ في الطباعة بلغة*

ھیكلیة الدالة                               
strlen(string)

البرمجة

char string1[5]="alxs go";
int len;
len=strlen(string1); // len=7

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{1.char string1[40];

2.int i,len;
3 . gets(string1);
4.len=strlen(string1)-1;
5.for(i=len ;i>=0;i--)
6.prin ("%c",string1[i]);}

#include<iostream.h>
#include<string.h>
int main()

{1.char string1[40];
2.int I,len;
3 . cin.get(string1,40) ;
4.len=strlen(string1)-1;
5.for(i=len ;i>=0;i--)
6.cout<<string1[i];}
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٢).strcpy(: تستخدم ھذه الدالة لنسخ جمیع محتویات سلسلة إلى سلسلة أخرى وتكون طریقة النسخ انھ یبدأ بإضافة

عناصر السلسلة الثانیة بمكان عناصر السلسلة األولى التي لھا نفس التسلسل بالموقع

لنسخ جمیع محتویات مصفوفة إلى مصفوفة أخرى:مثال

)string1(ن النسخ یكون منھا إلى على محتویاتھا نفسھا بعد النسخ ألبقیت محافظة )String2(لو تالحظ أن 

وبقیت المواقع التي ال یقابلھا قیم من )String2(تم أبدال محتویات كل موقع بما یكافئھ في)string1(وان 

)String2(محتفظة بقیمھا

٣).strncpy(:محتویات سلسلة إلى سلسلة أخرى وتكون طریقة النسخ انھ لنسخ عدد محدد منتستخدم ھذه الدالة

یبدأ بإضافة عناصر السلسلة الثانیة بمكان عناصر السلسلة األولى التي لھا نفس التسلسل بالموقع

)number of copy(ا من السلسلة الثانیة إلى السلسلة األولىھو عدد األحرف المراد نسخھ

ثالث عناصر من محتویات مصفوفة إلى مصفوفة أخرىلنسخ :مثال

)string1=suhs(ویكون محتویاتاألولىالسلسة إلى)suh(وھيمن السلسلة الثانیةاألولىسوف ینسخ الحروف الثالثة 

ھیكلیة الدالة                             

strcpy(string1, string2);

البرمجة
char string1[5]="alxs ";
char string2[5]="me ";
strcpy(string1, string2);

string1[3]string1[2]string1[1]string1[0]

sxla
string1[3]string1[2]string1[1]string1[0]

sxem

String2[1]String2[0]

em

ھیكلیة الدالة                                

strncpy(string1, string2,number of copy);

البرمجة
char string1[5]="alxs ";
char string2[5]="suha muhamed ";
strncpy(string1, string2,3);

string1 ="alxs"قبل النسخ string1="mexs"بعد النسخ

String2="me"
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٤).strcat(: تستخدم ھذه الدالة لإللحاق محتویات سلسلة في نھایة سلسلة أخرى ومحافظا على محتویاتھا.

إللحاق جمیع محتویات مصفوفة إلى مصفوفة أخرى:مثال

)string1(یكون منھا إلى لحاقن اإلعلى محتویاتھا نفسھا بعد الدمج ألبقیت محافظة )String2(لو تالحظ أن 

یجب أن یكون حجم المصفوفة المراد اإلضافة .إلى نھایتھا )String2(إضافة محتویات سلسلةتم )string1(وان 

وھي مكونة )٧(ھو)string1(إلیھا مساوي لعدد أحرفھا وعدد األحرف المضافة لو تالحظ أن في المثال وضعنا حجم

ا سلسلة مكونة من حرفان فیصبح طولھا سبعةمن أربعة أحرف ألننا سنضیف إلیھ

٥).strncat(:محتویات سلسلة في نھایة سلسلة أخرى وتكون طریقة  عدد محدد منبإلحاقتستخدم ھذه الدالة

)number of copy(ا من السلسلة الثانیة إلى السلسلة األولىھو عدد األحرف المراد نسخھ

ثالث عناصر من محتویات مصفوفة إلى مصفوفة أخرىإللحاق :مثال

)string1=alxssuh(ویكون محتویاتاألولىالسلسة إلى)suh(وھيمن السلسلة الثانیةاألولىسوف ینسخ الحروف الثالثة 

ھیكلیة الدالة                               

strcat(string1, string2);

البرمجة
char string1[7]="alxs ";
char string2[5]="me ";
strcat(string1, string2);

string1[3]string1[2]string1[1]string1[0]

sxla

string1[5]string1[4]string1[3]string1[2]string1[1]string1[0]

emsxla

String2[1]String2[0]

em

ھیكلیة الدالة                          

strncat(string1, string2,number of copy);

البرمجة
char string1[5]="alxs ";
char string2[5]="suha muhamed ";
strncat(string1, string2,3);

string1="alxs"قبل النسخ

string1 ="alxsme"بعد النسخ

String2 ="me"
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٦).strcmp(:تستخدم ھذه الدالة للمقارنة بین سلسلتین وتكون بالشكل التالي

.ھناك ثالثة نتائج للمقارنة بین سلسلتین وھي

)String2(تساوي )String1(فإذا كانت نتیجة المقارنة صفر فأن .١

)String2(اكبر من )String1(فإذا كانت نتیجة المقارنة اكبر من صفر فأن .٢

)String2(اصغر من )String1(فإذا كانت نتیجة المقارنة اصغر من صفر فأن .٣

للمقارنة بین سلسلتین:مثال

)String2(اصغر من  )String1(سالبة الن )cmper(نتیجة المتغیر كانت 

٧).strncmp(:للمقارنة بین عدد محدد من األحرف من سلسلتینتستخدم ھذه الدالة

)number of comper(ھو عدد األحرف المراد مقارنتھا من كال السلسلتین

من محتویات مصفوفة األولى والمصفوفة الثانیةلمقارنة أول عنصر :مثال

)String2(یساوي الحرف األول في)String1(الحرف األول فيالنصفر)cmper(كانت نتیجة المتغیر 

ھیكلیة الدالة                               

strcmp(string1, string2);

البرمجة
char string1[7]="aa ";
char string2[5]="ab ";
int cmper;
cmper=strcmp(string1, string2) ; //cmper<1

ھیكلیة الدالة                          

strncmp (string1, string2,number of comper);

البرمجة
char string1[5]="hussien ";
char string2[5]="hakmet ";
int cmper;
cmper=strncmp(string1, string2,1) ; //cmper=0



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

في السلسلة)a(برنامج ندخل سلسلة حرف ویحسب عدد مرات ظھور الحرف :مثال

وبعدھا نضع شرط بسیط للتحقق إذا كان )string(دوال اإلدخال الخاصة ببما انھ قال سلسلة حروف نستخدم :تحلیل

)a(ونزید عداد في كل مرة یجد فیھا حرف  )a(احد الحروف ھو  

:توضیح الخطوات

كونا عداد یبدأ بأول حف بالسلسلة وینتھي بأخر حرف لكي یتحقق من أحرف السلسلة حرف حرف )٥(خطوة رقم .١

یزید فیھا قیمة العداد بواحد داللة )٧(وینفذ خطوة رقم )٦(الخطوة رقمستحقق الشرط في )a(متى ما وجد حرف 

على انھ وجد حرف جدید وكلما یجد الحرف یزید العداد وفي النھایة تكون قیمة العداد بقدر عدد مرات ظھور الحرف  

)a(في السلسلة

؟.برنامج ندخل سلسلة حرف ویحسب عدد مرات ظھور أحرف العلة وطباعتھا أینما وجدت في السلسلة:مثال

فكرة ھذا السؤال نفس فكرة السؤال السابق فقط الذي یغیر شرط التحقق فبدال من أن یتحقق من حرف واحد :تحلیل

سیتحقق من خمس حرف وأینما وجدھا یطبعھا

یتحقق متى ما جاء أي حرف من حروف العلة الخمسة یطبعھ في )٦(الشرط في خطوة رقم :توضیح الخطوات

).٨(ویزید قیمة عداد عدد مرات ظھور أحرف العلة في  خطوة رقم)٧(خطوة رقم 

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{1.char string1[40];

2.int i,len,number_appear=0;
3 . gets(string1);
4.len=strlen(string1)-1;
5.for(i=0;i<=len;i++)
6.If ( string1[i]=='a')

number_appear+1;=7. number_appear
8.prin ("number appear of (a)=%d", number_appear);}

#include<iostream.h>
#include<string.h>
int main()

{1.char string1[40];
2.int i,len,number_appear=0;
3 . cin.get(string1,40) ;
4.len=strlen(string1)-1;
5.for(i=0;i<=len;i++)
6.If ( string1[i]=='a')

number_appear+1;=7. number_appear
8.cout<<"number appear of (a)="<< number_appear;}

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{1.char string1[40];

2.int i,len,number_appear=0;
3 . gets(string1);
4.len=strlen(string1)-1;
5.for(i=0;i<=len;i++)
6.If ( ( string1[i]=='a')||( string1[i]=='u')||( string1[i]=='o')||(
string1[i]=='i')||( string1[i]=='e') ){
7.prin ("%c",string1[i]);

number_appear+1;}=8. number_appear
9.printf("number appear of vowel =%d\n", number_appear);}

#include<iostream.h>
#include<string.h>
int main()

{1.char string1[40];
2.int i,len,number_appear=0;
3 . cin.get(string1,40) ;
4.len=strlen(string1)-1;
5.for(i=0;i<=len;i++)
6.If ( ( string1[i]=='a')||( string1[i]=='u')||(
string1[i]=='o')||( string1[i]=='i')||( string1[i]=='e') ){
7.cout<<string1[i]<<"\n";

number_appear+1;}=8. number_appear
9.cout<<"number appear of vowel="<< number_appear;}



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:استخدام الحروف في المصفوفات الثنائیة.٢

تستخدم في اإلدخال ال یختلف استخدام الحروف في المصفوفات الثنائیة عن استخدام األرقام في المصفوفات الثنائیة 

حرف حرف مكونة مصفوفة حرف وحتى في الطباعة تطبع حرف حرف

)3*3(على سبیل المثال مصفوفة حرفیة ثنائیة حجمھا (طریقة التعریف   (

فقط العدادات تتغیر حسب حجم المصفوفة وھيوطریقة اإلدخال أیضا ثابتة

ألننا سندخل حرف حرف ولیس سلسلة حروف)C(في لغة )"c%"(في اإلدخال استخدمنا الرمز )٤(الحظ خطوة رقم**

وتدخل بالشكل التالي

فقط العدادات تتغیر حسب حجم المصفوفة وھيأیضا ثابتةطباعةوطریقة ال

یضأ یجب رسم المصفوفة قبل البدء بالحل بأي سؤال**

ھیكلیة الدالة                          

char first_arraychar [3][3] ;

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

1.char  first_arrychar [3][3];
2.for (i=0;i<3;i++)
3.for (j=0;j<3;j++)
4.cin>> first_arrychar [i][j] ;

1. char   first_arrychar [3][3];
2.for (i=0;i<3;i++)
3.for (j=0;j<3;j++)
4.scanf("%c",& first_arry[i][j]) ;

cfa

led

omk

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

1.for (i=0;i<3;i++)
2.for (j=0;j<3;j++)
3.cout<< first_arrychar [i][j] ;

1.for (i=0;i<3;i++)
2.for (j=0;j<3;j++)
3.printf("%c", first_arry[i][j]) ;



المصفوفات وأنواعھا رابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

.ویحسب عدد أحرف العلة  في المصفوفة)4*4(برنامج ندخل مصفوفة :مثال

طریقة الحل السابقة فقط نغیر السلسلة إلى مصفوفة ثنائیة الحجمنفس:تحلیل

:توضیح الخطوات

تم تعریف مصفوفة خزنا فیھا جمیع أحرف العلة)٤(خطوة رقم .١

ھو عداد للمصفوفة التي تحوي أحرف العلة حیث یعمل ھذا العداد على مقارنة كل عنصر في )٩(خطوة رقم.٢

فكلما یجد حرف علة یتحقق الشرط )a(المصفوفة المدخلة يمع جمیع العناصر المخزونة ف)vowel(مصفوفة 

ویزید قیمة العداد بواحد داال على إضافة حرف علة)١٣(لكي ینفذ خطوة رقم )١٢(بخطوة رقم

تتم طباعة عدد أحرف العلة كما في الشكل)١٤(خطوة رقم .٣

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
main()

{1.int i,j,k;
2.int number_appear ;
3. number_appear =0;
4.char vowel[7]={'a','o','u','i','e','n','\o'};
5.char a[4][4];
6.for(i=0;i<4;i++)
7.for(j=0;j<4;j++)
8.scanf("%c",& a[i][j]) ;
9.for(k=0;k<6;k++)
10.for(i=0;i<4;i++)
11.for(j=0;j<4;j++)
12.if(a[i][j]== vowel [k])
13.number_appear = number_appear +1;
14.printf("number appear of vowel=%d", number_appear);}

#include<iostream.h>
main()

{1.int i,j,k;
2.int number_appear ;
3. number_appear =0;
4.char vowel [7]={'a','o','u','i','e','n','\o'};
5.char a[4][4];
6.for(i=0;i<4;i++)
7.for(j=0;j<4;j++)
8.cin>>a[i][j];
9.for(k=0;k<6;k++)
10.for(i=0;i<4;i++)
11.for(j=0;j<4;j++)
12.if(a[i][j]== vowel [k])
13.number_appear = number_appear +1;
14.cout<<"number appear of vowel="<< number_appear;}



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)function(الدوال 

:)Function(الدوال -٥.١

:بدون قیمة معادة )function(دوال -٥.٢

:اإلرسال بالقیمة واإلرسال بالمرجع-٥.٣

الدوال الزائدة-٥.٤

:)Recursively(استدعاء الدالة لنفسھا -٥.٥

:المصفوفات والدوال-٥.٦



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:)Function(الدوال -٥.١

)pow(وبینا طریقة استخدامھا ومنھا دالة )++c,c(تطرقنا في ما مضى على عدد كبیر من الدوال الخاصة بلغة 

لكي )++c,c(وھذه الدوال كلھا مصممة من قبل مصممي لغة .التي تستخدم ال یجاد قیمة الرقم المرفوع إلى قوى 

یسھل العمل على مبرمجین  فبدال أن یكتب المبرمج عدد من األسطر إلیجاد قیمة رقم المرفوعة إلى قوى 

نجده ھكذا)pow(فبدون دالة )3^5(على سبیل المثال إذا أردنا قیمة خمسة مرفوع إلى قوى ثالثة

)pow(یحلھا مباشرة باستخدام الدالة 

سطر برمجي واحد وكانت فوجدنا الفرق الطریقة األولى استخدمنا ثالث اسطر برمجیة وثاني طریقة استخدمنا

النتیجة نفسھا لذالك فائدة الدوال ھو تقلیل األسطر البرمجیة ومنع تكرار اكواد ألكثر من مرة أي لو احتاجینا على 

فسنضطر إلى تكرار )pow(سبیل المثال رفع رقم إلى قوى  عشر مرات في برنامجنا في حال دون استخدام الدالة 

احتجنا إلیھا التي سوف تزید من تعقید البرنامج بینما بواسطة ھذه الدالة سوف تقلل الخطوات الثالث عشر مرات كلما

نستطیع بناء دوال بنفسنا إذا ھذا الكالم بالنسبة للدوال الجاھزة وأیضا .االكواد وتمنع التكرار كلما نحتاجھا نستدعیھا

فعل المبرمجون في بناء دوال كماونزید من سھولة تتبع البرنامجمعینةلكي نمنع تكرار اسطر برمجیة

)Type(: ھو نوع القیمة التي سوف ترجعھا الدالة)function( الن الدوال تكون .بعد أن تنتھي من عملھا

على نوعین 

لتعید قیمة للبرنامج)return(ویجب أن تحتوي علىاحدھا تعید بعد استدعائھا وتكون بشكل التالي عند استدعائھا.١

القیمة المعادة اي لو كان نوع القیمة المعادة ھو وبما أنھا تعید قیمة یجب خزن القیمة المعادة في متغیر بنفس نوع

)integer( یجب أن یتم تعریف)reslt(  على انھ متغیر من نوع)integer(لتخزن بھ النتیجة القیمة المرجعة

)pow(إیجاد القوى بدون دالة 

1.int i,pow1=1;
2.For(i=0 ;i<3 ;i++)
3.pow1=pow1*5;

)pow(إیجاد القوى باستخدام   دالة 

1.int pow1=pow(5,3)

)function(ھیكلیة  دوال  

Type name(parameter1, parameter2,…….)
{
Statement;
Return(type);
}

كود

1. reslt =name(var1,var2,…..);



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)return(الثانیة ال تعید أي قیمة للبرنامج تستدعى لتنفذ ما في داخلھا وینتھي كل شيء وال تحتوي في داخلھا على .٢

نھا ال تعید أي قیمة وطریقة استدعائھا في البرنامج فقط نكتب اسم الدالة  ھكذاأل

)name:(ھو اسم الدالة)function( ویمكن أن یكون أي اسم لكن للوضوح اجعل اسم الدالة داال على

.حتى تكون واضحة)addition(عمل دالتك فلو بنیت دالة تجمع رقمیین فسمي الدالة 

)parameter(: ھي متغیرات یتم إرسال قیم إلى الدالة لنمثلھا داخل الدالة لغرض تنفیذ العرض المطلوب

.وكل متغیر داخل الدالة یجب تعریفھ مثال.وتقوم الدالة باستقبال المتغیرات المرسلة حسب الترتیب 

=parameter2(كما تالحظ في االستدعاء كان بالتسلسل أسندت قیمة var2, parameter1= var1(

تسلسل تنفیذ الخطوات في البرنامج

تم استدعاء دالة لذالك سینقل تنفیذ )٥(الحظ عن وصول إلى الخطوة رقم تسلسل تنفیذ البرنامج یبدأ خطوة خطوة لكن 

)١١و١٠و٩(التي في داخلھا ثم یعود إلى البرنامج حتى ینفذ خطوة رقم )8—6(البرنامج لھا لكي ینفذ الخطوات رقم

)Statement(:ھي العملیة المراد من الدالة تنفیذھا عند استدعائھا.

في الدالة )i(أي لو كان متغیر.تنتھي حیاتھا بانتھاء تنفیذ أخر سطر في الدالةمعرفة داخل الدوال المتغیرات ال.١

عند انتھاء تنفیذ الدالة فعند استدعاء الدالة مرة أخرى ال تكون قیمتھ خمسة الن حیاتھ انتھت  )i=5(أصبحت قیمتھ 

.........!غیربانتھاء االستدعاء السابق وعاد إلى قیمتھ األولیة  قبل الت

وتكتب الدالة بعد التصریح عن المكتبات مباشرة.٢

الدالة التي تتم كتابتھا تعامل داخل البرنامج حالھا كحال أي دالة من دوال اللغة.٣

كود

name(var1,var2,…..);

كود

Int disp(parameter1, parameter2,……) { statement};

Reslt=disp(var1استدعاء الدالة من داخل البرنامج , var2 ,……..)

مھم



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

؟..تقوم بجمع رقمیین وتعید النتیجة إلى البرنامج)function(دالة :مثال

اثنان كل واحد خاص برقم معین وتعید قیمة من )parameter(من السؤال نفھم أن ھذه الدالة تحتوي على :تحلیل

.وھي النتیجةinteger)(نوع 

:الخطواتتوضیح 

)integer(ھي تعریف دالة لجمع متغیرین وتعید قیمة من نوع )١(خطوة رقم .١

جمعنا المتغیرین اللذان تم إرسالھما )٣(عرفنا متغیر جدید وخطوة رقم)٢(خطوة رقم .٢

تم إعادة ھذه القیمة إلى المصفوفة)٤(خطوة رقم .٣

)addition(لكي یجمل نتیجة الجمع  وھناك متغیر داخل الدالة)reslt(تم تعریف متغیر باسم)٦(خطوة رقم .٤

بنفس االسم لكن ال یؤثر علیھ الن المتغیرات داخل الدالة تكون غیر معرفة للمتغیرات داخل البرنامج وكذالك 

المتغیرات داخل البرنامج تكون غیر معرفة للمتغیرات داخل الدالة

ھكذا)a=3,b=7(إعطاء قیمةتم استدعاء دالة الجمع و)٧(خطوة رقم.٥

جامعاً الرقمین)4—1(لكي ینفذ خطوة رقم

)٣(الذان تم ارسالھما للدالة في خطوة رقم 

)integerال القیمة المعادة ھي "%d"استخدما  Cفي لغة (تم طباعة ناتج الجمع وھو عشرة)٨(خطوة رقم.٦

ھكذا ویطبع ناتج الجمع في الخطوة )a=2,b=3(تم استدعاء دالة الجمع مرة أخرى وإعطاء قیمة)٩(خطوة رقم.٧

وناتج الجمع ھو خمسة)١٠(رقم

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
1.int addi on(int a,int b)
{
2.int reslt;
3.reslt=a+b;
4.return( reslt);
}
5.main()
6.{int reslt;
7.reslt= addi on(3,7);
8.printf("%d\n", reslt);
9.reslt= addition(2,3);
10. printf("%d\n", reslt);
}

#include<iostream.h>
1.int addi on(int a,int b)
{
2.int reslt;
3.reslt=a+b;
4.return( reslt);
}
5.main()
6.{int reslt;
7.reslt= addi on(3,7);
8.cout<< reslt<<"\n";
9.reslt= addition(2,3);
10.cout<< reslt<<"\n";
}

كود

Int addition(int a,int b)

Reslt= addition (3, 7)

مھم



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:بدون قیمة معادة )function(دوال -٥.٢

قد تنفذ ما في داخلھا وال تعید أي قیمة إلى البرنامجأي .وھي الدوال التي ال تحتوي على قیمة مرجعة إلى البرنامج

لكنھا ال تعید أي قیمة وتعرف ھكذا تستقبل قیم

؟..تقوم بطباعة رسالة معینة عند استدعائھا)function(دالة :مثال

أي قیمة وال تستقبل أي قیمةھذه الدالة تطبع رسالة أي ال  ترجع :تحلیل

:توضیح الخطوات

ھي دالة ال تستقبل أي متغیر وال تعید أي متغیر لذلك تكتب ھكذا)١(خطوة رقم.١

ھي الرسالة التي سیتم طباعتھا عند استدعاء الدالة)٢(خطوة رقم.٢

.ھي استدعاء لدالة الطباعة لطباعة الرسالة المطلوبة)٤(خطوة رقم.٣

...دالة تطبع رقم معین یتم إرسالھ لھا:مثال 

.بما أنھا تطبع قیمة ترسل لھا أي تستقبل قیمة واحدة وال تعید أي قیمة:تحلیل

القیمة تطبع ھذه )٢(خطوة رقم واحد ھي دالة تستقبل قیمة  واحد ال تعید أي قیمة وخطوة رقم:توضیح خطوات

.ھو استدعاء لھذه الدالة من داخل البرنامج)٤(وخطوة رقم 

كود

name(parameter1, parameter2,……) { statement};

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
1. massageShow()
{
2.prin ("hi Mr.hussien");
}
3.main()
{
4. massageShow()
}

#include<iostream.h>
1. massageShow()
{
2.cout>>"hi Mr.hussien";;
}
3.main()
{
4. massageShow()
}

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
1. massageShow(int a)
{
2.prin ("the number send is=%d",a);
}
3.main()
{
4. massageShow(3)
}

#include<iostream.h>
1. massageShow(int a)
{
2.cout<<" the number send is="<<a;
}
3.main()
{
4. massageShow(3)
}



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:اإلرسال بالقیمة واإلرسال بالمرجع-٥.٣

إلرسال متغیرات إلى دالة یجب أن ترسل بأحد الطریقتین 

ترسل فقط قیمة المتغیر إلى الدالة أي إذا  تغیر قیمة المتغیر داخل الدالة ال تتغیر قیمتھ األصلیة :اإلرسال بالقیمة.١

)أي ال تعاد أكثر من قیمة واحدة إلى البرنامج الرئیسي.(داخل البرنامج ألننا أرسلنا فقط قیمتھ إلى الدالة لمعالجتھا 

معناه )powA(ولنسمیھا)x^n(تجد قیمة الرقم مرفوع إلى أس التي )pow(بناء دالة تعمل نفس عمل الدالة :مثال

.ھذه الدالة عربیة فقط للتمیز بینھا وبین األصلیة واالثنان یؤدیان نفس العمل 

:توضیح الخطوات

ھي دالة إلیجاد قیمة أي رقم مرفوع إلى أس)٥إلى ١(خطو رقم.١

)4^3(أي انھ )x^n(وألس المراد إیجاده والمطلوب ھنا ھو إعطاء قیم للمتغیر )٨(خطوة رقم .٢

ھكذا)4^3(إلیجاد حل ل)powA(دالة )x,n(تم إرسال قیم المتغیرین )٩(خطوة رقم .٣

3 4

)x,n(أي أن المتغیر(اإلرسال بالقیمةبلو تالحظ تم إرسال قیم المتغیرین ولیس المتغیرین نفسھما وھذا ما یسمى  

في البرنامج الرئیسي)x,n(في الدالة لیس نفس المتغیر 

)2^5(إلیجاد حل )powA(دالة )x,n(تم إرسال قیم المتغیرین )١٠(خطوة رقم.٤

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
1.int powA(int x,int n)
{
2.int i, reslt =1;
3.for(i=0 ;i<n ;i++)
4. reslt = reslt *x;
5.return( reslt);
}
6.main()
7.{int reslt,x,n;
8.x=3,n=4;
9.reslt= powA (x,n);
10. printf("powA=%d\n", reslt) ;
11.x=5,n=2;
12.reslt= powA (x,n);
13. prin ("powA=%d\n", reslt) ;}

#include<iostream.h>
1.int powA(int x,int n)
{
2.int i, reslt =1;
3.for(i=0 ;i<n ;i++)
4. reslt = reslt *x;
5.return( reslt);
}
6.main()
7.{int reslt,x,n;
8.x=3,n=4;
9.reslt= powA (x,n);
10.cout<<" powA="<<reslt<<"\n";
11.x=5,n=2;
12.reslt= powA (x,n);
13.cout<<" powA="<<reslt<<"\n";}

كود

Int powA (int x,int n)

مھم

Reslt= powA (x , n)

مھم



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

ترسل موقع المتغیر إلى الدالة أي أن الدالة تستقبل المتغیر نفسھ المرسل بنفس االسم أو بأس :مرجعاإلرسال بال.٢

أي إذا  تغیر قیمة المتغیر داخل الدالة تتغیر قیمتھ األصلیة داخل البرنامج ألننا أرسلنا موقعھ إلى الدالة  .ماخر

وشكلھا ھكذا.والتغیر یكون في محتوى الموقع 

.بمعنى أننا سنستقبل الموقعنرید أن نعید التغیر في قیمتھ للبرنامج)parameter(قبل كل )&(نضع 

اإلرسال بالمرجع ھو أن اإلرسال بلقیمة ال یعید أكثر من قیمة متغیر واحد إلى البرنامج بینما باإلرسال وفائدة

بالمرجع نستطیع أعادة أكثر من قیمة متغیر إلى البرنامج

دالة نرسل لھا متغیرین وتقوم بضرب كل واحد منھما بخمسة؟:مثال

أي  أن االثنان یتغیران ویعودان إلى الدالة األصلیة بقیم جدیدة بما إننا نرید ضرب كل واحد منھما بخمسة:تحلیل

ونحن نعلم إننا نستطیع إعادة قیمة واحدة في حالة اإلرسال بالقیمة لذالك سنستخدم اإلرسال بالمرجع

:توضیح الخطوات

إلى الدالة وتم استقبالھما بالمرجع وطرب كل واحد منھما بخمسة )x=3,n=4(أرسلنا قیم المتغیرین )٩(خطوة رقم .١

سیطبع قیمھم الجدیدة مضروبة بخمسة)١٠(الحظ خطوة رقم 

x n

كما نالحظ من المخطط تم إرسال مواقع  المتغیرات  

كود

Type name(&parameter1, &parameter2,……) { statement};

++cرمجة بلغة         البcالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
1. mulByFive(int & x,int &n)
{
2. x=x*5;
3. n=n*5;
}
4.main()
6.{int x,n;
7. int y,z;
8.x=3,n=4;
9. mulByFive (x,n);
10. prin ("x=%d\nn=%d\n", x,n) ;
11.y=5,z=2;
12. mulByFive (x,n);
13. prin ("y=%d\nz=%d\n", y,z) ;}

#include<iostream.h>
1. mulByFive (int & x,int &n)
{
2. x=x*5;
3. n=n*5;
}
5.main()
6.{int x,n;

7. int y,z;
8.x=3,n=4;
9. mulByFive (x,n);
10.cout<<" x="<<x<<"\nn="<<n<<"\n";
11.y=5,z=2;
12. mulByFive (y,z);
13. cout<<" y="<<y<<"\nz="<<z<<"\n";}

كود

Int mulByFive(int &x,int &n)

مھم

Reslt= mulByFive (x , n)



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

إلى الدالة وتم استقبالھما بالمرجع وطرب كل واحد منھما )y=5,z=5(أرسلنا قیم المتغیرین )١٢(خطوة رقم .٢

ألنھ سیطبع قیمھم الجدیدة مضروبة بخمسة كال احضنا ال یھتم مھما كان اسم المتغیر )١٣(بخمسة الحظ خطوة رقم 

فیھسم أخر ویغیر على القیم التي باأسیستقبل موقعھ 

y z

كما نالحظ من المخطط تم إرسال مواقع  المتغیرات  

وتم التعبیر عنھما بالدالة بأسماء جدیدة لنفس المواقع

سوف یؤثر على قیمتھ في )parameter(أي تغیر في ھذا .)parameter(أيقبل )&(اضعنوباختصار إذا  و

وإذا لم نضع ھذه العالمة یبقى محافظا على قیمتھ في البرنامج الرئیسي.البرنامج الرئیسي  

ھي قیم یتم إسنادھا للمتغیرات في الدالة فإذا لم نذكر ھذه المتغیرات في :)function(إسناد قیم لمتغیرات الدالة 

.القیم  وإذا ذكرناھا وأعطیناھا قیمة یأخذ القیمة التي أعطیناھا لھاالستدعاء یتم االعتماد على ھذه

؟).دالة لضرب رقمین(دالة تحتوي على قیمة زائدة :مثال

:توضیح الخطوات

)٣(ھي قیمة زائدة مساویة ل )b(ھي دالة تستقبل قیمتین وتكون قیمة )١(خطوة رقم.١

على )b(لذالك سیعتمد المتغیر  )b(ولم نذكر المتغیر  )a(ھو استدعاء للدالة وأعطینا فقط قیمة  )٤(خطوة رقم.٢

في شاشة التنفیذ)٩(ویطبع رقم )9=3*3(ویضرب )٣(القیمة الزائدة وھي 

)b=5(لذاك سیھمل القیمة الزائدة ویعتمد على قیمة )a,b(ھو استدعاء للدالة وأعطینا قیمة للمتغیر )٥(خطوة رقم .٣

في شاشة التنفیذ)١٥(ویطبع )15=5*3(ویضرب 

كود

Int mulByFive(int &x,int &n)

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
1.int mul (int a,int b=3)
2. {return(a*b);}
3.main()
4. {printf("mul=%d\n", mul (3));
5. prin ("mul=%d", mul (3,5));}

#include<iostream.h>
1.int mul (int a,int b=3)
2. {return(a*b);}
3.main()
4. {cout<<"mul="<< mul (3);
5. cout<<"\nmul="<< mul (3,5);}

Reslt= mulByFive (y , z)

مھم

مھم

مھم



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

فائدة الدوال في تقلیل عدد االكواد البرمجیة وترتیب البرنامج

؟..برنامج لرسم الشجرة التالیة:مثال 

عند تحلیلنا لھذه الشجرة نرى أن الجزء المثلث یعاد أربع مرات معناه :تحلیل

أي أننا لدینا كودان .نفس الكود وبعده كود أخر لقاعدة الشجرة

..!ة واحدة احدھما یعاد أربع مرات وآخر مر

.......................!(function)الحل بدون دوال

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
main()
{int i,j,k;
for(i=1;i<=10;i+=2){
for(k=i;k<10;k+=2)
printf(" " );
for(j=i;j>0;j--)
printf("*") ;
printf("\n") ;
}
for(i=1;i<=10;i+=2){
for(k=i;k<10;k+=2)
printf(" " );
for(j=i;j>0;j--)
printf("*") ;
printf("\n") ;
}
for(i=1;i<=10;i+=2){
for(k=i;k<10;k+=2)
printf(" " );
for(j=i;j>0;j--)
printf("*") ;
printf("\n") ;
}
for(i=1;i<=10;i+=2){
for(k=i;k<10;k+=2)
printf(" " );
for(j=i;j>0;j--)
printf("*") ;
printf("\n") ;
}
for(i=1;i<=6;i+=2){
for(k=4;k>0;k-=1)
printf(" " );
for(j=3;j>0;j--)
printf("*") ;

printf("\n") ;}}

#include<iostream.h>
main()
{int i,j,k;
for(i=1;i<=10;i+=2){
for(k=i;k<10;k+=2)
cout<<" " ;
for(j=i;j>0;j--)
cout<<"*" ;
cout<<"\n" ;
}
for(i=1;i<=10;i+=2){
for(k=i;k<10;k+=2)
cout<<" " ;
for(j=i;j>0;j--)
cout<<"*" ;
cout<<"\n" ;
}
for(i=1;i<=10;i+=2){
for(k=i;k<10;k+=2)
cout<<" " ;
for(j=i;j>0;j--)
cout<<"*" ;
cout<<"\n" ;
}
for(i=1;i<=10;i+=2){
for(k=i;k<10;k+=2)
cout<<" " ;
for(j=i;j>0;j--)
cout<<"*" ;
cout<<"\n" ;
}
for(i=1;i<=6;i+=2){
for(k=4;k>0;k-=1)
cout<<" " ;
for(j=3;j>0;j--)
cout<<"*" ;
cout<<"\n" ;}}



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

.......................!(function)دوالاستخدامالحل ب

ولو كتبا الكود المعاد أربع مرات في دالة واستدعیناھا أربع مرات وبعدة نكتب كود قاعدة الشجرة  لتبسط :تحلیل

.البرنامج كثیرا وأصبح واضح وسھل

لو تالحظ كم تبسط الكود وكم أصبح البرنامج واضح   عندما وضعنا الجزء المكرر أربع مرات في دالة واستدعیناه 

.أربع مرات فكون شجرة وبقیة قاعدة الشجرة كتبنا كودھا وحده

تكون معرفة بالنسبة إلى جمیع أجزاء البرنامجمتغیرات عامةالمتغیرات التي تعرف تحت تعریف المكتبات تسمى

یكون ھذا المتغیر معرف بالنسبة إلى جمیع الدوال أو إلى )item(أي على سبیل المثال لو عرفنا متغیر اسمھ 

التي تعرف داخل الدوال تكون فقط معرفة نسبة إلى الدالةالمتغیرات الخاصةالبرنامج الرئیسي على خالف 

.وتبقى محافظة على قیمھا الجدیدة وال تعود لقیمتھا البدائیةتنتھي حیاتھا إال بانتھاء البرنامج وھذه المتغیرات ال

..نستطیع تعریف واستخدام أكثر من دالة في برنامج واحد

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
Draw_tree()

{ int i,j,k;
for(i=1;i<=10;i+=2){
for(k=i;k<10;k+=2)
printf(" ") ;
for(j=i;j>0;j--)
printf("*") ;
printf("\n" );}}
main()
{ int i,j,k;
Draw_tree();
Draw_tree();
Draw_tree();
Draw_tree();
for(i=1;i<=6;i+=2){
for(k=4;k>0;k-=1)
printf(" ") ;
for(j=3;j>0;j--)
printf("*") ;

printf("\n" );}}

#include<iostream.h>
Draw_tree()

{ int i,j,k;
for(i=1;i<=10;i+=2){
for(k=i;k<10;k+=2)

cout<<" " ;
for(j=i;j>0;j--)
cout<<"*" ;
cout<<"\n" ;}}
main()
{ int i,j,k;
Draw_tree();
Draw_tree();
Draw_tree();
Draw_tree();
for(i=1;i<=6;i+=2){
for(k=4;k>0;k-=1)
cout<<" " ;
for(j=3;j>0;j--)
cout<<"*" ;
cout<<"\n" ;}}

حتوضی

#Include< >
Globalمتغیرات عامة معرفة إلى جمیع أجزاء البرنامج variable

Main()
{

main(Local(متغیرات خاصة تكون معرفة فقط داخل الدالة  variable
}

مھم



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

ھي مجموعة دوال لھا نفس االسم   وتختلف في القیمة المعادة أو تختلف في نوع  :الدوال الزائدة-٥.٤

parameter)(سوف یستدعي لذالكوبما أنھا جمیعا بنفس االسمفعند استدعاء احد ھذه الدوال.ةللدالالمستقبل

.ھ لھا أو نفس النوعالمترجم الدالة التي تستقبل اقرب نوع للمتغیر الذي أرسلت

نفس االسم؟واألخرى تضربھم ولھمخرى تقسمھماألاحدھا تجمع الرقمین وبرنامج یحوي على دوال اآلتیة:مثال

:توضیح الخطوات

وتضرب )١(لذالك ستستقبلھ الدالة في الخطوة رقم integerمن نوع (a,b)تم إرسال متغیرین )١٠(خطوة رقم .١

integerالرقمیین الن ھذه الدالة تستقبل المتغیرین من نوع 

3 2

وتقسم )5(لذالك ستستقبلھ الدالة في الخطوة رقم floatمن نوع (c,d)تم إرسال متغیرین )١١(خطوة رقم .٢

floatالرقمیین الن ھذه الدالة تستقبل المتغیرین من نوع 

2.5 4.5

c)من نوع (a)تم إرسال متغیرین )١٢(خطوة رقم .٣ ) , integer من نوعfloat لذالك ستستقبلھ الدالة في

floatومتغیر من نوع integerوتجمع الرقمیین الن ھذه الدالة تستقبل متغیر من نوع )3(الخطوة رقم 

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
1.int opera on (int a, int b)
2. {return(a*b);}
3.float  opera on (float   a, float   b)
4. {return(a/b);}
5. float opera on (float   a , int   b)
6. {return(a+b);}
7.main()
8. {int a=3,b=2;
9.float c=2.5,d=4.5;
10. printf("reslt=%d\n", operation (a,b));
11. printf("reslt=%f\n", operation (c,d) );
12. printf("reslt=%f\n", operation (c,a) );
}

#include<iostream.h>
1.int opera on (int a, int b)
2. {return(a*b);}
3. float operation (float a , int b)
4. {return(a+b);}
5.float operation (float a, float b)
6. {return(a/b);}
7.main()
8. {int a=3,b=2;
9.float c=2.5,d=4.5;
10.cout<<"reslt="<< opera on (a,b);
11. cout<<"\n reslt="<< operation (c,d);
12. cout<<"\n reslt="<< operation (c,a);
}

كود

1.int opera on (int a, int b)

كود

5.float operation (float a, float b)

مھم

operation ( a , b)

operation ( x , n)



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:)Recursively(استدعاء الدالة لنفسھا -٥.٥

)(وتسمى أیضا  Recursive Functionفتكون شكلھا معروف أنھا .أي استدعاء الدالة لنفسھا لمرة أو أكثر من مرة

ویكون شكلھا ھكذا)أي یذكر اسمھا في داخلھا(نقوم باستدعائھا لنفسھا)function(من داخل دالة 

)(باستخدام أسلوب )pow(أي دالة )X^n(بناء الدالة التالیة :مثال Recursive Function

)(عندما یذكر :تحلیل Recursive Function یجب أن ترك أي فكرة في ذھننا لحل السؤال بدون استدعاء الدالة

وكما نرى أن رفع الرقم ألس معي معناه ضرب الرقم بنفسھ بمقدار قیمة األس مثال على ذالك.لنفسھا

الرقم في نفسھأذن سنكون دالة تعید استدعاء لنفسھا بمقدار قیمة األس المرفوع لھ الرقم وبكل استدعاء تضرب 

:توضیح الخطوات

ثم )x=4,n=3(جاعال قیمة )١(لذالك سیستدعي الدالة في الخطوة رقم )3^4(أردنا أیجاد قیمة )٧(خطوة رقم .١

لكي یعید الرقم مضروب باستدعاء الدالة لنفسھا مرسلة لھا )٣(وینفذ بعده خطوة رقم )n>0(الن)٢(ینفذ خطوة رقم 

یعید عندھا واحد ویخرج )n=0(ي إلى أن تصبح قیمة األس الرقم واألس منقص منھ واحد ویستمر باالستدعاء الذات

.من االستدعاء الذاتي 

Recursive(ھیكلیة  دوال   function(

Type name(parameter1, parameter2,…….)
{
Statement;
Return( name(parameter1, parameter2,…….) );
}

كود

4*4*4=3^4

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
)1.int power(int x,int n

{
)2.if (n>0

;))3.return(x*power(x,n-1
4.else
5.return 1;
}

{()6.main
7.printf("%d",power(4,3));}

#include<iostream.h>
)1.int power(int x,int n

{
)2.if (n>0

;))3.return(x*power(x,n-1
4.else
5.return 1;
}

{()6.main
7.cout<<power(4,3);}

مھم



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)x=4,n=3(في حال كان )٥إلى  ١(توضیح ماذا سیحصل في خطوات رقم

كتبنا فقط الخطوات التي ،..أذن النتیجة صحیحة)64=1*4*4*4(استدعت الدالة لنفسھا أربع مرات ؟  والنتیجة ھي

سوف تنفذ بكل استدعاء للدالة والتي لم تنفذ لم نكتبھا

)(باستخدام أسلوب أیجاد مفكوك الرقم :مثال Recursive Function..؟

)(عندما یذكر :تحلیل Recursive Function یجب أن ترك أي فكرة في ذھننا لحل السؤال بدون استدعاء الدالة

وكما نرى أن المفكوك ھو ناتج من حاصل ضرب الرقم باألرقام التي اقل منھ وصوال إلى الواحد.لنفسھا

أذن سنكون دالة تعید استدعاء لنفسھا بمقدار قیمة  الرقم مثال مفكوك خمسة ستستدعي الدالة نفسھا خمس مرات وفي 

كل مرة تستدعي الدالة لنفسھا نطرح من الرقم المرسل واحد ونضربھ ببقیة األرقام ھكذا

)فقط الخطوات التي سوف تنفذ بكل استدعاء()x=4,n=3(في حال كان )٥إلى  ١(توضیح ماذا سیحصل في خطوات رقم

االستدعاء األول
1.power(x=4,n=3)
2. n=3 is large than zero
3. return(4*power(4,3-1))
االستدعاء الثاني
1.power(x=4,n=2)
2. n=2 is large than zero
3. return(4*4*power(4,2-1))
االستدعاء الثالث
1.power(x=4,n=1)
2. n=1 is large than zero
3. return(4*4*4*power(4,1-1))

الرابعاالستدعاء
1.power(x=4,n=0)
4. n=0 is equal to zero
5. return(4*4*4*1)

كود

1*2*3*4*5!=5

كود

N!=N*(n-1)!



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:توضیح الخطوات

 فعند الدخول للدالة نرى وجود خطوة أربعةاستدعینا دالة المفكوك وأردنا إیجاد مفكوك الرقم )٧(خطوة رقم

وتستمر بالضرب إلى  أن )!n*(n-1)(ھذه الخطوة تضرب الرقم بمفكوك األرقام التي اقل منھ  ھكذا)٣(رقم

یصل إلى الرقم صفر 

)x=4,n=3(حال كان في )٥إلى  ١(توضیح ماذا سیحصل في خطوات رقم

كتبنا فقط الخطوات التي ،..ة صحیحةأذن النتیج)24=1*2*3*4(استدعت الدالة لنفسھا أربع مرات ؟  والنتیجة ھي

سوف تنفذ بكل استدعاء للدالة والتي لم تنفذ لم نكتبھا

inline(أذا كانت الدالة مكونة من سطر برمجي واحد تسمى دوال سطریھ  function(وتكتب ھكذا

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
)1.int fact (int x

{
)2.if (x>1

;))3.return(x* fact (x-1
4.else
5.return 1;
}

{()6.main
7.prin ("%d",fact(4));}

#include<iostream.h>
)1.int fact (int x

{
)2.if (x>1

;))3.return(x* fact (x-1
4.else
5.return 1;
}

{()6.main
7.cout<<fact(4);}

)فقط الخطوات التي سوف تنفذ بكل استدعاء()x=4(في حال كان )٥إلى  ١(توضیح ماذا سیحصل في خطوات رقم

االستدعاء األول
1.fact(x=4)
2. x=4 is large than one
3. return(4* fact (4-1))
االستدعاء الثاني
1. fact (x=3)
2. x=3 is large than one
3. return(4*3*power(3-1))
االستدعاء الثالث
1. fact (x=2)
2. x=2 is large than one
3. return(4*3*2*power(2-1))
االستدعاء الرابع
1. fact (x=1)
4. x=1 is equal to one
5. return(4*3*2*1)

inline(ھیكلیة  دوال   function(

inlineType name(parameter1, parameter2,…….)
{Statement;}

مھم



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:المصفوفات والدوال-٥.٦

.یمكن إرسال  مصفوفات أحادیة اإلبعاد إلى الدوال بذكر اسمھا فقط بدون أبعاد

)name(ونرید إرسالھا إلى دالة اسمھا )a(لو كان لدینا مصفوفة اسمھا :مثال

وطریقة استقبال المصفوفة األحادیة في الدوال نضع فقط أقواس المصفوفة بدون إبعاد

)type(:ھو نوع المصفوفة المرسلة

.بذكر اسمھا بدون أبعادیمكن إرسال  مصفوفات ثنائیة األبعاد إلى الدوال فقط 

)name(ونرید إرسالھا إلى دالة اسمھا )3*2(وإبعادھا )a(لو كان لدینا مصفوفة اسمھا :مثال

األبعاد في الدوال  نذكر فقط البعد الثاني ھكذاثنائیةوطریقة استقبال المصفوفة 

إذا إي تغیر على عناصر .ترسل بالقیمة ولیس بالمرجعإلى الدوالبھذه الطرقالمصفوفات عند إرسالھا

المصفوفة أي ترسل نسخة من .في البرنامج الرئیسيالعناصر قیمال یؤثر على المصفوفة في الدالة سوف

.ولیس المصفوفة نفسھا

)function(إرسال مصفوفة أحادیة إلى الدوال 

name( a );

)function(إرسال مصفوفة أحادیة إلى الدوال 

Type name(type a[] );

)function(إلى الدوال ثنائیةإرسال مصفوفة 

name( a );

)function(إلى الدوال ثنائیةإرسال مصفوفة 

Type name(type a[][3] );

مھم



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

؟..جد جمع كل مصفوفة واكبر عدد بكل مصفوفة)7(خمس مصفوفات أحادیة اإلبعاد حجمھا :مثال

كما نرى انھ یرید ناتج جمع كل مصفوفة واكبر عدد فیكون البرنامج كبیر جدا إذا لم نستعمل الدوال :تحلیل

)function(اكبر رقم ویجمع عناصر المصفوفة لكن مع الدوالألنھ لدل مصفوفة یجب كتابة كود یجد)function(

نكون دالة تجد مجموع عناصر المصفوفة ودالة تجد اكبر رقم ونمرر كل مصفوفة لھاتان الدالتان

:الخطواتتوضیح 

ھي خطوات )٧إلى ٢(ھي دالة تستقبل المصفوفة وتقوم بإیجاد اكبر رقم لو تالحظ الخطوات )١(خطوة رقم .١

إیجاد اكبر رقم نفسھا التي شرحناھا في المصفوفة األحادیة وكیفیة أیجاد اكبر رقم فقط وضعناھا في دالة

ھي دالة لجمع عناصر المصفوفة)٨(خطوة رقم.٢

ھي استدعاء دالة اكبر رقم ودالة جمع عناصر )١٨(وخطوة رقم )a(ھي إدخال المصفوفة )١٧و١٦(رقمخطوة.٣

المصفوفة وطباعة الرقم وبقیة الخطوات تتكرر نفس العملیة بالنسبة لبقیة المصفوفات

.أالن أصبح لدینا دالة متى استدعیناھا تجد اكبر رقم**

++cالبرمجة بلغة        cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
1.int maxN(int array1[])
2.{ int i, max;
3.max=array1[0];
4.for (i=0;i<7;i++)
5.if (array1[i] > max )
6.max=array1[i];

7.return(max);}
8.int sumN(int array1[])
9.{ int i, sum=0;
10.for (i=0;i<7;i++)
11.sum=sum+ array1[i];

12.return(sum);}
13.main()
14.{ int i, a[7],b[7],c[7],d[7],e[7];
15.printf( "enter element (1) array=");
16.for (i=0;i<7;i++)
17.scanf("%d",&a[i]);
18.printf("max=%d\tsum=%d\n",maxN(a),sumN(a) );
19. printf( "enter element (2) array=");
20.for (i=0;i<7;i++)
21. scanf("%d",&b[i]);
22. printf("max=%d\tsum=%d\n",maxN(b),sumN(b) );
23. printf( "enter element (3) array=");
24.for (i=0;i<7;i++)
25. scanf("%d",&c[i]);
26. printf("max=%d\tsum=%d\n",maxN(c),sumN(c) );
27. printf( "enter element (4) array=");
28.for (i=0;i<7;i++)
29. scanf("%d",&d[i]);
30. printf("max=%d\tsum=%d\n",maxN(d),sumN(d) );
31. printf( "enter element (5) array=");
32.for (i=0;i<7;i++)
33. scanf("%d",&e[i]);

34. printf("max=%d\tsum=%d\n",maxN(e),sumN(e) );}

#include<iostream.h>
1.int maxN(int array1[])
2.{ int i, max;
3.max=array1[0];

4.for (i=0;i<7;i++)
5.if (array1[i] > max )
6.max=array1[i];
7.return(max);}
8.int sumN(int array1[])
9.{ int i, sum=0;
10.for (i=0;i<7;i++)
11.sum=sum+ array1[i];

12.return(sum);}
13.main()
14.{ int i, a[7],b[7],c[7],d[7],e[7];
15.cout<< "enter element (1) array=";
16.for (i=0;i<7;i++)
17.cin>>a[i];
18.cout<<"max="<<maxN(a)<<"\tsum="<<sumN(a)<<"\n";
19.cout<< "enter element (2) array=";
20.for (i=0;i<7;i++)
21.cin>>b[i];
22.cout<<"max="<<maxN(b)<<"\tsum="<<sumN(b)<<"\n";
23.cout<< "enter element (3) array=";
24.for (i=0;i<7;i++)
25.cin>>c[i];
26.cout<<"max="<<maxN(c)<<"\tsum="<<sumN(c)<<"\n";
27.cout<< "enter element (4) array=";
28.for (i=0;i<7;i++)
29.cin>>d[i];
30.cout<<"max="<<maxN(d)<<"\tsum="<<sumN(d)<<"\n";
31.cout<< "enter element (5) array=";
32.for (i=0;i<7;i++)
33.cin>>e[i];

34.cout<<"max="<<maxN(e)<<"\tsum="<<sumN(e)<<"\n";}



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

؟.في خمس سالسل نصیة كل على حدة  .رار وعدد مرات تكرارهبرنامج لحساب الحرف األكثر تك:مثال

إلیجاد الحرف األكثر تكرار ضمن إي سلسلة یجب خزن جمیع األحرف في مصفوفة وحساب عدد مرات :تحلیل

.ظھور كل حرف في السلسلة  وطباعة الحرف الذي یظھر أكثر من غیره

:توضیح الخطوات

عرفنا متغیرات عامة معرفة لجمیع أجزاء البرنامج )١(خطوة رقم.١

حرفلنخزن فیھا جمیع األحرف حتى نحسب عدد مرات ظھور كل)charSaved(عرفنا مصفوفة )٢(خطوة رقم .٢

ھي دالة تستقبل السلسلة وطولھا وتطبع الحرف األكثر تكرار وعدد مرات تكراره)٣(خطوة رقم .٣

لنخزن فیھا عدد مرات ظھور كل حرف)equavelentnumber(عرفنا مصفوفة)٤(خطوة رقم.٤

)charSaved(نخزن جمیع األحرف والرموز في مصفوفة اسمھا )٦و٥(خطوة رقم .٥

نحسب عدد مرات ظھور كل حرف في السلسلة التي ادخلھا المستخدم ونخزن في )١٠و٩و٨و٧(خطوة رقم .٦

)charSaved(حرف في مصفوفةأووتكون ھذه المصفوفة مكافئ لمواقع كل رمز )equavelentnumber(مصفوفة  

ظھورهنحسب الحرف الذي ظھر أكثر مرة ونطبع و نطبع عدد مرات )١٧إلى ١١(خطوة رقم.٧

ھو ادخل المصفوفات وإرسالھا إلى الدالة)٢٣إلى ٢٠(خطوة رقم .٨

واستخدامھ كعداد في البرنامج)متغیر عام(ال یجوز تعریف متغیر **

الرئیسي وھو مستخدم داخل احد الدوال كعداد أو تتغیر قیمتھ سوف

ال ینفذ البرنامج ألنھ سوف یجعل عبارة التكرار في غموض

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
#include<string.h>
1.int i,m, max,fou;
2.char a[45], charSaved[255];
3.repeat(char string[],int len)

4.{ int equavelentnumber[255]={0};
5. for(i=0;i<255;i++)

6.charSaved[i]=char(i);
7.for(m=0;m<255;m++){
8.for(i=0;i<len-1;i++)
9.if (( charSaved [m]== string [i]) && ( string [i] !=' '))
10.equavelentnumber [m]+= 1 ;}
11.max= equavelentnumber [0];
12.for(i=0;i<255;i++)
13.if ( equavelentnumber [i]>max){
14.max= equavelentnumber [i];
15.fou =i;}
16.printf("charcter more repeat=%c\n", charSaved [ fou ]);
17.printf("it repeat=%d\n", max ); }
18.main()
19.{int count1;
20.for ( count1=1; count1<6; count1++){
21.prin ("enter the S ng(%d): ", count1);
22.gets(a );
23.repeat(a,strlen(a));}}

#include<iostream.h>
#include<string.h>
1.int i,m, max,fou;
2.char a[45], charSaved[255];
3.repeat(char string[],int len)

4.{ int equavelentnumber[255]={0};
5. for(i=0;i<255;i++)

6.charSaved[i]=char(i);
7.for(m=0;m<255;m++){
8.for(i=0;i<len-1;i++)
9.if (( charSaved [m]== string [i]) && ( string [i] !=' '))

10.equavelentnumber [m]+= 1 ;}
11.max= equavelentnumber [0];
12.for(i=0;i<255;i++)
13.if ( equavelentnumber [i]>max){
14.max= equavelentnumber [i];
15.fou =i;}
16.cout<<"charcter more repeat "<< charSaved [ fou ]<<" \n";

17.cout<<"it repeat="<<max <<"\n"; }
18.main()
19.{int count1;
20.for ( count1=1; count1<6; count1++){

21.cout<<"enter the Sting( "<<count1<<"): ";
22.cin.getline(a );
23.repeat(a,strlen(a));}}



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

؟.تصاعدیا)5*5(برنامج لترتیب  ثالث مصفوفات ثنائیة اإلبعاد :مثال

)function(لترتیب ثالث مصفوفات ثنائیة نستخدم نفس طریقة ترتیب المصفوفات الثنائیة ونضعھا في دالة:تحلیل

.ونستدعیھا ثالث مرات

ھي دالة لترتیب عناصر مصفوفة تصاعدیا )٣(خطوة رقم:توضیح الخطوات

ھي إرسالھا لترتیبھا)٢٦(األولى وخطوة رقمھي إدخال للمصفوفة )٢٥إلى ٢٢(ونالحظ خطوة رقم

.ولخطوات البقیة ھي إدخال بقیة المصفوفات وترتیبھا

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
1.int const row=5;
2.int const col=5;

4.int i,j,k,x,l ;
3.Sort2D(int array[][col])
{
4.for( k=0;k<row;k++){
5. for( l=0;l<col;l++){
6. for( i=0;i<row;i++){
7. for ( j=0;j<col;j++){
8. if (array[i][j] > array[k][l]){

9.x=array[k][l];
10.array[k][l]=array[i][j];
11.array[i][j]=x;
12.}} }} }

13. printf("Here is the Array after sorted\n") ;
14. for ( i=0;i<row;i++){
15. for ( j=0;j<row;j++)

16. printf("%d\t",array[i][j] );
17. printf("\n" );}}
18. main()
19.{ int array1[row][col];

20. int array2[row][col];
21. int array3[row][col];
22. printf("Here is the Array(1) befor sorted\n") ;
23. for ( i=0;i<row;i++)
24. for ( j=0;j<col;j++)

25.scanf("%d",&array1[i][j] );
26.Sort2D(array1);
27. printf("Here is the Array (2) befor sorted\n") ;
28. for ( i=0;i<row;i++)
29. for ( j=0;j<col;j++)

30. scanf("%d",&array2[i][j] );
31.Sort2D(array2);
32. printf("Here is the Array (3) befor sorted\n" );
33. for ( i=0;i<row;i++)
34. for ( j=0;j<col;j++)

35. scanf("%d",&array3[i][j] );
36.Sort2D(array3);}

#include<iostream.h>
1.int const row=5;
2.int const col=5;

4.int i,j,k,x,l ;
3.Sort2D(int array[][col])
{
4.for( k=0;k<row;k++){
5. for( l=0;l<col;l++){
6. for( i=0;i<row;i++){
7. for ( j=0;j<col;j++){
8. if (array[i][j] >array[k][l]){

9.x=array[k][l];
10.array[k][l]=array[i][j];
11.array[i][j]=x;
12.}} }} }

13. cout<<"Here is the Array after sorted\n" ;
14. for ( i=0;i<row;i++){
15. for ( j=0;j<row;j++)

16. cout<<array[i][j]<<"\t";
17. cout<<"\n" ;}}
18. main()
19.{ int array1[row][col];

20. int array2[row][col];
21. int array3[row][col];
22.cout<<"Here is the Array(1) befor sorted\n" ;
23. for ( i=0;i<row;i++)
24. for ( j=0;j<col;j++)

25.cin>>array1[i][j] ;
26.Sort2D(array1);
27.cout<<"Here is the Array (2) befor sorted\n" ;
28. for ( i=0;i<row;i++)
29. for ( j=0;j<col;j++)

30.cin>>array1[i][j] ;
31.Sort2D(array2);
32.cout<<"Here is the Array (3) befor sorted\n" ;
33. for ( i=0;i<row;i++)
34. for ( j=0;j<col;j++)

35.cin>>array3[i][j] ;
36.Sort2D(array3);}



)Function(الدوال  خامسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

؟.كل على حدة  )4*4(برنامج إلیجاد أحرف العلة وعددھا  في  ثالث مصفوفات ثنائیة اإلبعاد :مثال

.function(إیجاد أحرف العلة في مصفوفات ثنائیة ألكثر من واحدة نحتاج إلى دوال :تحلیل (

كمتغیر عام ونالحظ انھ كلما نستدعي )indexofprintarray(عرفنا متغیر)٣(خطوة رقم:توضیح الخطوات

یموت المتغیر العام الكما قلنا ألنھ)٦(ستزداد قیمتھ بواحد في خطوة رقم)٤(في الخطوة رقم)vowel(الدالة

)٣٢و٣١و٣٠(أي بعد ثالث استدعائات لخطوة رقم(قیمھ االبتدائیةإلىع یرجوالیبقى حیا حتى نھایة البرنامج

)٥(ونحن احتاجیناه حتى في كل استدعاء یطبع رقم المصفوفة الجاري البحث فیھا في خطوة رقم)تصبح قیمتھ أربعة 

الخطوات واضحة ومشروحة سابقاوبقیة 

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
1.char vowelchar [7]={'a','o','u','i','e','n','\o'};
2..int i,j,k;
3.int indexofprintarray=1;
4.vowel( char a[][4])
5.{ printf("\nvowel Char in array(%d)\n
",indexofprintarray) ;
6.indexofprintarray=indexofprintarray+1;
7.int number_appear ;
8. number_appear =0;
9.for(k=0;k<6;k++)
10.for(i=0;i<4;i++)
11.for(j=0;j<4;j++)
12.if(a[i][j]== vowelchar [k])
13.{printf( "\n%d",a[i][j]);
14.number_appear = number_appear +1;}
15.printf("\nnumber appear of vowel=%d",
number_appear);}}
16.main()

17.{char a[4][4],b[4][4], c[4][4];
18.printf("\nenter (1) array:\n");
19..for(i=0;i<4;i++)
20.for(j=0;j<4;j++)
21.scanf("%d",&a[i][j]);
22. printf("\nenter (2) array:\n");
23.for(i=0;i<4;i++)
24.for(j=0;j<4;j++)
25. scanf("%d",&b[i][j]);
26. printf("\nenter (3) array:\n");
27.for(i=0;i<4;i++)
28.for(j=0;j<4;j++)
29. scanf("%d",&c[i][j]);
30.vowel( a );
31.vowel( b);
32.vowel( c);}

#include<iostream.h>
1.char vowelchar [7]={'a','o','u','i','e','n','\o'};
2..int i,j,k;
3.int indexofprintarray=1;
4.vowel( char a[][4])
5.{ cout<<"\nvowel Char in
array("<<indexofprintarray<<")\n";
6.indexofprintarray=indexofprintarray+1;
7.int number_appear ;
8. number_appear =0;
9.for(k=0;k<6;k++)
10.for(i=0;i<4;i++)
11.for(j=0;j<4;j++)
12.if(a[i][j]== vowelchar [k])
13.{cout<< "\n"<<a[i][j];
14.number_appear = number_appear +1;}
15.cout<<"\nnumber appear of vowel="<<
number_appear;}}
16.main()

17.{char a[4][4],b[4][4], c[4][4];
18.cout<<"\nenter (1) array:\n";
19..for(i=0;i<4;i++)
20.for(j=0;j<4;j++)
21.cin>>a[i][j];
22.cout<<"\nenter (2) array:\n";
23.for(i=0;i<4;i++)
24.for(j=0;j<4;j++)
25.cin>>b[i][j];
26.cout<<"\nenter (3) array:\n";
27.for(i=0;i<4;i++)
28.for(j=0;j<4;j++)
29.cin>>c[i][j];
30.vowel( a );
31.vowel( b);
32.vowel( c);}



)pointer(المؤشرات  سادسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)pointer(المؤشرات

:المؤشرات-٦.١

:المؤشرات والمتغیرات-٦.٢

:(NEW)الدالة -٦.٣

:المؤشرات والمصفوفات-٦.٤

)function(المؤشرات والدوال -٦.٥



)pointer(المؤشرات  سادسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:المؤشرات-٦.١

یخزن في الذاكرة بموقع ذو متغیر كل أوكل متغیر إنعرفنا سابقا .على موقع في الذاكرةتأشیرأوإشارةھو 

.عنوان ویمكنا من  الوصول إلى القیمة المخزنة في داخلھیؤشر على ھذا السوفمعین والمؤشرعنوان

)0x244f23e8(ویحمل قیمة ھذا العنوان وھو ھنا  المتغیر في الذاكرةعنوانعلى ؤشرالمؤشر ی

:المؤشرات والمتغیرات-٦.٢

ونتالعب بقیمة ھذا الموقع بواسطتھ )pointer(المتغیرات تخزن في الذاكرة ویمكن أن نؤشر على قیمھا بواسطة 

.مع المتغیرات ھكذا)pointer(وتكون طریقة تعریف 

)ptr(:قبلھ(*)شر وقد یكون أي اسم یعرفھ المستخدم ویجب وضع عالمة النجمة ؤھو اسم الم

)Type(:ھو نوع المؤشر ویكون نوعھ نفس نوع المتغیر الذي یؤشر علیھ

)var(: ھو اسم المتغیر الذي نرید أن یؤشر علیھ المؤشر ویجب وضع عالمة)&( المؤشر قبلھ عندما نجعل

یؤشر علیھ الن  وضع ھذه العالمة قبل أي متغیر معناه المطلوب عنوان المتغیر ولیس قیمة المتغیر نفسھ 

والمؤشرات تؤشر على العناوین المتغیرات فلو وضعنا ھذه العالمة أمام أي متغیر في الطباعة سیطبع موقع 

.المتغیر ولیس قیمتھ

بالشكل التالي  فیكون المخطط ھكذا)ptr(لیھ مؤشرویؤشر ع)x=5(لو كان لدینا متغیر :مثال

شر علیھ ؤالموقع الذي ی)(ptr  ھو)0x244f23e8( ومحتواه ھو)٥(

كتبعنوان الموقع نصول على ولل)(ptrكتبأو ن)( &xالن االثنان أصبح لھما نفس الموقع.

كتبصول على محتویات الموقع نولل)*ptr(كتبأو  ن)(xالن االثنان أصبح  لھما نفس القیمة.

عنوان الموقعمحتواه
data0x244f23e8

المؤشر

ھیكلیة المؤشر

Type *ptr=&var

كود

int x=5;
int *ptr=&x;

اسم المتغیرعنوان الموقعمحتواه
50x244f23e8x

اسم المؤشرالعنوان الذي یؤشر علیھ
0x244f23e8ptr



)pointer(المؤشرات  سادسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

.تأشیر على موقع متغیر وطباعة قیمتھ:مثال

:توضیح الخطوات

)x(یؤشر على موقع المتغیر )ptr(جعلنا المؤشر)٢(خطوة رقم .١

ألنھما )x(وھو نفس عنوان موقع المتغیر )ptr(طبعنا عنوان الموقع الذي یؤشر علیھ المؤشر )٣(خطوة رقم .٢

الموقع الذي یؤشر علیھأي أننا إذا كتبنا فقط اسم المؤشر سیطبع .یؤشران على نفس الموقع

قبل أي متغیر سیطبع موقعھ)&(ألننا إذا وضعنا عالمة )x(طبعنا عنوان المتغیر  )٤(خطوة رقم .٣

ألنھما یؤشران على نفس )x(وھي نفس قیمة المتغیر )ptr(طبعنا القیمة التي یؤشر علیھا المؤشر)٥(خطوة رقم .٤

سیطبع محتوى الموقع الذي یؤشر علیھ)ptr(اسم المؤشرأي أننا إذا كتبنا نجمة قبل.الموقع

شاھد شاشة التنفیذ)x(سیطبع قیمة المتغیر )٦(خطوة رقم .٥

؟.بواسطة المؤشر)g(تغیر محتویات المتغیر :مثال 

:توضیح الخطوات

)g(جعلنا المؤشر یشیر إلى موقع المتغیر )٢(خطوة رقم.١

)g(وھو موقع المتغیر )ptr*(وضعنا قیمة جدیدة في الموقع الذي یؤشر علیھ المؤشر )٣(خطوة رقم .٢

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
main()
1.{int x=5;
2.int *ptr=&x;
3.prin ("location Ptr=%d",ptr);
4.printf("\nlocation var=%d ",&x);
5.prin ("\nvalue Ptr=%d ",*ptr);
6.prin ("\n value var=%d",x);
}

#include<iostream.h>
main()
1.{int x=5;
2.int *ptr=&x;
3.cout<<"loca on Ptr="<<ptr;
4.cout<<"\nlocation var="<<&x;
5.cout<<"\nvalue Ptr="<<*ptr;
6.cout<<"\n value var="<<x;
}

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
main()
1.{int g=5;
2.int *ptr=&g;
3. *ptr=32;
4.printf("\nx=%d ",g);}

#include<iostream.h>
main()
1.{int g=5;
2.int *ptr=&g;
3. *ptr=32;
4.cout<<"\nx="<<g;}



)pointer(المؤشرات  سادسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

الن المؤشرات لحجز مكان في الذاكرة لمؤشر معینتستخدمھي دالة:(NEW)الدالة -٦.٣

بطبیعتھا سوف تؤشر على مواقع متغیرات ولن تحجز مواقع أما مع ھذا اإلیعاز نستطیع حجز موقع للمؤشر

وتعریفھا بالشكل التالي

)ptr(:قبلھ(*)شر وقد یكون أي اسم یعرفھ المستخدم ویجب وضع عالمة النجمة ؤھو اسم الم

)Type(:ھو نوع المؤشر ویكون نوعھ نفس نوع المتغیر الذي یؤشر علیھ

)size(: الذي سوف نحجزه للمؤشر في الذاكرةأو عدد الموقعھو الحجم.

؟.g)(تكوین مؤشر جدید وحجز مكان جدید لھ  وإبدال بین محتوى المؤشر ومحتویات المتغیر :مثال 

:توضیح الخطوات

)٣٢(خزنا بالموقع قیمة )٣(وخطوة لرقم.جعلنا المؤشر یشیر إلى موقع جدید )٢(خطوة رقم.١

في متغیر مؤقت لإلبدال)ptr*(وضعنا قیمة  المؤشر )٤(خطوة رقم .٢

)ptr*(في الموقع الذي یؤشر علیھ المؤشر g)(وضعنا قیمة المتغیر )٥(خطوة رقم .٣

g)(التي خزناھا في متغیر مؤقت  إلى متغیروضعنا قیمة المؤشر)٦(خطوة رقم .٤

ھیكلیة المؤشر

Type *ptr=new type[size]

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
main()
1.{int g=15,item;
2.int *ptr=new int [1];
3. *ptr=32;
4.item=*ptr;
5.*ptr=g;
6.g=item;
7.printf("\ng=%d\n*ptr=%d",g,*ptr);}

#include<iostream.h>
main()
1.{int g=15,item;
2.int *ptr=new int [1];
3. *ptr=32;
4.item=*ptr;
5.*ptr=g;
6.g=item;
7.cout<<"\ng="<<g<<"\n*ptr="<<*ptr;}

اسم المؤشرعنوان الموقعمحتواه
320x244f23e8ptr

اسم المؤشرعنوان الموقعمحتواه
150x244f23e8ptr

اسم المتغیرعنوان الموقعمحتواه
0x244f23a2itemفارغ 

اسم المتغیرالموقععنوانمحتواه
320x244f23a2item

اسم المتغیرعنوان الموقعمحتواه
150x244f23b4g

اسم المتغیرعنوان الموقعمحتواه
320x244f23b4g

مھم

قبل اإلبدال بعد اإلبدال

1

2
3



)pointer(المؤشرات  سادسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:المؤشرات والمصفوفات-٦.٤

من المواقع المتتالیة المحجوزة في عرفنا أن المصفوفة األحادیة ھي مجموعة :والمؤشراتالمصفوفات األحادیة

الذاكرة ویمكن أن نستخدم المؤشر مع المصفوفة األحادیة وجعلھ یؤشر على احد القیم وسھولة تمریره على جمیع 

.العناصر فقط نزید قیمة عنوان المؤشر بواحد فینتقل المؤشر لیؤشر على الموقع التالي الذي یلیھ

تالیة حجمھا خمسة عناصر وجعلنا المؤشر یؤشر على أول عنصر بالمصفوفةلو عرفنا المصفوفة ال:مثال توضیحي

)18126(وافترضنا أن أول عنصر في المصفوفة خزن بموقع 

مواقع خالیا الذاكرة

مواقع عناصر المصفوفةالموقعمحتواه
data18125

3418126first_array [0]

2618127first_array [1]

4318128first_array [2]

2318129first_array [3]

5418130first_array [4]

data18131

 المؤشرأنالحظ)ptr(یؤشر على)first_array )18126(أي على الموقع )[0]

 إذا أردنا أن یؤشر المؤشر)ptr( على الموقع الثاني بالمصفوفة نزید قیمة الموقع الذي یؤشر علیھ المؤشر

)ptr( بمقدار واحد  ھكذا

وھو عنوان ثاني موقع بالمصفوفة)18127(لیصبح المؤشر یؤشر على الموقع 

 إذا أردنا أن یؤشر المؤشر)ptr( على الموقع الرابع بالمصفوفة نزید قیمة الموقع الذي یؤشر علیھ المؤشر

)ptr( لیصبح المؤشر یؤشر على الموقع .بمقدار ثالثة  ھكذا)وھو عنوان رابع موقع بالمصفوفة)18129

كود

Int  first_array[5]={34,26,43,23,54};
int *ptr=& first_array[0];

اسم المؤشرالعنوان الذي یؤشر علیھ
18126ptr

كود

ptr+118126+118127

كود

ptr+118126+318129

*ptr

*(ptr+1)

*(ptr+2)

*(ptr+3)

*(ptr+4)

مھم



)pointer(المؤشرات  سادسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

؟..لكل عنصر باستخدام المؤشرات)١٤(مصفوفة مكونة من خمسة عناصر أضف مقدار :مثال

:توضیح الخطوات

یؤشر على عنوان أول عنصر في المصفوفة)ptr(جعلنا المؤشر)٢(خطوة رقم .١

في كل عدة)٥و٤(ویكرر خطوة رقم)4—0(ھو عداد یعد من )٣(خطوة رقم .٢

تكون فمثال عند اإلضافة في الموقع الثالثلكل موقع من  مواقع المصفوفة )١٤(ھو إضافة مقدار )٤(خطوة رقم .٣

ھكذا)٤(فتكون خطوة رقم)i=2(قیمة

إلى عنوان الموقع )٢(یؤشر على أول عنصر في المصفوفة فعد إضافة قیمة )٢(المؤشر في خطوة رقم وبما أن 

.سوف یؤشر على ثالث موقع بالمصفوفة

؟..مصفوفة مكونة من ثالث عناصر أجمعھا باستخدام المؤشرات:مثال

:توضیح الخطوات

یؤشر على أول عنصر في المصفوفة)ptr(جعلنا المؤشر)٢(خطوة رقم .١

وزودنا قیمة الوقع بمقدار واحد لیؤشر على )sum(أضفنا قیمة أول موقع إلى قیمة المتغیر )٣(خطوة رقم .٢

)لو تالحظ الزیادة بعد الجمع إي یجمع قیمة الموقع األول ثم ینقل المؤشر للموقع الثاني(العنصر الثاني

وزودنا قیمة الوقع بمقدار واحد لیؤشر على )sum(أضفنا قیمة ثاني موقع إلى قیمة المتغیر )٤(خطوة رقم.٣

العنصر الثالث

وزودنا قیمة الوقع بمقدار واحد   )sum(أضفنا قیمة ثالث موقع إلى قیمة المتغیر )٥(خطوة رقم .٤

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
main()
1.{ int i, first_array[5]={34,26,43,23,54};
2.int *ptr=& first_array[0];
3. for(i=0;i<5;i++){
4. *(ptr+i)=*(ptr+i)+14;
4.printf("\n first_array[%d]=%d",i,*(ptr+i));}}

#include<iostream.h>
main()
1.{ int i, first_array[5]={34,26,43,23,54};
2.int *ptr=& first_array[0];
3. for(i=0;i<5;i++){
4. *(ptr+i)=*(ptr+i)+14;
5.cout<<"\n first_array["<<i<<"]="<<*(ptr+i);}}

كود

4. *(ptr+i)=*(ptr+i)+14;*(ptr+2)=*(ptr+2)+14;

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
main()
1.{ int sum=0, first_array[3]={ 43,23,54};
2.int *ptr=& first_array[0];
3. sum+=*ptr++;
4. sum+=*ptr++;
5. sum+=*ptr++;
6.printf("\n sum=%d ",sum);}

#include<iostream.h>
main()
1.{ int sum=0, first_array[3]={ 43,23,54};
2.int *ptr=& first_array[0];
3. sum+=*ptr++;
4. sum+=*ptr++;
5. sum+=*ptr++;
6.cout<<"\n sum="<<sum;}



)pointer(المؤشرات  سادسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

الثنائیة ھي مجموعة من المواقع المتتالیة المحجوزة في الذاكرة عرفنا أن المصفوفة :والمؤشراتةلثنائیالمصفوفات ا

ویمكن أن نستخدم المؤشر مع المصفوفة الثنائیة وجعلھ یؤشر على احد القیم وسھولة تمریره على جمیع العناصر فقط 

.نزید قیمة عنوان المؤشر بواحد فینتقل المؤشر لیؤشر على الموقع التالي الذي یلیھ

وجعلنا المؤشر یؤشر على أول عنصر بالمصفوفة)2*2(عرفنا المصفوفة التالیة حجمھا لو:مثال توضیحي

)18126(وافترضنا أن أول عنصر في المصفوفة خزن بموقع 

مواقع خالیا الذاكرة

المصفوفةمواقع عناصرالموقعمحتواه
data18125

3418126first_array [0][0]

2618127first_array [0][1]

4318128first_array [1][0]

2318129first_array [1][1]

data18131

 المؤشرأنالحظ)ptr(یؤشر على)first_array )18126(أي على الموقع )[0][0]

 إذا أردنا أن یؤشر المؤشر)ptr(على الموقع الثاني بالمصفوفة)نزید قیمة )أي الصف األول العمود الثاني

بمقدار واحد  ھكذا )ptr(الموقع الذي یؤشر علیھ المؤشر 

وھو عنوان ثاني موقع بالمصفوفة)18127(المؤشر یؤشر على الموقع لیصبح 

 إذا أردنا أن یؤشر المؤشر)ptr(على الموقع الرابع بالمصفوفة)نزید قیمة )أي الصف الثاني العمود الثاني

)18129(لیصبح المؤشر یؤشر على الموقع .بمقدار ثالثة  ھكذا )ptr(الموقع الذي یؤشر علیھ المؤشر 

وھو عنوان رابع موقع بالمصفوفة

 تعامل المصفوفة الثنائیة نفس معاملة المصفوفة األحادیة بالمؤشرات الن كالھما عبارة عن خالیا متسلسلة

محجوزة بالذاكرة   

كود

int first_array[2][2]={{34,26},{43,23} };
int *ptr=& first_array[0][0];

اسم المؤشرالعنوان الذي یؤشر علیھ
18126ptr

كود

ptr+118126+118127

كود

ptr+118126+318129

*ptr

*(ptr+1)

*(ptr+2)

*(ptr+3)

مھم

مھم



)pointer(المؤشرات  سادسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

؟..باستخدام المؤشرات)٤(أضرب كل عنصر بمقدار )2*2(مصفوفة حجمھا :مثال

:توضیح الخطوات

یؤشر على عنوان أول عنصر في المصفوفة)ptr(جعلنا المؤشر)٢(خطوة رقم .١

في كل عدة)٥و٤(ویكرر خطوة رقم)4—0(ھو عداد یعد من )٣(خطوة رقم .٢

تكون فمثال عند اإلضافة في الموقع الثالثلكل موقع من  مواقع المصفوفة )٤(ھو ضرب مقدار )٤(خطوة رقم .٣

ھكذا)٤(فتكون خطوة رقم)i=2(قیمة

إلى عنوان الموقع )٢(یؤشر على أول عنصر في المصفوفة فعد إضافة قیمة )٢(وبما أن المؤشر في خطوة رقم 

ھو طباعة لعناصر المصفوفة بعد الضرب)٨و٧و٦و٥(خطوة رقم .سوف یؤشر على ثالث موقع بالمصفوفة  

؟..أجمعھا باستخدام المؤشرات)2*2(مصفوفة حجمھا :مثال

:توضیح الخطوات

وزودنا قیمة الوقع بمقدار واحد لیؤشر على )sum(إلى قیمة المتغیر 0,0)(أضفنا قیمة أول موقع )٣(خطوة رقم .١

)لو تالحظ الزیادة بعد الجمع إي یجمع قیمة الموقع األول ثم ینقل المؤشر للموقع الثاني(0,1)(العنصر الثاني 

وزودنا قیمة الوقع بمقدار واحد لیؤشر )sum(إلى قیمة المتغیر 0,1)(أضفنا قیمة ثاني موقع )٤(خطوة رقم .٢

1,0)(على العنصر الثالث 

وزودنا قیمة الوقع بمقدار واحد لیؤشر )sum(موقع إلى قیمة المتغیر 1,0)(أضفنا قیمة ثالث)٥(خطوة رقم .٣

1,1)(على العنصر الرابع

.وزودنا قیمة الوقع بمقدار واحد )sum(إلى قیمة المتغیر 1,1)(أضفنا قیمة رابع موقع )٦(خطوة رقم .٤

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
main()
1.{ int i, j,first_array[2][2]={{34,26},{43,23} };
2.int *ptr=& first_array[0][0];
3. for(i=0;i<2*2;i++)
4. *(ptr+i)=*(ptr+i)*4;
5.for(i=0;i<2 ;i++){
6.for(j=0;j<2 ;j++)
7.printf("%d\t", first_array[i][j]);
8.printf("\n");}}

#include<iostream.h>
main()
1.{ int i, j,first_array[2][2]={{34,26},{43,23} };
2.int *ptr=& first_array[0][0];
3. for(i=0;i<2*2;i++)
4. *(ptr+i)=*(ptr+i)*4;
5.for(i=0;i<2 ;i++){
6.for(j=0;j<2 ;j++)
7.cout<< first_array[i][j];
8.cout<<"\n";}}

كود

4. *(ptr+i)=*(ptr+i)*4;*(ptr+2)=*(ptr+2)*4;

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة    

#include<stdio.h>
main()
1.{ int sum=0, first_array[2][2]={{34,26},{43,23} };

2.int *ptr=& first_array[0][0];
3. sum+=*ptr++;
4. sum+=*ptr++;
5. sum+=*ptr++;
6. sum+=*ptr++;
7.printf("\n sum=%d ",sum);}

#include<iostream.h>
main()
1.{ int sum=0, first_array[2][2]={{34,26},{43,23} };

2.int *ptr=& first_array[0][0];
3. sum+=*ptr++;
4. sum+=*ptr++;
5. sum+=*ptr++;
6. sum+=*ptr++;
7.cout<<"\n sum="<<sum;}



)pointer(المؤشرات  سادسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)function(المؤشرات والدوال -٦.٥

المؤشرات تمكنك من .عرفنا طریقة إرسال متغیر بالقیمة كیف وبالمرجع كیف تكون:الدوال والمتغیرات.١

وھذه تفید إذا كنا نرید أن نعید أكثر من متغیر إلى البرنامج إرسال المتغیر بالمرجع أي إرسال موقع المتغیر 

ھ في البرنامج ونعلم إن اإلرسال بالمرجع یكون أي تغیر على المتغیر في الدوال یؤثر على قیمتالرئیسي

الرئیسي 

.name(ونرید إرسالھ إلى دالة اسمھا )a(لو كان لدینا متغیر اسمھ  (

 أرسلنا عنوان أول موقعقبلھ معناه  أننا )&(وضع عالمة.

.وطریقة استقبال المتغیر في الدوال نعرف مؤشر من نفس نوع المتغیر المرسل لكي یؤشر على موقعھ 

)type(:المرسلتغیرھو نوع الم

أالن أصبح ھذا المؤشر)ptr( المتغیریؤشر على عنوان.

؟..دالة تستقبل وحرف صغیر وتحولھ إلى حرف كبیرتكوین:مثال

لتحویل حرف من صغیر إلى كبیر نعلم أن الفرق بین أسكي كود كل حرف صغیر ونضیره الكبیر ھو :تحلیل

ونرجع نحولھ إلى حرف )٣٢(لذالك لتحویل إلى حرف كبیر نحول الحرف إلى أسكي كود ونطرح منھ )٣٢(

فیتحول إلى حرف كبیر

...........!خدام المؤشراتالحل باست

)function(إرسال مصفوفة  مؤشر  إلى الدوال 

name( &a );

)function(استقبال مصفوفة  مؤشر  إلى الدوال 

Type name(type *ptr);

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
1.inline toBigLeter (char *ptr)
2.{*ptr=int(*ptr)-32;}
3.main()
4. { char inputchar;
5.scanf("%c",&inputchar);
6.toBigLeter (& inputchar );
7.prin ("Big to it is=%c", inputchar);}

#include<iostream.h>
1.inline toBigLeter (char *ptr)
2.{*ptr=int(*ptr)-32;}
3.main()
4. { char inputchar;
5.cin>> inputchar;
6.toBigLeter (& inputchar );
7.cout<<"Big to it is="<< inputchar;}

مھم



)pointer(المؤشرات  سادسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

...........!ستخدام المؤشراتدون االحل ب

:توضیح الخطوات بالنسبة للحلین

 إعالن عند دالة سطریھ تستقبل موقع الحرف وتكبر :الحل باستخدام المؤشراتنسبة إلى )١(خطوة رقم

)٢(الحرف في خطوة رقم 

 إعالن عند دالة سطریھ تستقبل الحرف وتكبر  :بدون استخدام المؤشرات الحل نسبة إلى )١(خطوة رقم

)٢(الحرف في خطوة رقم 

 (إرسال عنوان المتغیر :الحل باستخدام المؤشراتنسبة إلى )٦(خطوة رقمinputchar(إلى الدالة ھكذا

x

 (إرسال قیمة المتغیر :الحل بدون استخدام المؤشراتنسبة إلى )٦(خطوة رقمinputchar( إلى الدالة

)یكون اإلرسال ھكذافمثال aإذا قام المستخدم بإدخال الحرف (ھكذایكون 

'a'

 سوف یطبع الحرف بعد التكبیر ألننا في المؤشرات :الحل باستخدام المؤشراتنسبة إلى )٧(خطوة رقم

نتعامل مع موقع المتغیر فأي تغیر في الدالة على الموقع یغیر في قیمھ المتغیر في البرنامج الرئیسي                                

 كبیر نفس الحرف سوف یطبع الحرف بدون أي ت:الحل بدون استخدام المؤشراتنسبة إلى )٦(خطوة رقم

المدخل سوف یطبعھ ألننا أرسلنا نسخة من المتغیر إلى الدالة ولم نرسل المتغیر نفسھ فأي تغیر على ھذه 

النسخة ال یؤثر بقیمھ المتغیر في البرنامج الرئیسي

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
1. inline toBigLeter (char charrec)
2.{ charrec =int(charrec)-32;}
3.main()
4. { char inputchar;
5.scanf("%c",&inputchar);
6.toBigLeter ( inputchar );
7.prin ("Big to it is=%c", inputchar);}

#include<iostream.h>
1.inline toBigLeter (char charrec)
2.{ charrec =int( charrec )-32;}
3.main()
4. { char inputchar;
5.cin>> inputchar;
6.toBigLeter ( inputchar );
7.cout<<"Big to it is="<< inputchar;}

كود

1. toBigLeter (char *ptr )

كود

1. toBigLeter (char ptr )

toBigLeter ( &x )

toBigLeter ( x )
مھم



)pointer(المؤشرات  سادسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)function(عرفا سابقا طریقة التعامل مع المصفوفات في الدوال :الدوال والمصفوفات األحادیة.٢

طریقة اإلرسال إلى الدالة  وھي إرسال نسخة من المصفوفة ولیس المصفوفة األصلیة أي كان إرسال وعرفنا 

)function(أي  أن أي تغیر على المصفوفة داخل أي دالة أما مع المؤشرات یكون إرسال بالمرجع.بالقیمة

للمعالجة ألن المؤشرات سوف یؤثر على المصفوفة األصلیة في البرنامج الرئیسي التي أرسلت إلى الدالة 

تتعامل مع مواقع الذاكرة أي مواقع المتغیرات ولیس نسخة منھ

إلى الدالة بتحدید عنوان الموقع المرسل  كأن یكون أننا نرسل عنوان أول موقع وفي الدالة ترسل المصفوفة األحادیة

ھكذا ترسل.بواحد كل مرة عندما یعرف أول موقع یستطیع التنقل إلى باقي المواقع بزیادة قیمة المؤشر

.name(ونرید إرسالھا إلى دالة اسمھا )a(لو كان لدینا مصفوفة اسمھا :مثال (

قبلھ )&(بوضع عالمة في ھذه الطریقة أرسلنا عنوان أول موقع.

.وطریقة استقبال المصفوفة األحادیة في الدوال نعرف مؤشر من نفس نوع المصفوفة المرسلة 

)type(:ھو نوع المصفوفة المرسلة

أالن أصبح ھذا المؤشر)ptr(یؤشر على عنوان أول موقع بالمصفوفة

في إرسال المصفوفة إلى الدوال قد نرسل عنوان أول موقع أو نرسل عنوان أخر موقع أو  أي موقع حسب ما **

نحتاجھ في برنامجنا

)function(إرسال مصفوفة  مؤشر  إلى الدوال 

name( &a [0]);

)function(استقبال مصفوفة  مؤشر  إلى الدوال 

Type name(type *ptr);



)pointer(المؤشرات  سادسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

؟.دالة تعكس تسلسل أحرف ثالث مصفوفات  بالعكس وتطبعھم بعد العكستكوین:مثال 

فیجب اإلرسال بالمرجع حتى عندما یقلب أحرف بما انھ یرید عكس األحرف في المصفوفة باستخدام الدوال :تحلیل

.ویعود للبرنامج الرئیسي  تعكس المصفوفات أیضا في البرنامج الرئیسي )function(السلسلة وعندما ینتھي من 

:توضیح الخطوات

ھي دالة تستقبل أخر موقع بالسلسلة وطول ھذه السلسلة)٢(خطوة رقم .١

ھو عداد یبدأ بالعد من أخر موقع إلى المنتصف حتى یبدل المواقع األول باألخیر والثاني بالقبل )٤(خطوة رقم .٢

ویستمر باإلبدال)٨و٧و٦و٥(األخیر في خطوات رقم 

حساب طولھا)١٤(إدخال السلسلة األولى وخطوة ھي)١٣(خطوة رقم .٣

ھي إرسال أخر موقع بالسلسلة وطول السلسلة)١٥(خطوة رقم .٤

ھذه صورة من شاشة التنفیذ.بقیة الخطوات واضحة ومكررة

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
#include<string.h>
1.int i;
2.Reverse(char *string,int len)
3.{char item;
4.for(i=len; i>len/2;i--){
5.item=* (string);

;))string )=*(string -i+(len-i(*6.
7. *(string -i+(len-i))= item;
8. string --;} }

9.main()
10. { char string1[55], string2[55], string3[55];
11.int len;
12.prin ("enter string (1): ");
13.gets ( string1 );

14.len=strlen(string1)-1;
15.Reverse( &string1[len], len);
16.prin ("%s",string1 );
17.prin ("\n enter string (2): ");
18.gets ( string2);

19.len=strlen(string2)-1;
20.Reverse( &string2[len], len);
21.prin ("%s",string2 );
22.prin ("\n enter string (3): ");
23.gets ( string3 );

24.len=strlen(string3)-1;
25.Reverse( &string3[len], len);
26.prin ("%s",string3);}

#include<iostream.h>
#include<string.h>
1.int i;
2.Reverse(char *string,int len)
3.{char item;
4.for(i=len; i>len/2;i--){
5.item=* (string);

;))string )=*(string -i+(len-i(*6.
7. *(string -i+(len-i))= item;
8. string --;} }

9.main()
10. { char string1[55], string2[55], string3[55];
11.int len;
12.cout<<"enter string (1): ";
13.cin.getline( string1,55);
14.len=strlen(string1)-1;
15.Reverse( &string1[len], len);
16.cout<< string1 ;
17.cout<<"\nenter string (2): ";
18.cin.getline( string2,55);
19.len=strlen(string2)-1;
20.Reverse( &string2[len], len);
21.cout<< string2 ;
22.cout<<"\n enter string (3): ";
23.cin.getline( string3,55);
24.len=strlen(string3)-1;
25.Reverse( &string3[len], len);
26.cout<< string3 ;}



)pointer(المؤشرات  سادسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)function(عرفا سابقا طریقة التعامل مع المصفوفات في الدوال :الدوال والمصفوفات الثنائیة.٣

طریقة اإلرسال إلى الدالة  وھي إرسال نسخة من المصفوفة الثنائیة ولیس المصفوفة األصلیة أي كان وعرفنا 

أي  أن أي تغیر على المصفوفة داخل أي دالة أما مع المؤشرات یكون إرسال بالمرجع.إرسال بالقیمة

)function(ى الدالة للمعالجة ألن سوف یؤثر على المصفوفة األصلیة في البرنامج الرئیسي التي أرسلت إل

المؤشرات تتعامل مع مواقع الذاكرة أي مواقع المتغیرات ولیس نسخة منھ

إلى الدالة بتحدید عنوان الموقع المرسل  كأن یكون أننا نرسل عنوان أول موقع وفي الدالة ةلثنائیترسل المصفوفة ا

ھكذا ترسل.عندما یعرف أول موقع یستطیع التنقل إلى باقي المواقع بزیادة قیمة المؤشر بواحد كل مرة 

.name(ونرید إرسالھا إلى دالة اسمھا)4*4(حجمھا )a(لو كان لدینا مصفوفة اسمھا :مثال (

قبلھ )&(بوضع عالمة في ھذه الطریقة أرسلنا عنوان أول موقع.

.وطریقة استقبال المصفوفة الثنائیة في الدوال نعرف مؤشر من نفس نوع المصفوفة المرسلة 

)type(:ھو نوع المصفوفة المرسلة

أالن أصبح ھذا المؤشر)ptr(یؤشر على عنوان أول موقع بالمصفوفة

في إرسال المصفوفة إلى الدوال قد نرسل عنوان أول موقع أو نرسل عنوان أخر موقع أو  أي موقع حسب ما **

نحتاجھ في برنامجنا

)function(إرسال  مؤشر  مصفوفة الثنائیة إلى الدوال 

name( &a [0][0]);

)function(الثنائیة  إلى الدوال استقبال  مؤشر مصفوفة  

Type name(type *ptr);

مھم



)pointer(المؤشرات  سادسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

؟.وصفر مكان العدد الغیر أولي)4*4(دالة تضع واحد مكان العدد األولي في مصفوفة تكوین :مثال 

بما إننا نرید تحویل المصفوفة إلى أصفار و واحدات نرسلھا كمؤشر إلى دالھ وھناك العدد األولي نضع مكانھ :تحلیل

واحد والغیر أولي نضع صفر

:توضیح الخطوات

دالة تستقبل عنوان أول عنصر بالمصفوفة )٤(خطوة رقم .١

ھو متغیر إذا كان الرقم الذي علیھ المؤشر عدد أولي یبقى واحد وذا كان الرقم غیر أولي یتحول )٥(خطوة رقم .٢

إلى صفر لكي یخزن بدل قیمة العنصر 

ھوا عداد یمر على جمیع عناصر المصفوفة لكي یتحقق من العناصر عنصر عنصر في خطوات )٦(خطوة رقم .٣

لعنصر عدد أولي أم الھل ا)١٢و١١و١٠و٩و٧و٨(رقم 

لكي ینقل المؤشر على العنصر التالي بعد أن یتحقق من العنصر السابق)١٣(خطوة رقم.٤

ھي إرسال عنوان أول عنصر بالمصفوفة بالمصفوفة إلى الدالة)١٩(خطوة رقم.٥

شاھد شاشة التنفیذ

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
1.int i,j;
2.int row=4;
3.int col=4;
4.prime2d (int *string )
5.{int prime=1;
6.for(i=0; i<row*col ;i++){
7.prime=1;
8.for(j=2;j<*string;j++)
9.if( *string % j==0)
11.prime=0;
12.*string= prime;
13. string ++;} }

14.main()
15.{ int string1[4][4];

16. for(i=0; i<row ;i++)
17.for(j=0; j<col ;j++)
18.scanf("%d",& string1[i][j]);
19.prime2d( &string1[0] [0]);
20.for(i=0; i<row ;i++){
21.for(j=0; j<col ;j++)
22.printf("%d\t", string1[i][j]);
23.printf("\n");}}

#include<iostream.h>
1.int i,j;
2.int row=4;
3.int col=4;
4.prime2d (int *string )
5.{int prime=1;
6.for(i=0; i<row*col ;i++){
7.prime=1;
8.for(j=2;j<*string;j++)
9.if( *string % j==0)
11.prime=0;
12.*string= prime;
13. string ++;} }

14.main()
15.{ int string1[4][4];

16. for(i=0; i<row ;i++)
17.for(j=0; j<col ;j++)
18.cin>> string1[i][j];
19.prime2d( &string1[0] [0]);
20.for(i=0; i<row ;i++){
21.for(j=0; j<col ;j++)
22.cout<< string1[i][j]<<"\t";
23.cout<<"\n";}}



)pointer(المؤشرات  سادسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

یمكن كتابة ات حجمھا ثابت ویجب تعریفھ والتعلمنا سابقا أن المصفوف:مصفوفة أحادیة غیر محدودة الحجم

تكوین مصفوفة غیر محدودة الحجم یحدد )new(دالةمع أما مع المؤشرات نستطیعھامصفوفة دون تحدید حجم

حیث أن الحجم الذي نحجزه بقدر حجم المصفوفة المطلوب.حجمھا المستخدم وقت التنفیذ

نحجز بشكل التاليوقت التنفیذintegerمن نوع عناصر)٩(لو أردنا أن نحجز مصفوفة حجمھا 

یؤشر على مكان في الذاكرة حجمھ تسعة)Array*(ي كأنما نقول المؤشر أ

برنامج یطلب من المستخدم تحدید حجم المصفوفة وقت التنفیذ وبعدھا یطلب منھ أن یدخل عناصر ثم یجمع :مثال 

العناصر ویجد المعدل ؟

:توضیح الخطوات 

یطلب من المستخدم إدخال حجم المصفوفة لكي یضع الحجم الذي یدخلھ المستخدم في خطوة رقم )٤(خطوة رقم .١

بشكل التالي)٤(إي مثال إذا ادخل المستخدم الرقم خمسة ستكون الخطوة رقم )٥(

إي حجز خمسة مواقع في الذاكرة

.الحظ الشكل التالي لھذا اإلدخال في شاشة التنفیذ 

حجز مصفوفة وقت التنفیذ

int *Array=new int [9];

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include <stdio.h>
void main( )
1.{int sizearray,j,sum,avg;

2.sum=0;
3.prin ("who size the arrray\n");
4.scanf("%d",& sizearray );
5.int *Array=new int [ sizearray ];
6.prin ("enter the array\n");
7.for ( j=0;j<sizearray; j++)

8. scanf("%d",&Array[j]);
9.for (j=0;j<sizearray; j++)

10. sum=sum+Array[j];
11. avg=sum/sizearray;
12.prin ("sum=%d\navg=%d",sum,avg); }

#include <iostream.h>
void main( )
1.{int sizearray,j,sum,avg;

2.sum=0;
3.cout<<"who size the arrray\n" ;
4.cin>> sizearray ;
5.int *Array=new int [ sizearray ];
6.cout<<"enter the array\n" ;
7.for ( j=0;j<sizearray; j++)

8. cin>> Array[j] ;
9.for (j=0;j<sizearray; j++)

10. sum=sum+Array[j];
11. avg=sum/sizearray;
12. cout<<"sum="<<sum<<"\navg= "<<avg; }

حجز مصفوفة وقت التنفیذ

int *Array=new int [5];

مھم



)pointer(المؤشرات  سادسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

یحدد بعادغیر محدودة األثنائیةتكوین مصفوفة)new(دالةمع نستطیع :بعادغیر محدودة األثنائیةمصفوفة 

.المستخدم وقت التنفیذأبعادھا

نحجز بشكل التاليوقت التنفیذintegerمن نوع )(5*3لو أردنا أن نحجز مصفوفة حجمھا 

)row(:ھو عدد الصفوف

)columns(:ھو عدد األعمدة

:2*3)(تكون طریق الحجز بشكل التالي مثال لمصفوفة 

)٣(أيعلى مصفوفة مؤشرات حجمھا بقدر عدد الصفوف)Array(یؤشر المؤشر )٢(في خطوة رقم .١

new int *[2]new int *[1]new int *[0]

)٤(في خطوة رقم لھ أعمدةویكون )Array(یبدأ بالتحرك على كل صف یؤشر علیھ المؤشر  )٣(خطوة رقم .٢

A. عندما تكون قیمة)k=0( سیؤشر المؤشر)Array( على أول موقع بصف ویكون العمود لھ طولھ)٢(

new int *[2]new int *[1]Array [0][0]

Array [1][0]

B. عندما تكون قیمة)k=1( سیؤشر المؤشر)Array(ثاني موقع بصف ویكون العمود لھ طولھ على)٢(

new int *[2]Array [0] [1]Array [0][0]

Array [1][1]Array [1][0]

C. عندما تكون قیمة)k=2( سیؤشر المؤشر)Array(ثالث موقع بصف ویكون العمود لھ طولھ على)٢(

Array [0] [2]Array [0] [1]Array [0][0]

Array [1][2]Array [1][1]Array [1][0]

حجز مصفوفة وقت التنفیذ

1.int k;
2.int **Array=new int *[row];
3.for (k=0 ; k< row ; k++)
4.Array[k]=new int[columns];

**Array

Array[0]

Array[1]

Array[2]

مھم



)pointer(المؤشرات  سادسالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

مصفوفة ثنائیة غیر محدودة الحجم یحدد حجمھا المستخدم وقت التنفیذ ویجمع  عناصر القطر الرئیسي ؟:مثال 

:توضیح الخطوات

ھي إدخال عدد صفوف المصفوفة وعدد أعمدتھا)٣(خطوة رقم .١

تكوین المصفوفة)٦و٥و٤(خطوة رقم .٢

ھي إدخال المصفوفة باإلبعاد التي حددناھا)٩و٨و٧(خطوة رقم .٣

ھي أیجاد عناصر القطر الرئیسي وجمعھا)١٣و١٢و١١و١٠(خطوة رقم .٤

طباعة ناتج الجمع)١٤(خطو رقم .٥

من شاشة التنفیذ بشكل التالي)5*5(لو أدخلنا مصفوفة حجمھا 

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include <stdio.h>
void main ( )

1.{ int i,j,k,sum,rowN,colN;
2. sum=0;
3.scanf("%d%d",&rowN,&colN);
4.int **Array=new int *[ rowN ];
5.for (k=0 ; k< rowN ; k++)
6.Array[k]=new int[ colN ];
7.for (i=0 ; i< rowN ; i++)
8.for (j=0; j< colN ; j++)

9. scanf("%d",&Array[i][j]);
10.for (i=0 ; i< rowN ; i++)
11. for (j=0; j< colN ; j++)
12.if (i==j)

13.sum=sum+ Array[i][j];
14. printf(""sum="%d",sum); }

#include <iostream.h>
void main ( )

1.{ int i,j,k,sum,rowN,colN;
2. sum=0;
3.cin>>rowN>>colN ;
4.int **Array=new int *[ rowN ];
5.for (k=0 ; k< rowN ; k++)
6.Array[k]=new int[ colN ];
7.for (i=0 ; i< rowN ; i++)
8.for (j=0; j< colN ; j++)

9. cin>>Array[i][j] ;
10.for (i=0 ; i< rowN ; i++)
11. for (j=0; j< colN ; j++)
12.if (i==j)

13.sum=sum+ Array[i][j];
14. cout<<"sum="<<sum ; }



)Structures(التراكیب  سابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)Structures(التراكیب

)Structures(التراكیب -٧.١

Structure(التراكیب المتداخلة -٧.٢ in Structure(

)Structures(مصفوفة  تراكیب -٧.٣

متداخلة)Structures(مصفوفة  تراكیب -٧.٤



)Structures(التراكیب  سابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)Structures(التراكیب -٧.١

StructureأوStructsفيتستخدم.واحداسمتحتمختلفةبأنواع)متغیرات(بیاناتمجموعةھي

لعدةتعاریفلجمعفتستخدممتشابھمعینھمعلوماتفيیشتركونأشخاصأومكوناتعدةلدیناحال

شخصأليالمعلوماتھذهنشتقحیث.المعلوماتبنفسجمیعایشتركونواحدسجلفيأشخاص

التاليبشكلوتكون.نریده

)Structures_Name(اسمأيیكونأنوممكنالسجلاسمھو

)Type(:سجلداخلالمتغیراتمنمختلفةأنواعوضعوممكنالسجلداخلالمتغیرنوعھو

محددغیرالمتغیراتتعریفعددویكون.واحد

)ObjectName(:اشتقاقوممكن.اسمأيیكونأنوممكنالسجلمنالمشتقالكائناسمھو

بتعریفونبدأ.وأخركائنكلبینفارزةنضعفقطواحدسجلمنالكائناتمنمحددغیرعدد

السجلقوسإغالقبعدالكائناتھذه

مباشرةالمكتباتتعریفبعدالسجلویوضع.

التوجھكائنیھالبرمجةمواضیعضمنتدخلالسجالت

)Structs(ھیكلیة  تراكیب  

struct Structures_Name
{
Type var1;
Type var2;
.
.
.
}ObjectName1,Object_name2;



)Structures(التراكیب  سابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

المصنعة؟الشركةاسمومودیلولوحةرقملھاcar)(سیارةھيسجلعلىمثالابسط:مثال

؟تكتبالثالثةالمعلوماتلھذهسجللتكوین:تحلیل

السیارة عرف كرقم ألنھ رقم السیارة عبارة عن مجموعة أرقام  و مودیلھا عرف رقم رقمنالحظ أن 

الن المودیل عبارة عن تاریخ وشركة المصنعة عرفت كسلسلة الن الشركة اسم المصنعة مكونة من 

وسیارة وائل )HussienCar(أحرف أو رموز ونالحظ أننا اشتقینا من السجل سیارة حسین 

)WaeelCar(أن ندخل معلومات عن سیارة كل شخص ضمن البرنامج الرئیسي  فیكون ونرید

الكود بشكل التالي

ثم معلومة التي نرید إدخالھا أو طباعتھا أو  (.)للوصول لمعلومات أي كائن  نكتب اسم الكائن ثم نقطة 

التعدیل علیھا أو  معالجتھا

ارة عن مصفوفة أحرف فال یمكن إسناد سلسلة أحرف مباشرة اسم الشركة المصنعة یكون عب

في السجل ھكذا

.ھذا التعبیر خاطئ لذالك یجب نسخ االسم باستخدام السالسل كما في التالي

لمكونات سیارة)Structs(تراكیب  

struct car
{
int CarNumber;
int Model;
char factoryDesgin[20];
}HussienCar,WaeelCar;

إدخال المعلوماتلمكونات سیارة)Structs(تراكیب  

main()
{
HussienCar. CarNumber =18475;
HussienCar. Model=2011 ;
Strcpy(HussienCar. factoryDesgin,"BMW");
WaeelCar. CarNumber =75645;
WaeelCar. Model=2005 ;
Strcpy(WaeelCar. factoryDesgin,"KIA");
}

إسناد قیم بطریقة خاطئة

HussienCar. factoryDesgin="BMW" ;

نسخ سلسة إلى سلسلة ضمن سجل

Strcpy(HussienCar. factoryDesgin,"BMW");

مھم



)Structures(التراكیب  سابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

.............!یمكن إدخال السلسلة بطریقة مباشرة من شاشة التنفیذ ھكذا

؟..مجموعة من أربعة مستخدمین لكل مستخدم اسم وكلمة مرور  :مثال

وكود البرنامج  لمستخدم واحد مع اإلدخال والطباعة ألسمھ وكلمة مروره  یكون

:توضیح الخطوات

وكلمة مروره في )٢(ھو سجل للمستخدمین یحوي اسم المستخدم في خطوة رقم)١(خطوة رقم .١

بعد أن أغلقنا السجل اشتقینا أسماء أربعة مستخدمین)٣(ونالحظ في خطوة رقم )٣(خطوة رقم 

ھي إدخال اسم المستخدم وھو عبارة عن سلسلة)٦(خطوة رقم.٢

الن كلمة )d%""(استخدمنا )c(ھي إدخال كلمة المرور ونالحظ في كود لغة)٨(خطوة رقم .٣

)integer(على أنھا متغیر )٣(عرفناھا في خطوة رقم المرور 

استخدمنا الرمز )c(ھي طباعة اسم المستخدم  في شاشة التنفیذ ونالحظ في كود لغة )٩(خطوة رقم .٤

)%s(ألننا أدخلنا اسم المستخدم بشكل سلسلة.

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

gets(HussienCar. factoryDesgin);cin.get(HussienCar. factoryDesgin,20);

أربعة كل واحد لھ اسم وكلمة مرورلسجل مستخدمیین)Structs(تراكیب  

struct password_User
{
char userName[20];
int password;
}Hussien ,Waeel,Modar,Rafeed;

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
#include<string.h>
1.struct password_User
2.{char userName[20];
3.int password; }Hussien ,Waeel,Modar,Rafeed;
4.main()
5.{prin ("enter hussien user name: ");
6. gets( Hussien. userName );
7. prin ("\nenter hussien password: ");
8.scanf("%d",& Hussien. password );
9. prin ("user name:%s ", Hussien. userName );
10 .printf(" \npassword: %d", Hussien. password );}

#include<iostream.h>
#include<string.h>
1.struct password_User
2.{char userName[20];
3.int password; }Hussien ,Waeel,Modar,Rafeed;
4.main()
5.{cout<<"enter hussien user name: ";
6.cin.get(Hussien. userName,25);
7.cout<<"\nenter hussien password: ";
8.cin>> Hussien. password;
9.cout<<"user name: "<< Hussien. userName ;
10.cout<<" \npassword: "<< Hussien. password ;}



)Structures(التراكیب  سابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

Structure(التراكیب المتداخلة -٧.٢ in Structure(

الفائدة منھا ھي مثال لو كان لدینا سجل .داخل سجل أخر)Structure(ھي طریقة وضع سجل 

یحوي رقم سیارة ونوعھا واسم الشركة والمصنعة وكل سیارة لھا ثالث  محركات بأسماء معینة فلو 

جعلنا أسماء المحركات داخل سجل وھو داخل سجل معلومات السیارة لكان كل وصول إلى سجل من 

فتكون .ى ثالث أنواع المحركات فیكون البرنامج مرن وواضح سجالت السیارة تستطیع وصول إل

الھیكلیة كالتالي

فإذا أردنا )Structures_Name1(واقع ھو ومحتویاتھ داخل )Structures_Name2(ھنا  

فنحتاج إلى كتابة كائن من )Structures_Name2(أن نصل إلى مكونات السجل الداخلي وھو 

سبیل المثال لو أرنا على .السجل الخارجي ثم كائن من سجل الداخلي ثم مكونات السجل الداخلي  

نكتب)var21(الوصول إلى 

متداخلةھیكلیة  تراكیب 

struct Structures_Name1
{
struct Structures_Name2
{
Type var21;
Type var22;
} ObjectName21,Object_name22;
Type var11;
Type var12;
.
.
}ObjectName11,Object_name12;

إسناد قیم بطریقة خاطئة

ObjectName11. ObjectName21.var21;

كائن من السجل 

الخارجي

كائن من السجل 

الداخلي

متغیر من السجل 

الداخلي
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حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

؟.سجل لسیارة لھا رقم ومودیل واسم الشركة وداخلة سجل لثالث محركات:مثال

 أالن لو أردنا الوصول إلى نوع)Type1( سیارة حسینمن المحركات في)HussienCar( یكون الكود

ثم اسم الكائن في السجل الداخلي)HussienCar(لو تالحظ كتبنا أوال اسم الكائن في السجل الخارجي

)MachineCar(ثم اسم المحرك من النوع األول)Type1(وھذه ھي طریقة الوصول الصحیحة

 الوصول إلى نوع أالن لو أردنا)Type1(من المحركات في سیارة وائل( WaeelCar) وإعطاء رقم

لھذه المحرك یكون الكود )554(

)لو تالحظ كتبنا أوال اسم الكائن في السجل الخارجي  WaeelCar) ثم اسم الكائن في السجل الداخلي

)MachineCar(ثم اسم المحرك من النوع األول)Type1(وأسندنا لھ قیمة

 أالن لو أردنا الوصول إلى نوع)Type2(من المحركات في سیارة وائل( WaeelCar)

.4753(لھذه المحرك ولوصول لرقم سیارتھ وإعطائھا رقم)5544(وإعطاء رقم  یكون )

الكود 

لمكونات سیارةمتداخلة )Structs(تراكیب  

struct car
{
Struct machine
{int Type1;
int Type2;
int Type3;
}MachineCar;
int CarNumber;
int Model;
char factoryDesgin[20];
}HussienCar,WaeelCar;

كود

HussienCar. MachineCar.Type1;

كود

WaeelCar . MachineCar.Type1=554;

كود

WaeelCar . MachineCar.Type2=5544;
WaeelCar .CarNumber=4753



)Structures(التراكیب  سابعالفصل ال
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ھذه كود إلدخال وطباعة معلومات سیارة واحدة فقط

الكود واضح ولیس بحاجة إلى أي شرح أو توضیح

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
#include<string.h>

struct car
{struct machine
{int Type1;
int Type2;
int Type3;
}MachineCar;
int CarNumber;
int Model;
char factoryDesgin[20];
}HussienCar ;
main()
{printf("enter factory design: ");

gets( HussienCar . factoryDesgin );
printf("\nenter car number: ");

scanf("%d",& HussienCar. CarNumber) ;
printf("\nenter car model: ");

scanf("%d",& HussienCar. Model) ;
printf("\nenter car machine Type1: ");

scanf("%d",& HussienCar. MachineCar. Type1) ;
printf("\nenter car machine Type2: ");

scanf("%d",& HussienCar. MachineCar. Type2) ;
printf("\nenter car machine Type3: ");

scanf("%d",& HussienCar. MachineCar. Type3 ) ;
printf(" \nthe information for the car is …………\n");

printf(" factory design :%s ", HussienCar .

factoryDesgin);

printf(" \n car number :%d ", HussienCar. CarNumber) ;

printf("\n car model: %d ", HussienCar. Model);
printf(" \n machine Type1: %d ", HussienCar.

MachineCar. Type1 ) ;

printf("\n machine Type2: %d ", HussienCar.
MachineCar. Type2 ) ;

printf(" \n machine Type3:%d ",HussienCar.
MachineCar. Type3 );
}

#include<iostream.h>
#include<string.h>

struct car
{struct machine
{int Type1;
int Type2;
int Type3;
}MachineCar;
int CarNumber;
int Model;
char factoryDesgin[20];
}HussienCar ;
main()
{cout<<"enter factory design: ";

cin.get( HussienCar . factoryDesgin ,25);
cout<<"\nenter car number: ";

cin>> HussienCar. CarNumber ;
cout<<"\nenter car model: ";

cin>> HussienCar. Model ;
cout<<"\nenter car machine Type1: ";

cin>> HussienCar. MachineCar. Type1 ;
cout<<"\nenter car machine Type2: ";

cin>> HussienCar. MachineCar. Type2 ;
cout<<"\nenter car machine Type3: ";

cin>> HussienCar. MachineCar. Type3 ;
cout<<" \nthe information for the car is …………\n";

cout<<" factory design : "<< HussienCar .

factoryDesgin ;

cout<<" \n car number : "<< HussienCar.
CarNumber ;

cout<<"\n car model: "<< HussienCar. Model;
cout<<" \n machine Type1: "<< HussienCar.
MachineCar. Type1 ;

cout<<"\n machine Type2: "<< HussienCar.
MachineCar. Type2 ;

cout<<" \n machine Type3: "<< HussienCar.
MachineCar. Type3 ;
}



)Structures(التراكیب  سابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)Structures(مصفوفة  تراكیب -٧.٣

فوائدھا ھي الخزن المؤقت  وتخزین عدد من القیم أو عرفنا المصفوفات سابقا وعرفنا من اھم 

ھي بدال من أن نعرف عدد من الكائنات من كل سجل إذن مصفوفة سجالت.الحروف بشكل مصفوفة

فعلى سبیل المثال لو عدنا إلى مثال .نعرف كائن واحد من نوع مصفوفة بدیال عن كل ھذه الكائنات

بعین كائن نعرف كائن واحد من نوع مصفوفة وحجمھ السیارة وأردنا أربعین مستخدم ھل نعرف أر

فتكون الھیكلیة ھكذا.أربعین 

)ObjectName1[size](: نوع مصفوفة لھ حجم معین یحدده المستخدمھي كائن وواحد من.

فلنعود إلى مثال معلومات سیارة وھي رقم ونوع واسم الشركة لكن نریدھا ألربعین سیارة فیكون 

السجل بشكل التالي

)الوصول إلى اسم الشركة المصنعة (لو أردنا الوصول إلى معلومات صاحب أول سجل  

)Structs(تراكیب  مصفوفةھیكلیة 

struct Structures_Name
{
Type var1;
Type var2;
.
.
.
}ObjectName1[size];

لمكونات سیارة)Structs(تراكیب  

struct car
{
int CarNumber;
int Model;
char factoryDesgin[20];
}userCar[40];

كود

userCar[0]. factoryDesgin ;



)Structures(التراكیب  سابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

  الوصول إلى اسم الشركة المصنعة (لو أردنا الوصول إلى معلومات صاحب ثاني سجل(

.نصل إلیھم بنفس الطریقةوكذالك البقیة 

لو أردنا تعبئة معلومات صاحب أول سیارة یكون الكود

الكود كامل إلدخال معلومات أربعین سیارة وطباعتھا**

حتى ندخل جمیع معلومات السیارات بالنسبة إلى )٤٠(لو تالحظ استخدمنا عداد یعد حتى:توضیح

)userCar[i](؟..كل  عدة للعداد نقوم بإدخال سجل جدید

كود

userCar[1]. factoryDesgin ;

كود

strcpy(userCar[0]. factoryDesgin,"BMW") ;
userCar[0]. Model=2011;
userCar[0]. CarNumber=45356;

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>

struct car
{int CarNumber;
int Model;
char factoryDesgin[20];
}userCar[40];
main()

{int i;
for (i=0;i<40;i++)
{printf("\ninforma on for(%d) car : ",(i+1));

printf("enter Car factory: ");

gets( userCar[i]. factoryDesgin );
printf("enter Car number: ");

scanf("%d",& userCar[i]. CarNumber) ;

printf("enter Car Model: ");

scanf("%d",& userCar[i]. Model);}
printf("\n-------------the information saved…\n");
for (i=0;i<40;i++)
{ printf("\ninforma on save(%d) car : ",(i+1));

printf(" Car factory: ");

printf( "%s",userCar[i]. factoryDesgin) ;
printf(" Car number: ");

printf( "%d",userCar[i]. CarNumber) ;

printf(" Car Model: ");

printf("%d", userCar[i]. Model);}}

#include<iostream.h>
#include<stdio.h>

struct car
{int CarNumber;
int Model;
char factoryDesgin[20];
}userCar[40];
main()

{int i;
for (i=0;i<40;i++)
{cout<<"\ninforma on for("<<(i+1)<<") car : ";

cout<<"enter Car factory: ";

gets( userCar[i]. factoryDesgin );
cout<<"enter Car number: ";

cin>> userCar[i]. CarNumber ;

cout<<"enter Car Model: ";

cin>> userCar[i]. Model;}
cout<<"\n-------------the information saved…\n";
for (i=0;i<40;i++)
{cout<<"\ninforma on sav e ("<<(i+1)<<") car : ";

cout<<" Car factory: ";

cout<< userCar[i]. factoryDesgin ;
cout<<" Car number: ";

cout<< userCar[i]. CarNumber ;

cout<<" Car Model: ";

cout<< userCar[i]. Model;}}



)Structures(التراكیب  سابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

متداخلة)Structures(مصفوفة  تراكیب -٧.٤

شیئا عن تركیب داخل تركیب نفس األسلوب لكن ھنا نستخدم المصفوفات فتكون مصفوفة ال یختلف

تراكیب داخل مصفوفة تراكیب و الھیكلیة تكون بشكل التالي

یحوي على سجل )ObjectName11[size1](فكل كائن من كائنات مصفوفة السجالت 

)ObjectName21[size2]( بحجم)size2(على سبیل المثال لو كان لدینا المثال التالي

سجل لعشر سیارات لھا رقم ومودیل واسم الشركة وداخلة سجل لخمس مكائن لكل ماكنة  ثالث :مثال

؟.محركات

متداخلةھیكلیة  تراكیب 

struct Structures_Name1
{
struct Structures_Name2
{
Type var21;
Type var22;
} ObjectName21[size2];
Type var11;
Type var12;
.
.
}ObjectName11[size1];

لمكونات سیارةمتداخلة )Structs(تراكیب  

struct car
{
Struct machine
{int Type1;
int Type2;
int Type3;
}MachineCar[5];
int CarNumber;
int Model;
char factoryDesgin[20];
} userCar[10];



)Structures(التراكیب  سابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

لو أردنا الوصول إلى معلومات صاحب أول سجل ماكنة ألولى النوع األول

.وكذالك البقیة نصل إلیھم بنفس الطریقة

 معلومات صاحب أول سجل ماكنة ثانیة النوع األوللو أردنا الوصول إلى

لو أردنا الوصول إلى معلومات صاحب ثاني سجل ماكنة أولى النوع الثاني

20(لو أردنا الوصول إلى معلومات صاحب أول سجل ماكنة ألولى النوع األول ونعطیھ قیمة(

 معلومات صاحب أول سجل  اسم الشركة المصنعة ونعطیھ لو أردنا الوصول إلى)BMW(

.وكذالك البقیة نصل إلیھم بنفس الطریقة

كود

userCar[0]. MachineCar[0]. Type1 ;

كود

userCar[0]. MachineCar[1]. Type1 ;

كود

userCar[1]. MachineCar[0]. Type2 ;

كود

userCar[0]. MachineCar[0]. Type1=20;

كود

Strcpy(userCar[0]. factoryDesgin,"BMW") ;

صاحب أول سجل ماكنة األولى النوع األول

صاحب أول سجل ماكنة الثانیة النوع األول

صاحب ثاني سجل ماكنة األولى النوع الثاني

صاحب أول سجل ماكنة األولى النوع األول



)Structures(التراكیب  سابعالفصل ال

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

وھذا كود المثال كامل 

:توضیح البرنامج 

ففي الخطوات من )٣٢الى١٤(تتكرر الخطوات من )١٣(نالحظ في كل عدة للعداد في خطوة رقم 

ھو عدد بعدد سجل المكائن الداخلي  )٢٢(یدخل ملومات السجل الخارجي وخطوة رقم )٢١إلى ١٦(

المكون من خمس مكائن لألنواع الثالث ویدخل كل ھذه المكائن لألنواع الثالث في خطوة 

لكل سجل من سجالت السجل الخارجي )٣٠لى إ٢٥(

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>

1.struct car
2.{struct machine
3.{int Type1;
4.int Type2;
5.int Type3;
6.}MachineCar[5];
7.int CarNumber;
8.int Model;
9.char factoryDesgin[20];
10.} userCar[10];
11.main()

12.{int i, cont ;
13.for (i=0;i<10;i++)
14.{

15.prin ("\ninforma on for(%d) car : ",(i+1));
16.prin ("enter Car factory: ");

17. gets( userCar[i]. factoryDesgin );
18.prin ("enter Car number: ");

19.scanf("%d",& userCar[i]. CarNumber) ;

20.prin ("enter Car Model: ");

21 scanf("%d",& userCar[i]. Model);
22.for( cont =0; cont <5; cont ++)
23.{

24. prin ("\n nmachine name (%d): ",( cont +1));
25. prin ("\nenter car machine Type1: ");
26. prin ( "%d",userCar[i]. MachineCar[cont]. Type1) ;

27. prin ("\nenter car machine Type2: ");

28. prin ( "%d", userCar[i]. MachineCar[cont]. Type2) ;

29. prin ("\nenter car machine Type3: ");

30. prin ( "%d",userCar[i]. MachineCar[cont]. Type3) ;

31.}
32.}
33.}

#include<iostream.h>
#include<stdio.h>

1.struct car
2.{struct machine
3.{int Type1;
4.int Type2;
5.int Type3;
6.}MachineCar[5];
7.int CarNumber;
8.int Model;
9.char factoryDesgin[20];
10.} userCar[10];
11.main()

12.{int i, cont ;
13.for (i=0;i<10;i++)
14.{

15.cout<<"\ninforma on for("<<(i+1)<<") car : ";
16.cout<<"enter Car factory: ";

17. gets( userCar[i]. factoryDesgin );
18.cout<<"enter Car number: ";

19.cin>> userCar[i]. CarNumber ;

20.cout<<"enter Car Model: ";

21. cin>> userCar[i]. Model;
22.for( cont =0; cont <5; cont ++)
23.{

24.cout<<"\nmachine name("<<( cont +1)<<") : ";
25.cout<<"\nenter car machine Type1: ";

26.cin>> userCar[i]. MachineCar[cont]. Type1 ;
27.cout<<"\nenter car machine Type2: ";

28.cin>> userCar[i]. MachineCar[cont]. Type2 ;
29.cout<<"\nenter car machine Type3: ";

30.cin>> userCar[i]. MachineCar[cont]. Type3 ;
31.}
32.}
33.}



)(Fileالملفات  منالفصل الثا

سین أحمد طالبح++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)File(الملفات

):File(الملفات -٨.١

:الكتابة  في  الملفات النصیة-٨.٢

:القراءة من  الملفات النصیة-٨.٣

:الكتابة  في  الملفات الثنائیة-٨.٤

:القراءة من  الملفات الثنائیة-٨.٥

:للتحرك داخل الملفاتseek)(دالة -٨.٦



)(Fileالملفات 

سین أحمد طالبح

توفر إمكانیة تخزین مكونات أو نتائج أو متطلبات 

بشكل دائم أو مؤقت حسب الحاجة  

اي اننا نستطیع تخزین معلومات معینة على 

ومن ثم نستخدمھا وقت الحاجة وان ھذه البیانات المخزنة ال 

وتخزن الملفات بالقرص الطلب عن طریق لغة 

تطیع من األمثلة على استخدام الملفات لو كان لدینا برنامج ال یس

المستخدم الدخول لھ إال بكلمة مرور فتخزن كلمة المرور في القرص الطلب بداخل ملف ومتى ما فتحنا البرنامج 

یطلب من المستخدم إدخال كلمة المرور وإذا كانت الكلمة المدخلة مشابھ للكلمة المخزنة یفتح لھ البرنامج إي خزنا 

والتزول بزوال الطاقة عن الحاسوب كما في المصفوفات التي تختفي 

<iostream.h> و<fstream.h>

<stdio.h>

File(:

c,c++( توفر إمكانیة تخزین مكونات أو نتائج أو متطلبات

hard(البرنامج  على القرص الصلب  Disk(  بشكل دائم أو مؤقت حسب الحاجة

اي اننا نستطیع تخزین معلومات معینة على .ومن ثم فتح ھذه المكونات واستخدامھا 

ومن ثم نستخدمھا وقت الحاجة وان ھذه البیانات المخزنة ال القرص الصب بأستخدام ملفات ذات امتدادات مختلفة

hard(تزول عند اغالق الحاسوب بل تبقى محفوضة داخل  Disk( وتخزن الملفات بالقرص الطلب عن طریق لغة

txt.(بامتدادات مختلفة منھا  , .bin(.من األمثلة على استخدام الملفات لو كان لدینا برنامج ال یسو

المستخدم الدخول لھ إال بكلمة مرور فتخزن كلمة المرور في القرص الطلب بداخل ملف ومتى ما فتحنا البرنامج 

یطلب من المستخدم إدخال كلمة المرور وإذا كانت الكلمة المدخلة مشابھ للكلمة المخزنة یفتح لھ البرنامج إي خزنا 

والتزول بزوال الطاقة عن الحاسوب كما في المصفوفات التي تختفي كلمة المرور بشكل دائم داخل الحاسوب 

.محتویاتھا مع الخروج من البرنامج او اغالق الحاسوب

<iostream.h>تقع ضمن مكتبة  )++c(لتي تستخدم مع الملفات في لغة 

<stdio.h>تقع ضمن مكتبة )c(الدوال التي تستخدم مع الملفات في لغة 

منالفصل الثا

++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

File(الملفات -٨.١

++c,c(غة سمات لمن احد

البرنامج  على القرص الصلب 

ومن ثم فتح ھذه المكونات واستخدامھا 

القرص الصب بأستخدام ملفات ذات امتدادات مختلفة

تزول عند اغالق الحاسوب بل تبقى محفوضة داخل 

)c,c++( بامتدادات مختلفة منھا

المستخدم الدخول لھ إال بكلمة مرور فتخزن كلمة المرور في القرص الطلب بداخل ملف ومتى ما فتحنا البرنامج 

یطلب من المستخدم إدخال كلمة المرور وإذا كانت الكلمة المدخلة مشابھ للكلمة المخزنة یفتح لھ البرنامج إي خزنا 

كلمة المرور بشكل دائم داخل الحاسوب 

محتویاتھا مع الخروج من البرنامج او اغالق الحاسوب

لتي تستخدم مع الملفات في لغة الدوال ا

 الدوال التي تستخدم مع الملفات في لغة



)(Fileالملفات 

سین أحمد طالبح

.بأستخدام التالي

للتعامل معھ داخل .الذي نرید الكتابة فیھ

عالمتي تنصیصیوضع بین 

ة نعملیات معیرموز المستخدمة مثل تستخدم للداللة على 

|ios::app)(نا نكتب ونلحق كتابتنا بمحتویات  الملف السابق  ios::out

1. ofstream fout ;
2. fout.open("file path",iostream family)
3.fout<<"data";

:الكتابة  في  الملفات النصیة
بأستخدام التاليلكتابھ فیھاوموجود داخل الحاسوباو فتح ملف

.!وجد ثالث خطوات وھيللكتابة الى داخل إي ملف ت

األولى نعرف كائن من نوع ملف

خطوة ثانیة نفتح الملف للكتابة

الخطوة الثالثة نكتب الى داخل الملف

نستخدم الدالة التالیة للكتابة إلى داخل الملفات

الذي نرید الكتابة فیھھو اسم للملفمن نوع ملف كتابة)fout(الخطوة األولى عرفنا 

یكون أي اسمأن

یوضع بین ھو مسار الملف المراد خزنة فیھ   داخل الجھاز

iostream family(: رموز المستخدمة مثل تستخدم للداللة على ھي

iostream family

وضیفتھ
الملفبنھایةالجدید اإلدخال

الملفنھایةمنالكتابةأوبالقراءة

محتویاتھاحذفأيببترھاقومیفسملفالوجودحال

ifstreamلكائنات افتراضیةللقراءة  وھي حالةالملف

ofstreamلكائنات افتراضیةللكتابة وھي حالةالملف

ولیس نصیةثنائیةةئھیعلىالملفات

نا نكتب ونلحق كتابتنا بمحتویات  الملف السابق دمثال إذا ار)|(الستخدام أكثر من رمز في الحل نضع بینھم 

داخل الملفإلىالبیانات بإدخالقمنا )3

++cكتابة الى داخل ملف في لغة 

("file path",iostream family);

منالفصل الثا

++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

الكتابة  في  الملفات النصیة-٨.٢
او فتح ملفملف جدیدتكوینیمكن

للكتابة الى داخل إي ملف ت

ةخطو

خطوة ثانیة نفتح الملف للكتابة

الخطوة الثالثة نكتب الى داخل الملف

نستخدم الدالة التالیة للكتابة إلى داخل الملفات)++c(في لغة .١

 الخطوة األولى عرفنا

أنالبرنامج وممكن 

)file path(:ھو مسار الملف المراد خزنة فیھ   داخل الجھاز

)iostream family

iostreamجدول برموز family

وضیفتھالرمز
ios::appاإلدخالیلحق

ios::ateبالقراءةیقوم

ios::trunceحالفي

ios::inالملففتح

ios::outالملففتح

ios::binaryالملفاتفتح

 الستخدام أكثر من رمز في الحل نضع بینھم

 3(وفي خطوة رقم

كتابة الى داخل ملف في لغة 



)(Fileالملفات  منالفصل الثا

سین أحمد طالبح++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

نستخدم الدالة التالیة للكتابة إلى داخل الملفات)c(في لغة .٢

)fout: انھ ملف )١(عرفناه في الخطوة رقم .الذي نرید الكتابة فیھھو اسم للملف)

)file path(:یوضع بین عالمتي تنصیصھو مسار الملف المراد خزنة فیھ   داخل الجھاز

)symbol(: تنصیصوضع بین عالمتي یة تنعملیات معللداللة على رموز المستخدمة مثل تستخدم ھي

وھذا جدول بھذه الرموز.ألننا نرید الكتابة بداخل الملف)w(وھنا نستخدم الرمز 

symbolجدول برموز

وضیفتھالرمز
aالملفبنھایةالجدید اإلدخالیلحق

rواذا كان الملف غیر صالح تعید قیمة صفرللقراءة  الملففتح

wواذا كان الملف موجود في القرص الصلب سیمسح محتویاتھللكتابة الملفاستحداث
rb,wb,abكتابة وقراءة وإلحاق في الملفات الثنائیة

r+أو القراءة لكن في اإلضافة یكتب البیانات الجدیدة فوق البیانات السابقةللكتابةالملففتح

w+لكن في اإلضافة یكتب البیانات الجدیدة فوق البیانات السابقةأو القراءةللكتابةالملفاستحداث

الستخدام أكثر من رمز في الحل نضع بینھم جمع مثال إذا أردنا نكتب ونلحق كتابتنا بمحتویات  الملف السابق 

)(w+a

 (قمنا بإدخال البیانات إلى داخل الملف باستخدام الدالة )٣(وفي خطوة رقمfput(المراد النصالتي تأخذ

اسم الملف الملف بشكل سلسلة  وكتابتھ بداخل

 یمكن كتابة حرف واحد فقط الى داخل الملف باستخدام الدالة)putc( التي تأخذ اسم الملف والحرف المراد

إدخالھ

تركھ مفتوح ویغلق بشكل التاليبعد أكمال عملنا مع إي ملف یجب إغالقھ وال یجوز 

ملف المستخدم داخل البرنامج ثم نغلقھلنكتب اسم ا

نستخدم دالة تأخذ اسم الملف داخل البرنامج لتغلقھ

cكتابة الى داخل ملف في لغة 

1.FILE *fout;
2.fout=fopen("file path","symbol");
3.fputs("data", fout,);

cكتابة الى داخل ملف في لغة 

putc("data", fout,);

++cإغالق ملف في لغة 

fout.close;

cإغالق ملف في لغة 

fclose(fout);



)(Fileالملفات  منالفصل الثا

سین أحمد طالبح++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

؟.برنامج لكتابة جمل على أكثر من سطر داخل ملف :مثال 

تو ضیح الخطوات 

للكتابة فیھ)\:d(كونا ملف بالمسار )٢(خطوة رقم ، من نوع ملف)fout(خطوة رقم واحد عرفنا .١

أغلقنا الملف)٤(خطوة رقم ،كتابنا في الملف الحظ كیف نكتب بیانات عل أكثر من سطر)٣(خطوة رقم .٢

الحظ كیفیة تكون الملف داخل جھاز الكومبیوتر

سنجد مكتوب فیھ األسطر التالیة)firstExa(واذا فتحنا الملف 

خزنت فیھ نفس األسطر الذي كتبناھا في

++cالبرمجة بلغة         cبلغة         البرمجة

#include <stdio.h>
int main()
1.{ FILE * fout;
2. fout=fopen("D:\\firstExa.txt","w");

3. fputs("HELLOW HUSSIEN AH-ROB.\n WELCOME
YOU PROGRAM\n WHAT DA YOU LIKE OF ME\n ",
fout);
4.fclose(fout);

}

#include <fstream.h>
int main()

1. { ofstream fout;
2. fout.open("D:\\firstExa.txt");

3. fout << "HELLOW HUSSIEN AH-ROB.\n"
<< "WELCOME YOU PROGRAM\n"
<< "WHAT DA YOU LIKE OF ME\n";
4. fout.close();
}



)(Fileالملفات  منالفصل الثا

سین أحمد طالبح++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

مخزن فیھ معلومات معینة فالذي سوف یحدث انھ أصال)firstExa(كان الملف إذافي المثال السابق )٢(خطوة رقم 

واذا أردنا أن  .بدال من المحتویات السابقة)٣(ة رقم سیحذف المحتویات السابقة ویضیف المحتویات الجدیدة في خطو

الى)٢(فقط  نغیر الخطوة رقم ال یحذف المحتویات السابقة إنما یضیف المحتویات الجدید خلفھا في الملف

خدم بالكتابة الى برنامج مذكرة نكتب في شاشة التنفیذ وھو یخزن ما نكتبھ  ویستمر البرنامج بالطلب من المست:مثال

(.)أن یدخل المستخدم  النقطة 

إي أن البرنامج یقرئ حرف حرف من شاشة التنفیذ (.)من السؤال انھ  یتوقف إذا ادخل المستخدم رمز النقطة :تحلیل

مستمرة ال تتوقف األ إذا ادخل المستخدم رمز النقطة وبما )loop(ویقارن الحرف المدخل بشرط التوقف في دوارة 

في اإلدخال لكي )getche(ننا ندخل حرف حرف وال نرید أن یحس المستخدم انھ یدخل أحرف نستخدم الدالة إ

بعد إغالق وفتح إي انھ في كل إدخالبما انھ یرید أن نخزن ما نكتبھ باستمرار.تقرئ ما یدخلھ المستخدم مباشرة

یاتھ إنما یلحق الكتابة الجدیدة بنھایة الكتابة یضیف الحرف الجدید المدخل الى الملف وال یمسح محتوالبرنامج

السابقة

توضیح الخطوات

فتحنا ملف للكتابة مع میزة إلحاق الكتابة الجدیدة بالكتابة السابقة)٣(الخطوة رقم .١

ھو قراءة من شاشة التنفیذ )٥(خطوة رقم .٢

طباعة الحرف الذي تمت قراءتھ في الملف)٦(خطوة رقم .٣

شرط التوقف في الخطوة تتكرر باستمرار مادام المستخدم لم یدخل رمز النقطة الن )٧الى ٤(خطوة رقم .٤

أن یكون الرمز المدخل ھو نقطة)٧(رقم 

++cغة         البرمجة بلcالبرمجة بلغة         

2. fout=fopen("D:\\firstExa.txt"," a");2. fout.open("D:\\firstExa.txt",ios::app);

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
1. {char symbol ;
2. FILE * fout;
3. fout=fopen("D:\\note .txt"," a");

4. do{
5.symbol=getche();
6. putc(symbol, fout);

7.} while(symbol != '.');
8.printf("\ncontent is saved");
9.fclose(fout);

}

#include <fstream.h>
#include <conio.h>

int main()
2. {char symbol ;
3. ofstream fout;
3. fout.open("D:\\note.txt",ios::app);

4. do{
5.symbol=getche();
6.fout << symbol;
7.} while(symbol != '.');

8.cout<<"\ncontent is saved";
9. fout.close();
}

مھم

توقفت القرائة عندما ادخلنا نقطة

محتویات الملف



)(Fileالملفات  منالفصل الثا

سین أحمد طالبح++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

؟.مستخدمین وكلمات مرورھم ھي ملف )٦(برنامج لخزن أسماء :مثال

نكون سجل حجمھ ستة یحوي اسم مستخدم وكلمة مرور وندخلھ في ملف:تحلیل

:توضیح الخطوات

كونا سجل حجمھ ست مستخدمین فیھ اسم وكلمة مرور)٤و٢و١(خطوة رقم .١

أسماء المستخدمین وكلمات مرورھمھي إدخال ))١٠الى ٦(خطوة رقم.٢

فتحنا الملف للكتابة فیھ)١٢(عرفنا ملف جدید وخطوة رقم )١١(خطوة رقم .٣

)١٤(لكي یدخل أسماء وكلمات مرور كل المستخدمین واحد یتلو األخر في خطوة رقم ھو عداد)١٣(خطوة رقم .٤

لو أدخلنا أسماء المستخدمین كما في شاشة التنفیذ                         سیخزنون في الملف في الشكل التالي

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
1.struct password_User
2.{char username[20];
3. char password[20]; }userProtec on[6];
4.main()
5.{int i;
6.for(i=0;i<6;i++){
7. prin ("\nenter hussien user name: ");
8. gets( userProtec on[i]. username );
9. prin ("enter hussien password: ");
10.gets( userProtec on[i]. password );}

11.FILE * fout;
12. fout=fopen("D:\\up.txt","w");
13.for(i=0;i<6;i++){

14.fprin (fout ,"User ID :");
fprintf(fout , userProtection [i]. username);
fprintf(fout , "\tuser Password: ");
fprintf(fout , userProtection [i]. password);
fprintf(fout , "\n");}
15. fclose(fout);
}

#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include <fstream.h>
1.struct password_User
2.{char username[20];
3. char password[20]; }userProtec on[6];
4.main()
5.{int i;
6.for(i=0;i<6;i++){
7.cout<<"\nenter user name: ";
8. gets(userProtec on[i]. username );
9.cout<<"enter password: ";
10. gets( userProtection[i]. password);}

11.ofstream fout;
12. fout.open("D:\\up.txt");
13.for(i=0;i<6;i++){

14.fout << "User ID :";
fout <<<< userProtection [i]. username;
fout <<<< "\tuser Password: ";

fout <<<< userProtection [i]. password;
fout <<<<"\n";}
15. fout.close();
}



)(Fileالملفات 

سین أحمد طالبح

التي قمنا بخزنھا في داخلھ

للتعامل معھ داخل الذي نرید القراءة منھھو اسم للملف

تي تنصیصیوضع بین عالم

یة نعملیات معھي  رموز المستخدمة مثل تستخدم للداللة على 

داخل مصفوفةمن الملف الى 

انھ ملف )١(عرفناه في الخطوة رقم 

یوضع بین عالمتي تنصیصداخل الجھاز

تنصیصوضع بین عالمتي عملیات معیة ت

وھذا جدول بھذه الرموز

التي تأخذ اسم الملف )fgets(داخل الملف باستخدام الدالة 

من الملفقراءتھاھو عدد األحرف المرد 

get(والحرف وتعطيالتي تأخذ اسم الملف

1. ifstream fin ;
2. fin.open("file path",iostream family)
3.fin.getline(array,80);

1.FILE *f fin ;
2. fin =fopen("file path","symbol
3.fgets( fin ,80, array );

var= getc(fin );

:القراءة من  الملفات النصیة
التي قمنا بخزنھا في داخلھبعد ان كتبنا داخل الملف قد نحتاج الى قرائة محتویاتھ

؟ث خطوات وھيللقراءة من داخل إي ملف توجد ثال

األولى نعرف كائن من نوع ملف

خطوة ثانیة نفتح الملف للقراءة

الخطوة الثالثة نقرئ من داخل الملف

داخل الملفاتقراءة مننستخدم الدالة التالیة لل

ھو اسم للملف.للقراءةمن نوع ملف)fin(الخطوة األولى عرفنا 

یكون أي اسمأن

یوضع بین عالمداخل الجھازمنھفتحھو مسار الملف المراد :

iostream family(: ھي  رموز المستخدمة مثل تستخدم للداللة على

من الملف الى بخزن سطر واحد من البیاناتقمنا )3

داخل الملفاتقراءة مننستخدم الدالة التالیة لل

عرفناه في الخطوة رقم .الذي نرید القراءة منھھو اسم للملف

داخل الجھازفتح الملف منھو مسار الملف المراد 

عملیات معیة ترموز المستخدمة مثل تستخدم للداللة على ھي

وھذا جدول بھذه الرموز.ألننا نرید القراءة من   داخل الملف)r(وھنا نستخدم الرمز

داخل الملف باستخدام الدالة منالبیاناتبقراءةقمنا )٣

ھو عدد األحرف المرد )80(والقراءة منھ وتخزن الناتج في مصفوفة

getc(داخل الملف باستخدام الدالة منحرف واحد فقط 

م الملف المراد القراءة منھ

ھو اسم المتغیر المراد خزن القیمة المقروءة في داخلھ

++cقراءة من داخل ملف في لغة 

file path",iostream family);

cقراءة من داخل ملف في لغة 

symbol");

cقراءة من  داخل ملف في لغة 

منالفصل الثا

++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

القراءة من  الملفات النصیة-٨.٣
بعد ان كتبنا داخل الملف قد نحتاج الى قرائة محتویاتھ

للقراءة من داخل إي ملف توجد ثال

ةخطو

خطوة ثانیة نفتح الملف للقراءة

الخطوة الثالثة نقرئ من داخل الملف

نستخدم الدالة التالیة لل)++c(في لغة .١

 الخطوة األولى عرفنا

أنالبرنامج وممكن 

)file path(:

)iostream family

 3(وفي خطوة رقم

نستخدم الدالة التالیة لل)c(في لغة .١

)fout: ھو اسم للملف)

)file path(: ھو مسار الملف المراد

)symbol(:ھي

وھنا نستخدم الرمز

 ٣(وفي خطوة رقم

القراءة منھ وتخزن الناتج في مصفوفةالمراد والنص

 حرف واحد فقط قراءةیمكن

قرائتھالمراد 

)fin: م الملف المراد القراءة منھھو اس)

)var(ھو اسم المتغیر المراد خزن القیمة المقروءة في داخلھ

قراءة من داخل ملف في لغة 

قراءة من داخل ملف في لغة 

قراءة من  داخل ملف في لغة 



)(Fileالملفات  منالفصل الثا

سین أحمد طالبح++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

القراءة من الملف تبدأ بقراءة البایت األول ثم الثاني وبالتتابع

ویحتوي الملف على البیانات)D:\\firstExa.txt(قم بقراءة جمیع محتویات الملف الذي یقع في المسار التالي :مثال 

؟.التالیة

لقراءة جمیع محتویات ملف نستخدم دوال التكرار في القراءة حیث  :تحلیل

كل ما یقرئ بایت ینتقل المؤشر إلى البایت الثاني لیقرئھ في المرة القادمة

لكن ال بد من وجود دالة توقف القراءة عند الوصول إلى نھایة الملف 

:توضیح الخطوات 

عرفنا مصفوفة لخزن الذي نقرئھ فیھ عند كل قراءة)١(خطوة رقم .١

عرفنا متغیر حرفي لنخزن األحرف التي نقرئھا حرف حرف)٨(خطوة رقم .٢

فتحنا الملف للقراءة)٣(خطوة رقم ،رفنا كائن من نوع ملف ع)٩و٢(خطوة رقم .٣

فتحنا الملف للقراءة)١٠و٣(خطوة رقم .٤

ھي مختصر )eof(ھي دوارة ال تتوقف إال أن ینتھي من قراءة أخر سطر في الملف)٤و١١(خطوة رقم .٥

end(لكلمة  of file( ھو مؤشر على نھایة الملف أي ھنا استخدمناه كشرط توقف إذا قرء أخر سطر یتوقف

حتى ال یستمر بالقراءة إلى ألما النھایة

دالة ضمن مكتبة نقرئ سطر سطر من الملف تقع ال)٥(خطوة رقم .٦

إلنزال المؤشر إلى السطر التالي)endl(ھي طباعة سطر سطر وكلمة )٦(خطوة رقم .٧

ھي طباعة حرف حرف)١٣(خطوة رقم .٨

الحظ ألسم تبین لك كل دالة وتقع تحت إي مكتبة

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main()
8.{ char reading;
9. FILE * fin;

10.fin=fopen("D:\\firstExa.txt","r");
11.while( (reading=getc(fin)) !=EOF)
12.{
13.printf("%c", reading );}
14.fclose(fin);}

#include <fstream.h>
#include <iostream.h>
main()

1. { char array [80];
2. ifstream fin;
3. fin.open("D:\\firstExa.txt");
4.while(!fin.eof())
5.{fin.getline(array,80);
6.cout<<array<<endl;}
7. fin.close(); }



)(Fileالملفات 

سین أحمد طالبح

خطواتثالثتوجد

نستخدم الدالة التالیة للكتابة إلى داخل الملفات

الرمزھناونستخدممعنیةعملیاتعلى

قد )data(التي تأخذ )write(باستخدام الدالة

عملیات معیة توضع بین عالمتي تنصیص 

التي تأخذ النص المراد )fwrite(تخدام الدالة 

)fout(و اسم الملف

1. ofstream fout ;
2. fout.open("file path",iostream family
3. fout.write((char*)& data ,sizeof(

1.FILE *fout;
2.fout=fopen("file path","symb
3.fwrite(& data ,sizeof(data)

++cالبرمجة بلغة         

#include<iostream.h>
#include <fstream.h>

main()
1.{ int Array[80],i;

2.for(i=0;i<10;i++)
3.cin>> Array[i];
4.ofstream fout;
5. fout.open("D:\\ar.bin",ios::binary);
6. fout .write((char *) & Array , sizeof(Array));
7.fout.close(); }

:الكتابة  في  الملفات الثنائیة
توجدللكتابةو.والتراكیبیراتوالمتغالمصفوفاتلتخزین

ملفنوعمنكائننعرفاألولى

للكتابةالملفنفتحثانیة

الملفداخلإلىنكتبالثالثةالخطوة

c++(نستخدم الدالة التالیة للكتابة إلى داخل الملفات

iostream family(:علىللداللةتستخدممثلالمستخدمةرموزھي

ثنائيھوالمدخلالملفأنبمعنى

باستخدام الدالةداخل الملفإلىالبیانات بإدخالقمنا )3
وحجمھایكون متغیر أو مصفوفة أو سجل

نستخدم الدالة التالیة للكتابة إلى داخل الملفات

عملیات معیة توضع بین عالمتي تنصیص ھي  رموز المستخدمة مثل تستخدم للداللة على 

.ألننا نرید الكتابة بداخل الملف ثنائي)wb(وھنا نستخدم الرمز 

تخدام الدالة قمنا بإدخال البیانات إلى داخل الملف باس)٣

و اسم الملف)n(بداخل الملف وحجمھ وعدد المواقع أو سجالت

؟.داخل ملف )١٠(تخزین مصفوفة أحادیة حجمھا 

++cكتابة الى داخل ملف في لغة 

("file path",iostream family|ios::binary);
;,sizeof(data))

cكتابة الى داخل ملف في لغة 

symbol");
),n, fout);

c         البرمجة بلغة

#include<stdio.h>
#include <fstream.h>

main()
1.{ int Array[80],i;

2.for(i=0;i<10;i++)
3.scanf("%d",&Array[i]);
4.FILE * fout;
5. fout=fopen("D:\\ar.bin","wb");
6.fwrite(& Array ,sizeof(Array),10, fout);
7. fclose(fout); }

Array , sizeof(Array));

منالفصل الثا

++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

الكتابة  في  الملفات الثنائیة-٨.٤
لتخزینتستخدمالثنائیةالملفات

ةخطو

خطوة

الخطوة

++c(في لغة .١

)iostream family

)ios::binary(بمعنى

3(وفي خطوة رقم
یكون متغیر أو مصفوفة أو سجل

)c(في لغة .٢

)symbol(: ھي  رموز المستخدمة مثل تستخدم للداللة على

وھنا نستخدم الرمز 

 ٣(وفي خطوة رقم

بداخل الملف وحجمھ وعدد المواقع أو سجالت)data(كتابتھ 

تخزین مصفوفة أحادیة حجمھا :مثال 

:توضیح الخطوات 

كتابة الى داخل ملف في لغة 

كتابة الى داخل ملف في لغة 

cالبرمجة بلغة         

bin","wb");
),10, fout);
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فتحنا ملف ثنائي لكي نكتب في داخلھ)٥(خطوة رقم .١

أدخلنا عناصر المصفوفة في الملف وحددنا حجم البیانات المدخلة ھي عشرة)٦(خطوة رقم .٢

وتخزن بشكل التالي

 الملفات االعتیادیة ألن امتدادهالملف ال یمكن فتحھ بمتصفحات)bin(*

؟.مستخدمین وكلمات مرورھم ھي ملف )٦(برنامج لخزن أسماء :مثال

:توضیح الخطوات

فتحنا ملف ثنائي للكتابة فیھ)١٢(رقم خطوة.١

ھي إدخال بیانات)١٠إلى ٦(خطوة رقم.٢

قمنا بإدخال كل سجل كامل)١٤(خطوة رقم.٣

مرة واحدة إلى داخل الملف

قارن ھذا الحل بالحل السابق لنفس ھذا المثال في حالة كتابة الملفات النصیة

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
1.struct password_User
2.{char username[20];
3. char password[20]; }userProtec on[6];
4.main()
5.{int i;
6.for(i=0;i<6;i++){
7. prin ("\nenter user name: ");
8. gets( userProtec on[i]. username );
9. prin ("enter password: ");
10.gets( userProtec on[i]. password );}
11.FILE * fout;
12. fout=fopen("D:\\up.bin","wb");
13.for(i=0;i<6;i++)
14..fwrite(& userProtection[i] ,sizeof(
userProtection[i]),6, fout);
15. fclose(fout);
}

#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include <fstream.h>
1.struct password_User
2.{char username[20];
3. char password[20]; }userProtec on[6];
4.main()
5.{int i;
6.for(i=0;i<6;i++){
7.cout<<"\nenter user name: ";
8. gets(userProtec on[i]. username );
9.cout<<"enter password: ";
10. gets( userProtec on[i]. password);}

11.ofstream fout;
12. fout.open("D:\\up.bin",ios::binary);
13.for(i=0;i<6;i++)

14. fout.write((char*)& userProtection[i]

,sizeof( userProtection[i]));
15. fout.close();}



)(Fileالملفات 

سین أحمد طالبح

ھناونستخدمیة نعملیات معھي  رموز المستخدمة مثل تستخدم للداللة على 

وھذه ممكن أن تكون )data(داخل مصفوفة 
معناه حجم البیانات التي سنقرئھا من الملف

تنصیصوضع بین عالمتي عملیات معیة ت

ممكن أن )data(إلى)fread(داخل الملف باستخدام الدالة 

)fout(و اسم الملفأن نقرئھ أو عدد المواقع  

D:\\ar.bin"(من داخل ملف في المسار التالي ؟.)"

1. ifstream fin ;
2. fin.open("file path",iostream family)
3. fin.read((char*)& array,sizeof(

1.FILE *f fin ;
2. fin =fopen("file path","symbol
3.fread(& data ,sizeof( data

++cالبرمجة بلغة         

#include<iostream.h>
#include <fstream.h>

main()
1.{ int Array[10],i;

2.ifstream fout;
3. fout.open("D:\\ar.bin",ios::binary);
4. fout .read((char *) & Array , sizeof(Array));
5.for(i=0;i<10;i++)
6.cout<< Array[i]<<"\t";
7.fout.close(); }

:القراءة من  الملفات الثنائیة
.....................!داخل إي ملف توجد ثالث خطوات وھي .

األولى نعرف كائن من نوع ملف

خطوة ثانیة نفتح الملف للقراءة

الخطوة الثالثة نقرئ من داخل الملف

داخل الملفاتقراءة مننستخدم الدالة التالیة لل

iostream family(: ھي  رموز المستخدمة مثل تستخدم للداللة على

ios::binary(ثنائيھوالمدخلالملفأنبمعنى

داخل مصفوفة إلىقمنا بقراءة البیانات من الملف )3
معناه حجم البیانات التي سنقرئھا من الملفsizeof(array)وان مصفوفة أو سجل أو متغیر 

داخل الملفاتقراءة مننستخدم الدالة التالیة لل

عملیات معیة ترموز المستخدمة مثل تستخدم للداللة على ھي 

ألننا نرید القراءة من   داخل الملف)br(وھنا نستخدم الرمز

داخل الملف باستخدام الدالة منالبیانات قراءةمنا بق)٣

أن نقرئھ أو عدد المواقع  (الذي نریده وحجمالمصفوفة أو السجل أو المتغیر

من داخل ملف في المسار التالي)١٠(قراءة محتویات مصفوفة أحادیة حجمھا 

++cقراءة من  داخل ملف في لغة 

("file path",iostream family);
,sizeof(data));

cقراءة من  داخل ملف في لغة 

symbol");
),n,fin)

c         البرمجة بلغة

#include<stdio.h>
#include <fstream.h>

main()
1.{ int Array[10],i;

2.FILE * fout;
3. fout=fopen("D:\\ar.bin","rb");
4.fread(& Array ,sizeof(Array) ,1
5.for(i=0;i<10;i++)
6.prin ("%d\t", Array[i]);
7. fclose(fout); }

Array , sizeof(Array));

منالفصل الثا

++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

القراءة من  الملفات الثنائیة-٨.٥
داخل إي ملف توجد ثالث خطوات وھيللقراءة من

ةخطو

خطوة ثانیة نفتح الملف للقراءة

الخطوة الثالثة نقرئ من داخل الملف

نستخدم الدالة التالیة لل)++c(في لغة .١

)iostream family

ios::binary(الرمز

3(رقم وفي خطوة
مصفوفة أو سجل أو متغیر 

نستخدم الدالة التالیة لل)c(في لغة .٢

)symbol(: ھي

وھنا نستخدم الرمز

 ٣(وفي خطوة رقم

المصفوفة أو السجل أو المتغیرتكون

قراءة محتویات مصفوفة أحادیة حجمھا :مثال 

قراءة من  داخل ملف في لغة 

قراءة من  داخل ملف في لغة 

cالبرمجة بلغة         

b");
,1, fout);



)(Fileالملفات  منالفصل الثا

سین أحمد طالبح++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

:توضیح الخطوات 

فتحنا ملف ثنائي لكي نقرئ من داخلھ)3(خطوة رقم .٣

من الملف ویخزنھا في المصفوفة )Array(عناصر بحجم المصفوفة قمنا بقراءة )4(خطوة رقم .٤

وطبعنا محتویات المصفوفة   بشكل التالي)٦و٥(خطوة رقم .٥

ھذه العناصر سبق وان خزناھا في الملف في مثال سابق

؟ .یطبع أسماء المستخدمین وكلمات  مرورھم التي خزنت في ملف كثنائي برنامج:مثال

:توضیح الخطوات

وكل واحد في السجل لھ اسم مستخدم )٦(قرئنا من داخل الملف بیانات بحجم السجل وھو )٧(خطوة رقم .١

زن داخل الملف  الى موقع من وكلمة مرور سیقوم المترجم تلقائیا بإسناد كل اسم مستخدم وكلمة مروره مخ

مواقع السجل

قمنا بطباعة محتویات السجل التي ملئناھا من الملف)١٤إلى ١٠(خطوة رقم.٢

++cالبرمجة بلغة         cبلغة         البرمجة

#include<stdio.h>
1.struct password_User
2.{char username[20];
3. char password[20]; }userProtec on[6];
4.main()
5.{int i;
6.FILE * fout;
7. fout=fopen("D:\\up.bin","rb");
8. fread(& userProtection ,sizeof(userProtection) ,1,
fout);
9. fclose(fout);
10.for(i=0;i<6;i++){
11. printf("\n User ID :\t");
12. printf("%s", userProtection [i].username);
13. printf("user Password: ");
14. printf("%s", userProtection [i]. password );}
}

#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include <fstream.h>
1.struct password_User
2.{char username[20];
3. char password[20]; }userProtec on[6];
4.main()
5.{int i;
6.ifstream fout;
7. fout.open("D:\\up.bin",ios::binary);
8. fout .read((char *) & userProtection ,
sizeof(userProtection));
9. fout.close();
10.for(i=0;i<6;i++){
11.cout << "\nUser ID :\t";
12.cout << userProtection [i]. username;
13.cout << "\tuser Password: ";
14.cout << userProtection [i]. password;}}



)(Fileالملفات 

سین أحمد طالبح

إلى)٨(لو أردنا أن یطبع محتویات سجل لمستخدمین اثنین فقط نغیر خطوة رقم 

userProtection[0]( وضربناه في اثنان لكي نحصل

لذالك سیطبع محتویات سجلین فقط كما في شاشة التنفیذ

ونستطیع تحدید عدد الملفات من الرقم المضروب بالحجم فلو أردنا ثالث ملفات نضرب في ثالثة لكن ھذه الطریقة 

التي تمكنك من تحریك seek)(ل الرابع ھذا ما تقدمھ دالة

المؤشر داخل الملف ألن المؤشر بطبیعتھ یبدأ من أول موقع لذالك سیطبع السجالت بالتسلسل إما ھذه الدالة تمكنك 

)ios::end(ا وضعنا من بدایة الملف وإذ

++cالبرمجة بلغة         

8. fout .read((char *) & userProtection ,
2*sizeof(userProtection[0]));

fin.seekg(offset, iostream family

fin.seekg(-50,ios::end);

وتكون شكل شاشة التنفیذ ھكذا حسب ما ھو مخزن في الملف

لو أردنا أن یطبع محتویات سجل لمستخدمین اثنین فقط نغیر خطوة رقم 

userProtection[0](الذي فعلناه ھو أخذنا حجم سجل واحد وھو السجل األول 

لذالك سیطبع محتویات سجلین فقط كما في شاشة التنفیذمن داخل الملف فقط

غة

ونستطیع تحدید عدد الملفات من الرقم المضروب بالحجم فلو أردنا ثالث ملفات نضرب في ثالثة لكن ھذه الطریقة 

تطبع بعدد السجالت المطلوب لكن من األول ثم الثاني وبالتسلسل

(seekللتحرك داخل الملفات:

ل الرابع ھذا ما تقدمھ دالةماذا لو أردنا طباعة فقط السجل الثالث أو فقط السج

المؤشر داخل الملف ألن المؤشر بطبیعتھ یبدأ من أول موقع لذالك سیطبع السجالت بالتسلسل إما ھذه الدالة تمكنك 

بالشكل التاليمن تحریك مكان المؤشر وتكون

الملفلتحریك المؤشر داخل نستخدم الدالة التالیة 

ھو اسم الملف داخل البرنامج

إي بایت تبدأ القراءة أو الكتابةمكان بدء القراءة إي من 

من بدایة الملف وإذ)offset(إذا لم نضع إي رمز معناه سیبدأ  

من نھایة الملف

c         البرمجة بلغة

8. fread(& userProtection ,sizeof(
fout);

erProtection ,

++cتحریك داخل ملف في لغة 

iostream family );

٥٠-جعل المؤشر یبدأ من نھایة الملف بأزاحة مقدارھا 

منالفصل الثا

++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

وتكون شكل شاشة التنفیذ ھكذا حسب ما ھو مخزن في الملف

 لو أردنا أن یطبع محتویات سجل لمستخدمین اثنین فقط نغیر خطوة رقم

الذي فعلناه ھو أخذنا حجم سجل واحد وھو السجل األول 

من داخل الملف فقطسجلینعلى حجم 

غةالسجالت البقیة تبقى فار

ونستطیع تحدید عدد الملفات من الرقم المضروب بالحجم فلو أردنا ثالث ملفات نضرب في ثالثة لكن ھذه الطریقة 

تطبع بعدد السجالت المطلوب لكن من األول ثم الثاني وبالتسلسل

seek)(دالة -٨.٦

ماذا لو أردنا طباعة فقط السجل الثالث أو فقط السج

المؤشر داخل الملف ألن المؤشر بطبیعتھ یبدأ من أول موقع لذالك سیطبع السجالت بالتسلسل إما ھذه الدالة تمكنك 

من تحریك مكان المؤشر وتكون

نستخدم الدالة التالیة )++c(في لغة .١

)fin(:ھو اسم الملف داخل البرنامج

)offset(: مكان بدء القراءة إي من

)iostream family(:  إذا لم نضع إي رمز معناه سیبدأ

من نھایة الملف)offset(معناه سیبدأ 

cالبرمجة بلغة       

,sizeof(userProtection[0]) ,2,

تحریك داخل ملف في لغة 

جعل المؤشر یبدأ من نھایة الملف بأزاحة مقدارھا 



)(Fileالملفات  منالفصل الثا

سین أحمد طالبح++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

لتحریك المؤشر داخل الملفنستخدم الدالة التالیة )c(في لغة .٢

)fin(:ھو اسم الملف داخل البرنامج

)offset(: إي بایت تبدأ القراءة أو الكتابةمكان بدء القراءة إي من

)whence(: إذا وضعنا)(معناه سیبدأ  )0offset( من بدایة الملف وإذا وضعنا)(معناه سیبدأ )١offset( من

من نھایة الملف)offset(معناه سیبدأ )2(الموقع الحالي وإذا وضعنا 

في مثال السجالت لو أردنا طباعة السجل الثالث

حتى یؤشر في نھایة السجل الثاني وعندما )offset(نضرب حجم واحد من السجالت في اثنان ونجعلھا قیمة :تحلیل

ونجعل التحرك من البدایة وفي دالة القراءة نجعلھ یقرأ سجل واحد وھو الثالث.اءة یبدؤھا من السجل الثالثیبدأ القر

في المثال إلى خطوتین بالشكل التالي لكي یطبع سجل الثالث فقط)٨(نغیر الخطوة رقم 

رابعفي مثال السجالت لو أردنا طباعة السجل ال

حتى یؤشر في نھایة السجل الثالث وعندما )offset(نضرب حجم واحد من السجالت في ثالثة ونجعلھا قیمة :تحلیل

لسجل الرابع ونجعل التحرك من البدایة وفي دالة القراءة نجعلھ یقرأ سجل واحدیبدأ القراءة یبدؤھا من ا

في المثال إلى خطوتین بالشكل التالي لكي یطبع سجل الثالث فقط)٨(نغیر الخطوة رقم 

++cكتابة الى داخل ملف في لغة 

fseek(fin,offset,whence);

٥٠-جعل المؤشر یبدأ من نھایة الملف بأزاحة مقدارھا 

int fseek(fin,-50,2);

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

fseek(fout,2*sizeof(userProtec on[0]), 0 );
fread(& userProtection ,sizeof(userProtec on[0]) ,1,
fout);

fout.seekg(2*sizeof(userProtec on[0]));
fout .read((char *) & userProtection,
sizeof(userProtec on[0]));

++cة بلغة         البرمجcالبرمجة بلغة         

fseek(fout,3*sizeof(userProtec on[0]), 0 );
fread(& userProtection ,sizeof(userProtec on[0]) ,1,
fout);

fout.seekg(3*sizeof(userProtec on[0]));
fout .read((char *) & userProtection,
sizeof(userProtec on[0]));

نجعلھ یقرأ سجل  نضرب حجم واحد من السجالت ونجعل التحرك من البدایة

)offset(في اثنان ونجعلھا قیمة 

حتى یؤشر في نھایة الملف الثاني



)(Fileالملفات  منالفصل الثا

سین أحمد طالبح++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

وھذا كود البرنامج كامل لطباعة محتویات سجل الرابع فقط

تة فقط نطبع الموقع األول الذي فیھ المستخدم ھكذابما انھ سجل واحد فلیس بحاجة إلى عداد یعد للس

رابع والخامس والسادسفي مثال السجالت لو أردنا طباعة السجل ال

حتى یؤشر في نھایة السجل الثالث ونجعل )offset(نضرب حجم واحد من السجالت في ثالثة ونجعلھا قیمة :تحلیل

قرأ ثالث سجالت لكي یقرئ السجل الرابع والخامس والسادسالتحرك من البدایة وفي دالة القراءة نجعلھ ی

في المثال إلى خطوتین بالشكل التالي لكي یطبع سجل الثالث فقط)٨(نغیر الخطوة رقم 

إلى اصفر من ثالثة ألننا سنطبع ثالث سجالت فقط)١٠(ونغیر شرط توقف العداد في خطوة رقم 

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

#include<stdio.h>
1.struct password_User
2.{char username[20];
3. char password[20]; }userProtec on[6];
4.main()
5.{FILE * fout;
6. fout=fopen("D:\\up.bin","rb");
7.fseek(fout,3*sizeof(userProtec on[0]), 0 );
8.fread(& userProtection ,sizeof(userProtec on[0]) ,1,
fout);
9. fclose(fout);
10. prin ("\n User ID :\t");
11. prin ("%s", userProtec on [0].username);
12. prin ("user Password: ");
13. prin ("%s", userProtec on [0]. password );
}

#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include <fstream.h>
1.struct password_User
2.{char username[20];
3. char password[20]; }userProtec on[6];
4.main()
5.{ifstream fout;
6. fout.open("D:\\up.bin",ios::binary);
7. fout.seekg(3*sizeof(userProtec on[0]));
8.fout .read((char *) & userProtection
,sizeof(userProtec on[0]));
9. fout.close();
10.cout<< "User ID :";
11.cout << userProtec on [0]. username;
12.cout<< "\tuser Password: ";
13.cout << userProtec on [0]. password;}

++cالبرمجة بلغة         cالبرمجة بلغة         

fseek(fout,3*sizeof(userProtec on[0]), 0 );
fread(& userProtection ,sizeof(userProtec on[0]) ,3,
fout);

fout.seekg(3*sizeof(userProtec on[0]));
fout .read((char *) & userProtection,
3*sizeof(userProtec on[0]));



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

الملحقات

یحتوي على )++C,C(االمثلة المرفقة لكتاب خطوة بخطوة لتعلم لغة يھه الملحقاتھذ

عدد كبیر من االمثلة المحلولة كتوضیح لشروحات كل فصل من افصل الكتاب حتى یكون 

؟.....القارئ على تواصل بین الشرح والتنفیذ



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

التالیةاكتب برنامج لطباعة االشكال:١

A)

#include<iostream.h>

main()

{

int z,x;

for(z=1;z<=5;z++){

cout<<"*\n" ;

for(x=0;x<=z-1;x++)

cout<<" " ;

}}

B)

#include<iostream.h>

main()

{

int z,x;

for(z=1;z<=5;z++){

for(x=z;x<=5;x++)

cout<<" " ;

cout<<"*\n" ;

}}

c)

#include<iostream.h>

main()

{

int I,j,k;

for(i=1;i<=7;i+=2){

for(k=i;k<7;k+=2)

cout<<" " ;

for(j=i;j>0;j--)

cout<<"*" ;

cout<<"\n" ;}}



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

اكتب برنامج  لتقریب أي عدد تدخلھ:٢

#include<iostream.h>

main()

{

int i,k;

float y,m;

cin>>y ;

i=y;// ١یصبح ١.٧ابت مثال ھنا ساوینا كسر بصحیح بیقى فقد الث

k=i+1;

m=i+0.5;

if(y>=m)

cout<<"near to= "<< k ;

else

cout<<"near to= "<<i;

}

برنامج الیجاد مفكوك االعداد:٣

#include<stdio.h>

main()

{

int x,n,f;

scanf("%d",&n);

f=1;

if(n>=12)

printf("no factoral");

else

for(x=1;x<=n;x++)

f=f*x;

printf("factoral=%d",f);

}
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برنامج الیجاد مجموع أي عدد مع االعداد التي فوقھ حتى المئة :٤

#include<stdio.h>

main()

{

int x,sum,n;

sum=0;

scanf("%d",&n);

for(x=n;x<=100;x++)

sum=sum+x;

printf("he sum=%d$",sum);

}

٣ینتج ١٠٠ة الیھ بحیث اذا ادخلنا اكتب برنامج لحساب عدد االرقام المدخل:٥

#include<iostream.h>

main()

{

int i,k,m;

cin>>k;

m=1;

for(i=1;i<=4;i++)

{m=m*10;

if(k<m)

{

Cout<<"number of bit=<<i;

break;}}

}

ذ دوالرانساعة یاخذ ثالثة دوالرات وعلى كل ساعة عمل اضافیة یاخ١٥٠برنامج الخرج رواتب عمال بحیت اذا عمل :٦

#include<iostream.h>

main()

{ int i,j,k;

j=3;

cout<<"enter the hower\n" ;

cin>>k ;

for(i=151;i<300;i++)

{ if(k<=150)

{cout<<"he cost= 3$" ;
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break;}

j=j+2;

if(k==i)

cout<<"he cost="<<j;

}}

)بصیغة القوائم(ھا المستخدمبرنامج الجراء عملیات ریاضیة لعددین بصیغة یفھم:7

#include<iostream.h>

#include<stdlib.h>//) exitضمنا ھذه المكتبة الننا نستخدم الدالة   ا

main()

{

int a,b ,x,z;

char r=00;

float f;

m:

cout<<"This program make arthmetic operation between two mumber

press"<<"\n";

cout<<"1(sum),2(sub),3(mult),4(divide),5(exit)"<<"\n";

cin>>x;

for(;;)

switch(x) {

case 1:cout<<"enter first number"<<" press(00)to return"<<"\n";

cin>>a; if(a==r)goto m;

cout<<"enter second number"<<"\n";

cin>>b;

z=a+b;

cout<<"sum="<<z<<"\n";

break;

case 2:cout<<"enter first number"<<" press(00)to return"<<"\n";
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cin>>a; if(a==r)goto m;

cout<<"enter second number"<<"\n";

cin>>b;

z=a-b;

cout<<"sub="<<z<<"\n";

break;

case 3:cout<<"enter first number"<<" press(00)to return"<<"\n";

cin>>a; if(a==r)goto m;

cout<<"enter second number"<<"\n";

cin>>b;

z=a*b;

cout<<"mult="<<z<<"\n";

break;

case 4:cout<<"enter first number"<<" press(00)to return"<<"\n";

cin>>a; if(a==r)goto m;

cout<<"enter second number"<<"\n";

cin>>b;

f=a/b;

cout<<"divd="<<f<<"\n";

break;

case 5: exit(1);

default:cout<<"error correct you chose"<<"\n"; goto m;

}}
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تأمل ناتج البرنامج االتي:8

#include<stdio.h>

main()

{

int x,y,z;

x=y=z=5;

x*=y+=z-=1;

printf("z=%d\ny=%d\nx=%d\n",z,y,x);

}

في دوارة النھائیةdo-whileادخال :٩

#include<stdio.h>

main()

{

int x ,m,n;

x=0;

do{

scanf("%d%d",&m,&n); if(m>n){

m=m+n;

printf("m=%d\n",m ); }

else

break; }

while(1);}

في دوارة النھائیةwhileادخال :١٠

#include<stdio.h>

main()

{

int x ,m,n;

x=0;

while(1){

scanf("%d%d",&m,&n); if(m>n){

printf("m=%d\n",m );}

else

break; }}
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لمعرفة ھل العدد الذي ادخلتھ عدد اولي ام ال:١١

#include<iostream.h>

main()

{

int i,m,booleanx;

booleanx=0;

cin>>m;

for(i=2;i<m;i++)

if(m%i==0)

booleanx=1;

if (booleanx==1)

cout<<"is no prime" ;

else

cout<<"is prime" ;

}

اكتب برنامج لقسمة عددین بدون استخدام القسمة وباقي القسمة12:

#include<iostream.h>

main()

{

int a,b,i;

cin>>a>>b;

if(a>=b){

for(i=1;i<20;i++){

a=a-b;

if(a<b){

cout<<"divide=="<<i<<"ncarry"<<a;

break;}

}}
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برنامج ینتج المعادلة التالیة :١٣

#include<stdio.h>

main()

{

int a,b,y,x;

cin>>a>>b ;

if(a==0)

x=1;

if(a==1)

x=0;

y=(a||b)&&(x||b);

cout<<"y="<<y; }

)١٢٣٤٥٦٧٦٥٤٣٢١(برنامج لطباعة المتسلسلة االتیة   :١٤

#include <iostream.h>

main()

{

int i,j;

for(i=1;i<7;i++)

cout<<i;

for(j=i;j>0;j--)

cout<<j; }

برنامج لطباعة الدالة االتیة:١٥

#include <iostream.h>

main()

{

int i;

float y,x,s,f,m,n,d;
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f=y=1;

m=-1;

n=0;

cout<<"enter the power of";

cin>>d;

cout<<"enter the number";

cin>>x;

for(i=1;i<=d;i++){

f=f*i;

m=m*x;

n=-m; // inverse sgnal inevery loop

s=n/f;

y=y+s;}

cout<<y;}

برنامج لمعرفة ھل العدد الذي ادخلتھ زوجي ام فردي دون استخدام القسمة وباقیھا:١٦

#include<iostream.h>

main()

{

int i,j,a;

cin>>a;

for(i=1;i<30 ;i=i+2) {

if(a==i)

cout<<a<<" is odd";}

for(j=0;j<30 ;j=j+2){

if(a==j)

cout<<a<<" is even ";

}}

decimal)(صیغة الى)octal(رنامج یحول من صیغة ب:١٧

#include<iostream.h>

main()

{

int n,i,b,m;

cout<<"enter number of bits"<<"\n";

cin>>n;

cout<<"note:enter octal number from right bite after bite"<<"\n";
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int f=1,sum=0;

for(i=0;i<n;i++ ){

cin>>b;

m=f*b;

f=f*8;

sum=sum+m;}

cout<<sum;}

البرنامج مصمم بطریقة بدائیة سوف یتم تصمیمھ بطریقة اطور بنھایة الكتاب*

)==;>;<(برنامج یدخل عددین ویبین ایھما ا الصغر دون استخدام:١٨

#include<iostream.h>

main()

{

int a,b,m;

cin>>a>>b;

m=a/b;

if(m==0)

cout<<a<<" is minimum";

else

cout<<b<<" is minumum";

}

اطبع الشكل التالي دون استخدام المصفوفة:١٩

#include <iostream.h>

main()

{

int i,j,k,m,n,o,p;

for(i=3;i>0;i--){

cout<<"";

for(j=i;j>0;j--) cout<<" ";

for(k=i*2;k<=6;k++)

cout<< "*";

cout<<"\n";

}



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

for(m=7;m>0;m=m-2){

cout<<"";

for(n=m;n>0;n--)

cout<<"*";

cout<<"\n";

for(o=m;o<=7;o=o+2)

cout<<" ";}}

ascii)(لمعرفة :20 code لالحرف االتیة)A,b,c(

#include<iostream.h>

#include <stdio.h>

main()

{

printf("the number %c is the character %d in ascii code.\n",'a','a');

printf("the number%c is the character %d in ascii code.\n",'b','b');

printf("the number%c is the character %d in ascii code.\n",'c','c');

}

لحمیع العناصر نكتبascii)(ولمعرفة

#include <stdio.h>

main()

{

int i,j;

for(i=0;i<=255;i++)

printf("%d:%c\n",i,i);

}
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درجة باتجاه عقرب الساعة٩٠ب مصفوفة اقل:٢١

#include<iostream.h>

main()

{

int i,j;

int a[3][3];

for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<3;j++)

cin>>a[i][j];

for(j=0;j<3;j++){

cout<<"\n";

for(i=2;i>=0;i--)

cout<<a[i][j]<<"\t";

}}

.درجة١٨٠اقلبھا 

#include<iostream.h>

main()

{

int i,j;

int a[3][3];

for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<3;j++)

cin>>a[i][j];

for(i=2;i>=0;i--){

cout<<"\n";

for(j=2;j>=0;j--)

cout<<a[i][j]<<"\t";

}}

.درجة270اقلبھا 

#include<iostream.h>

main()

{

int i,j;

int a[3][3];

for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<3;j++)

cin>>a[i][j];



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

for(j=2;j>=0;j--){

cout<<"\n";

for(i=0;i<3;i++)

cout<<a[i][j]<<"\t";

}}

وابقاء مكانھ فارغحذف عنصر من مصفوفة ذات بعدین:٢٢

#include<iostream.h>

main()

{

int i,j;

int a[3][3];

for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<3;j++)

cin>>a[i][j];

for(i=0;i<3;i++){

cout<<"\n";

for(j=0;j<3;j++)

if((i==0)&&(j==0))

a[i][j]=0; {

cout<<""<<"\t";}

else

cout<<a[i][j]<<"\t";

}}

ترتیب عناصر مصفوفة ذات بعد واحد تصاعدیا:٢٣

#include<iostream.h>

int main()

{int array[5]={50,32,93,2,74};

int sure=0;

int x=0;

cout<<"Here is the Array befor sorted\n" ;

for (int j=0;j<5;j++)

cout<<array[j];

for (int i=0;i<5-1;i++) {

sure=0;

for (int j=i; j<5;j++) {

if (array[j] <array[i]){
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x=array[j];

array[j]=array[i];

array[i]=x;

sure=1;}}

if (sure ==0) break;}

cout<<"Here is the Array after sorted\n";

for (i=0;i<5;i++)

cout<<array[i]<<"\n";

}

سجل فیة عشرون طالب لكل طالب لھ اسم وعمر وعنوان وعشرة درجات اطبع اسماء الطالب الناجحون .٢٤

ومعدالتھم

#include<iostream.h>

#include<stdio.h>

struct student

{ char name[10];

int age;

int id;

int degres;

}st[20];

main()

{

int i,j,sum,avg;

sum=0;

for(i=0;i<20;i++)

{cout<<"please enter the student information\n";

cout<<"enter his name\n";

gets(st[i].name );

cout<<"enter his age\n";

cin>>st[i].age;

cout<<"enter his ID adress\n";

cin>>st[i].id;

cout<<"enter his degress\n";

for(j=0;j<10;j++)

{cin>>st[i].degres;

sum+= st[i].degres ;}

avg=sum/10;

sum=0;
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st[i].degres=avg;}

for(i=0;i<20;i++)

{if (st[i].degres>=50)

{cout<<"this student is succes..his name is "<<st[i].name<<endl;

cout<<"his aveg is "<<st[i].degres<<endl;}

else

{cout<<"this student is fail..his name is "<<st[i].name<<endl;

cout<<"his aveg is "<<st[i].degres<<endl;} }}

برنامج لوضع فاصلة عشریة بین كل ثالثة ارقام لتسھیل القراءة.٢٥

#include<iostream.h>

#include<ctype.h>

#include<string.h>

int main()

{char stack[100],b[100]; //a[100] represent matraix for enter

int i,len,count_semicol,b_count,count_return_v,semicoll_number, k;

b_count=count_return_v=count_semicol=semicoll_number=0;

cout<<"enter your number here: ";

cin.getline(stack,100);

len=strlen(stack);

for(i=len-1;i>=0;i--)

{

if ((count_semicol%3==0)&&(i!=len-1)) //put space

{b[b_count]=',';

++b_count;

semicoll_number=semicoll_number+1 ;

}

b[b_count]=stack[i];

++b_count;

count_semicol=count_semicol+1;}

--b_count; //return pointer to last value

for(i=b_count;i>=0;i--)

{stack[count_return_v]=b[i];

cout<<stack[count_return_v];

++count_return_v;} }
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مصفوفة مربعة اجمع العناصر فوق القطر الرئیسي وجمع العناصر تحتھ وجمع العناصر فوق القطر الثانوي :٢٦

وتحتھ

#include<iostream.h>

main()

{

int i,j,sum,sum1,sum2,sum3;

sum=sum1=sum2=sum3=0;

int a[3][3];

for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<3;j++)

cin>>a[i][j];

for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<3;j++) {

if(i<j)

sum+=a[i][j];

if(i>j)

sum1+=a[i][j];

if((i+j)<2)

sum2+=a[i][j];

if((i+j)>2)

sum3+=a[i][j];

}

cout<<"\n sum above secondary diagonal= n"<<sum2;

cout<<"\n sum above main diagonal= "<<sum;

cout<<"\n sum under main diagonal= "<<sum1;

cout<<"\n sum under secondary diagonal= "<<sum3;

}
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مصفوفة مكونة من خمس عناصر اجمعھا واحسب المعدل واطبع المصفوفة بالمقلوب:27

#include<iostream.h>

main()

{

int i ,sum,avg;

int a[5];

sum=0;

cout<<"enter the matrixs\n";

for(i=0;i<5;i++)

cin>>a[i];

for(i=0;i<5;i++)

sum+=a[i];

avg=sum/5;

cout<<"sum="<< sum <<"navg="<<avg<<endl;

cout<<"the matrixs invers is\n";

for(i=4;i>=0;i--)

cout<<a[i];

}

٣٠و٠اطبع االحرف الزوجیة بین 

#include<iostream.h>

main()

{

int i,j;

for(i=2;i<30;i+=2)

cout<<i<<"\t";

}

٣٠و٠اطبع االحرف الفردیة بین 

#include<iostream.h>

main()

{

int i,j;

for(i=١;i<30;i+=2)

cout<<i<<"\t";}
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(٢*٤(ضرب مصفوفتین :28 *(٣*٢(

#include<iostream.h>

main()

{

int i,j,k;

int a[3][2];

int b[2][4];

int c[3][4]={0}; //put zero in every location to sum with other value

cout<<"enter first matrixs\n" ;

for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<2;j++)

cin>>a[i][j];

cout<<"enter second matrixs\n" ;

for(i=0;i<2;i++)

for(j=0;j<4;j++)

cin>>b[i][j];

for(i=0;i<3;i++){

cout<<"\n";

for(j=0;j<4;j++){

for(k=0;k<2;k++)

c[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];

cout<<c[i][j]<<"\t" ;}}}

)٢(ضرب مصفوفة في رقم ثابت مثال :29

#include<iostream.h>

main()

{

int i,j;

int a[3][3];

cout<<"enter matrixs\n" ;

for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<3;j++)

cin>>a[i][j];

for(i=0;i<3;i++){

cout<<"\n";

for(j=0;j<3;j++){

a[i][j]=2*a[i][j];

cout<<a[i][j]<<"\t" ;}}}
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جمع مصفوفتین30:

#include<iostream.h>

main()

{

int i,j;

int a[3][3];

int b[3][3];

int c[3][3];

cout<<"enter first matrixs"<<"\n";

for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<3;j++)

cin>>a[i][j];

cout<<"enter second matrixs"<<"\n";

for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<3;j++)

cin>>b[i][j];

for(i=0;i<3;i++){

cout<<"\n";

for(j=0;j<3;j++){

c[i][j]=a[i][j]+b[i][j];

cout<<c[i][j]<<"\t";}

}}

طرح مصفوفتین:٣١

#include<iostream.h>

main()

{

int i,j;

int a[3][3];

int b[3][3];

int c[3][3];

cout<<"enter first matrixs"<<"\n";

for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<3;j++)

cin>>a[i][j];

cout<<"enter second matrixs"<<"\n";
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for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<3;j++)

cin>>b[i][j];

for(i=0;i<3;i++){

cout<<"\n";

for(j=0;j<3;j++){

c[i][j]=a[i][j]-b[i][j];

cout<<c[i][j]<<"\t";}

}}

استخراج اكبر عدد واصغر عدد لمصفوفة ذات بعدین:32

#include<iostream.h>

main()

{

int i,j,max,min;

int a[3][3];

cout<<"enter matrixs"<<"\n";

for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<3;j++)

cin>>a[i][j];

max=a[0][0];

for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<3;j++)

if(a[i][j]>max)

max=a[i][j];

cout<<"max="<< max<<"\t";

min=a[0][0];

for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<3;j++)

if(a[i][j]<min)

min=a[i][j];

cout<<"min="<< min;

}



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

برنامج  یبین ماھو اكبر واقل رقم ضمن مصفوفتین أي یعطیك ناتجین فقط احدھما االكبر والخر االصغر:33
#include<iostream.h>

main()

{int i,j,max,min;

int a[2][2];

int b[2][2];

int c[2][4];

cout<<"enter first matrixs matrixs"<<"\n";

for(i=0;i<2;i++)

for(j=0;j<2;j++)

cin>>a[i][j];

for(i=0;i<2;i++)

for(j=0;j<2;j++)

c[i][j]=a[i][j];

cout<<"enter second matrixs"<<"\n";

for(i=0;i<2;i++)

for(j=2;j<4;j++)

cin>>b[i][j];

for(i=0;i<2;i++)

for(j=2;j<4;j++)

c[i][j]=b[i][j];

cout<<"the new matrixs after combine is";

for(i=0;i<2;i++){

cout<<"\n";

for(j=0;j<4;j++)

cout<<c[i][j]<<"\t";}

max=c[0][0];

for(i=0;i<2;i++)

for(j=0;j<4;j++)

if(c[i][j]>max)

max=c[i][j];

cout<<"\n"<<"max="<< max<<"\t";

min=c[0][0];

for(i=0;i<2;i++)

for(j=0;j<4;j++)

if(c[i][j]<min)

min=c[i][j];

cout<<"min="<< min;}



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

اطبع الشكل التالي دون استخدام المصفوفة:34

** **

*****

*****

** **

#include<iostream.h>

main()

{int i,j,k; //for print my na

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

for(j=0;j<2;j++)

cout<<"*";

if((i==1)||(i==4))

cout<<" ";

else

cout<<"*";

for(k=0;k<2;k++)

cout<<"*";

cout<<"\n";}}

م المصفوفةدون استخدااطبع الشكل التالي:٣٥

#include<iostream.h>

main()

{

int i,j,k;

for(i=5;i>=0;i--){

for(j=0;j<=i;j++)

cout<<"*";

cout<<"\n";

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

cout<<" ";

}}



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

اطبع الشكل التالي دون استخدام المصفوفة36:

#include<iostream.h>

main()

{

int i,j;

for(i=5;i>=0;i--){

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

cout<<"*";

cout<<"\n";

}}

برنامج یبین عدد االحرف الصحیحة والعلة في مصفوفة ذات بعدین:37

#include<iostream.h>

main()

{

int i,j,m,h,s;

h=0;

char a[5][4];

char c[6]={'o','u','a','i','e','\o'};

for(i=0;i<5;i++)

for(j=0;j<4;j++)

cin>>a[i][j];

for(i=0;i<5;i++)

for(j=0;j<4;j++){

for(m=0;m<5;m++)

if(a[i][j]==c[m])

h=h+1;

}

s=i*j-h;

cout<<"vowel="<<h<<"\n"<<"const="<<s;

}



أمثلة محلولة

حسین أحمد طالب

#include<iostream.h>

main()

{int i,j,m,h;

h=0;

char a[5][4];

char c[7]={'h','u','s','i','e','n','

for(i=0;i<5;i++)

for(j=0;j<4;j++)

cin>>a[i][j];

for(i=0;i<5;i++)

for(j=0;j<4;j++){

for(m=0;m<6;m++) {

if(a[i][j]==c[m])

h=h+1;

else

cout<<"";}}

cout<<"iteration number="<<h;}

د مكونة من اكبر عنصر في كل صف

#include<iostream.h>

main()

{

int i,j,h,max;

h=0;

int c[6];

int a[4][4];

for(i=0;i<4;i++)

for(j=0;j<4;j++)

cin>>a[i][j];

for(i=0;i<4;i++){

max=a[h][0];

h=h+1;

for(j=0;j<4;j++)

if(a[i][j]>max)

max=a[i][j];

cout<<(c[max]=max)<<"\t";}}

برنامج یبین عدد مرات تكرار احرف اسمك في مصفوفة ذات بعدین

har c[7]={'h','u','s','i','e','n','\o'};

cout<<"iteration number="<<h;}

د مكونة من اكبر عنصر في كل صفكون مصفوفة ذات بعد واح

t";}}

الملحقات

++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

برنامج یبین عدد مرات تكرار احرف اسمك في مصفوفة ذات بعدین:٣٨

كون مصفوفة ذات بعد واح٤*٤من مصفوفة :٣٩



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

برنامج یطبع االعداد كما في شاشة التنفیذ:40

#include<iostream.h>

main()

{

int i,s,b,d ;

s=0;

d=1;

for(i=0;i<20;i++)

{

cout<<d<<"\t";

b=s;

s=d;

d=s+b;

}}

برنامج تدخل فیھ رقم مكون من خمس اجزاء ویبین ھل الرقم الذي ادخلتھ متناضر ام ال:٤١

#include<iostream.h>

main()

{

int i,count=4,bol=0;

int a[5],b[5];

for(i=0;i<5;i++)

{cin>>a[i];

b[i]=a[i];}

for(i=0;i<5;i++)

{if(a[i]!=b[count])

bol=1;

count=count-1;}

if(bol==0)

cout<<"the number is symmetric";

else

cout<<"the number is no symmetric";

}



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)في كل سطر من المثلت العلوي(مصفوفة مكونة من اكبر االعداد في المثلث العلوي:٤٢

#include<iostream.h>

main()

{int i,j,h,m,max;

h=0;

m=1;

int c[6];

int a[4][4];

for(i=0;i<4;i++)

for(j=0;j<4;j++)

cin>>a[i][j];

cout<<"the new natrix is"<<"\n";

for(i=0;i<3;i++){

max=a[h][m];

h=h+1;

m=m+1;

for(j=i+1;j<4;j++)

if(a[i][j]>max)

max=a[i][j];

cout<<(c[max]=max)<<"\t";}}

)في كل سطر من المثلت السفلي(مصفوفة مكونة من اكبر االعداد في المثلث السفلي:٤٣

#include<iostream.h>

main()

{int i,j,h,m,max;

h=1;

int c[6], a[4][4];

for(i=0;i<4;i++)

for(j=0;j<4;j++)

cin>>a[i][j];

cout<<"the new natrix is"<<"\n";

for(i=1;i<4;i++){

max=a[h][0];

h=h+1;

for(j=0;j<i;j++){

if(a[i][j]>max)

max=a[i][j]; }

cout<<(c[max]=max)<<"\t";}}



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)٤*٤(مصفوفة مكونة من اكبر عدد في كل عمود ماخوذة من مصفوفة :٤٤

#include<iostream.h>

main()

{int i,j,h,max;

h=0;

int c[6];

int a[4][4];

for(i=0;i<4;i++)

for(j=0;j<4;j++)

cin>>a[i][j];

cout<<"the new natrix is"<<"\n";

for(j=0;j<4;j++){

max=a[h][0];

h=h+1;

for(i=0;i<4;i++)

if(a[i][j]>max)

max=a[i][j];

cout<<(c[max]=max)<<"\t";}}

كون مصفوفة من عمودین العمود االول نفس العمود االول في المصفوفة االصلیة )٤*٤(من مصفوفة:٤٥

والعمود الثاني من حاصل ضرب العمود االول في العمود االخیر 

#include<iostream.h>

main()

{int i,j;

int c[4]={1,1,1,1};

int a[4][4];

for(i=0;i<4;i++)

for(j=0;j<4;j++)

cin>>a[i][j];

for(i=0;i<4;i++){

cout<<"\n";

for(j=0;j<4;j++)

if((j==3)||(j==0)) {

c[i]*=a[i][j];

cout<<c[i]<<"\t"; }

else

cout<<"";

}}



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

كون مصفوفة من عمود واحد مكون من حاصل ضرب العمود االول في العمود االخیر)٤*٤(من مصفوفة :٤٦

#include<iostream.h>

main()

{

int i,j;

int c[4]={1,1,1,1};

int a[4][4];

for(i=0;i<4;i++)

for(j=0;j<4;j++)

cin>>a[i][j];

for(i=0;i<4;i++){

cout<<"\n";

for(j=0;j<4;j++)

if((j==3)||(j==0))

c[i]*=a[i][j];

else

cout<<"";

cout<<c[i]<<"\t";

}}

)االمتحان النھائيورد في (اطبع مصفوفة كما في شاشة التنفیذ:٤٧

cout<<"\n";}}



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)لمصفوفة وتكون اسمك من االحرفأي تبحث عن احرف اسمك في ا(كون اسمك من مصفوفة حرفیة :٤٨

#include<iostream.h>

main()

{int i,j,k,n;

n=0;

char m[7];

char c[7]={'h','u','s','i','e','n','\o'};

char a[4][4];

for(i=0;i<4;i++)

for(j=0;j<4;j++)

cin>>a[i][j];

for(k=0;k<6;k++){

for(i=0;i<4;i++)

for(j=0;j<4;j++){

if(a[i][j]==c[k]){

m[k]=a[i][j];

n=n+1;}}}

if(n>=6)

for(k=0;k<6;k++)

cout<<m[k];

if(n==0)

cout<<"your name is not found in this matrixs";

if((n<6)&&(n>0))

cout<<"found deficit in your name letter";}

)ورد في االمتحان النھائي(برنامج یقوم بحساب المعادلة التالیة :٤٩

#include<stdio.h>

main()

{

int i,j,m,n,sum;

sum=0;

scanf("%d",&n);

for(i=1;i<=n;i++){

m=i*i;

sum=sum+m;}

printf("seque=%d",sum);}



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)ورد في النھائي(برنامج یقوم بطباعة المتسلسلة التالیة حتى المئة حد :٥٠

#include<stdio.h>

main()

{float i,j,m,sum;

j=3;

sum=0;

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

m=(i*i)/(j*j);

j=j+2;

sum=sum+m;}

printf("seque=%f",sum);}

)٧(لتنفیذ والبقیة بالتسلسل الى یظھر یوم االحد في شاشة ا)١(قم بطباعة ایام االسبوع بحیت اذا ضغطنا:51

)ورد في النھائي(یمثل السبت 

#include<stdio.h>

main()

{int x;

scanf("%d",&x);

switch(x) {

case 1:

printf("sumday");

break;

case 2:printf("monday");

break;

case 3:printf("Tuerday");

break;

case 4:printf("wednesday");

break;

case 5:printf("thursday");

break;

case 6:printf("fridaay");

break;

case 7:printf("saturday");

break;

default: printf("error"); }}



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

)ورد في النھائي(برنامج یدخل عشرین رقم ویبین أیھم اولي ویحسب عدد االعداد االولیة التي ظھرت :٥٢

#include<stdio.h>

main()

{int x,i,m,h,t;

int a[20];

h=t=0;

for(x=0;x<20;x++)

scanf("%d",&a[x]);

for(x=0;x<20;x++) {

for(i=2;i<a[x];i++)

if(a[x]%i==0)

t=1;

if (t==1)

printf("%d is no prime\n",a[x]);

else {

h=h+1;

printf("%d is prime\n",a[x]);

}t=0;}

printf("number of prime=%d",h);

}

مصفوفة ثالثة للعلم ان كل مصفوفتین كل واحدة منھما مكونة من خمس عناصر ادمج ھاتین المصفوفتین في53:

)ورد في النھائي(المصفوفات احادیة البعد

#include<stdio.h>

main()

{

int i,j,n;

n=0;

int a[5];

int b[5];

int c[10];

printf("enter first matrixs\n");

for(i=0;i<5;i++)

scanf("%d",&a[i]);

for(i=0;i<5;i++)

c[i]=a[i];

printf("enter second matrixs\n");

for(j=5;j<10;j++)



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

scanf("%d",&b[j]);

for(j=5;j<10;j++)

c[j]=b[j];

for(n=0;n<10;n++)

printf("%d\t",c[n]);}

ضع القطر الرئیسي لھا في مصفوفة تانیة واطبعھا)٥*٥(مصفوفة :٥٤

#include<stdio.h>

main()

{

int i,j,n;

n=0;

int a[5][5];

int b[5];

printf("enter matrixs\n");

for(i=0;i<5;i++)

for(j=0;j<5;j++)

scanf("%d",&a[i][j]);

printf("the new matrixs is\n");

for(i=0;i<5;i++)

for(j=0;j<5;j++){

if(i==j)

printf("%d\t",(b[i]=a[i][j]));

else

printf(""); }}

برنامج یطبع الدالة التالیة:55

#include<stdio.h>

#include<math.h>

main()

{

float i,m,n,b,a,y,x,s;

y=0;

b=2;

printf("enter the last power of\n");

scanf("%f",&n);

printf("enter the volue of(x)\n");



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

scanf("%f",&s);

for(i=1;i<=n;i++){

x=pow(s,i);

a=pow(b,i);

m=x/a;

y=y+m; }

printf("y=%f",y);

}

ایجاد الجذر لرقم معین باستخدام دالة الجذر التربیعي:٥٦

#include<stdio.h>

#include<math.h>

main()

{

float n;

printf("who the number you want to find root for it\n");

scanf("%f",&n);

n= sqrt (n);

printf("root=%f",n);

}

ایجاد التقریب لرقم معین باستخدام دالتي التقریب:٥٧

#include<stdio.h>

#include<math.h>

main()

{float n;

int h;

printf("who the number you want to near it\n");

scanf("%f",&n);

h=ceil(n);

printf("near to max=%d\n",h);

h=floor(n);

printf("near to min=%d",h); }



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

برنامج تدخل فیھ اسم وبدل كل حرف تدخلھ تظھر نجمة ویقارن االسم الذي ادخلتھ باالسم الموجود عنده :٥٨

)برنامج الرقم السري الموجود في الحاسبة (حوالیخرج من البرنامج اال تدخل الكود الصحی

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main()

{int sure=0;

char x[]="rana";

char pass[4];

for(;;){

for(int i=0;i<4;i++){

pass[i]=getch();

putchar('*');}

for (i=0;i<4;i++){

if (pass[i]==x[i]) sure++;

else break;}

if (sure == 4){

printf("\n Password Correct\n");

break;}

printf("\n");

printf("\n False....Try Againe\n");}

return 0; }

برنامج یطبع الدالة التالیة :59

#include<stdio.h>

#include<math.h>

main()

{

float i,m,n,b,a,y,x,s;

y=a=0;

b=2;

printf("enter the last power of\n");

scanf("%f",&n);

printf("enter the volue of(x)\n");

scanf("%f",&s);



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

for(i=1;i<=n;i++){

x=pow(s,a);

a=pow(b,i);

m=x/a;

y=y+m; }

printf("y=%f",y);

}

الى الرسم وترى تكرار .الیحتاج  احدد ماذا ستستعمل في الحل فمجرد النضرة(برنامج لطباعة الشكل التالي:60

)Functionاالضلع تعرف ان علیك استخدام 

#include<stdio.h>

max1()

{

int z,x;

for(z=1;z<=5;z++){

printf("*\n");

for(x=0;x<=z-1;x++)

printf(" ");

}}

main()

{

max1 ();

max1();

max1();

}

برنامج لطباعة الشكل التالي:61

#include<stdio.h>

max1(){

int z,x;

for(z=1;z<=5;z++){

printf("*\n");

for(x=0;x<=z-1;x++)

printf(" ");}}

max2(){

int z,x;

for(z=1;z<=5;z++){

printf("*\n");

for(x=z;x<=5;x++)



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

printf(" ");}}

main(){

max1 ();

max2();

max1();

max2();

}

برنامج لطباعة الشكل التالي:٦٢

#include<stdio.h>

max1()

{

int z,x,b;

for(z=1;z<=5;z++){

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

printf(" ");

printf("*\n");

for(x=0;(x<=z-1)&&(z!=5);x++)

printf(" ");

}}

max2()

{

int z;

for(z=1;z<12;z++)

printf("*");

printf("\n");

}

max3()

{

int m,n,c;

for(n=1;n<=5;n++){

for(m=n;m<5;m++)

printf(" ");

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

printf(" ");

printf("*\n");}}

main(){

max2 ();



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

max3();

max1();

max2();

printf("");

max2 ();

max3();

max1();

max2();}

برنامج لطباعة الشكل التالي:٦٣

#include<stdio.h>

max1(){

int z,x,b;

for(z=1;z<=5;z++){

printf("*\n");

for(x=0;(x<=z-1)&&(z!=5);x++)

printf(" ");}}

max3(){

int m,n;

for(n=1;n<=5;n++){

for(m=n;m<5;m++)

printf(" ");

printf("*\n");}}

main(){

max1 ();

max1();

max3 ();

max3();}

برنامج لطباعة الشكل التالي:64

#include<stdio.h>

max1(){

int z,x;

for(z=1;z<=5;z++){

printf("*\n");

for(x=0;(x<=z-1)&&(z!=5);x++)

printf(" ");}}

max2(){



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

int z;

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

printf("*");

printf("\n");}

main()

{max1 ();

max2();

max1();

max2();

max1();

max2();

max1();

max2();}

برنامج لطباعة الشكل التالي:65

#include<stdio.h>

max1(){

int z,x;

for(z=1;z<=5;z++){

printf("*\n");

for(x=0;(x<=z-1)&&(x!=5);x++)

printf(" ");}}

max2(){

int z;

for(z=1;z<=7;z++)

printf("*");

printf("\n");}

main(){

max1 ();

max2();

max1();

max2();

max1();

max2();}
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نفترض انك كنت في صدد بناء نظام تشغیل وقد احتجَت مراراً في كثیر من اجزاء البرنامج الى المعادلة التي :66

ي في االسفل ھل من المعقول ان تعید المعادلة كل مرة ھذا اقرب الى الجنون ونحن نعلم ان المتغیرات قد تتغیر ف

استعمالھا في احد االجراءات ولحل ھذه المشكلة ماذا نستخدم ؟

#include<stdio.h>

#include<math.h>

hus(int a ,int b)

{ int x;

x=a+b;

return(x);}

rana (int a){

int z;

z=pow(a,5);

return(z);}

main(){

int a,b,n,m,z;

scanf("%d%d",&a,&b);

n=hus(a,b);

m=rana(a);

z=n+m;

printf("z=%d",z);}

Function)برنامج لطباعة جمیع االحرف االنكلیزیة بلتسلسل بحیث االحرف الكبیرة بتناقص :٦٧ و (

الصغیرة بتزاید اطبعھم مرتین باستخدام

#include<stdio.h>

smo(){

char r;

for(r='a';r<='z';r++)

printf("%c\t",r);}

cap(){

char h;

for(h='Z';h>='A';h--)

printf("%c\t",h);}

main(){

smo();

printf("\n");

cap();

printf("\n");
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smo();

printf("\n");

cap();}

ھل سبق ورایت صندوق برید لنفرض انك وضعت رسالة في صندوق 68:

عنوان الرسالة ھل سوف تطبعلي وطلبت انا منك انت تطبعلي....)اذكریني كلما تغیب الشمس(البرید تحتوي على

)١١٠(اكید ال سوف تطبعلي عنوان الصندوق الذي وضعت فیھ الرسالة ولیكن)هللا یدري اشكاتب(ماموجود فیھا

وھذا ماموجود بلضبط في موضوع المؤشرات

#include <stdio.h>

main( )

{int c=55;

printf("%d",&c);

return 0;}

الؤشر ھوا رقم الصندوق البرید المكتوب على (غیر معین وطبع القیمة التي فیھاجعل مؤشر یشیر لمحتویات مت

)الرسالة

#include <stdio.h>

main( )

{int f=55;

printf("f=%d\n",&f);

int *a=&f ;

printf("*a=%d",*a);

return 0;}

نعلم ھذاالسؤال مستحیل مع (خالكون مصفوفة احادیة البعد غیر محدودة الحجم انت تحدد عناصرھا في كل اد:٦٩

.وجد مجموع المصفوفة والمعدل )المصفوفة االعتیادیة والكن ممكن مع المؤشرات

#include <stdio.h>

void main( )

{int i,j,sum,avg;

sum=0;

printf("who size the arrray\n");

scanf("%d",&i);

int *Array=new int [i];

printf("enter the array\n");

for ( j=0;j<i; j++)

scanf("%d",&Array[j]);

for (j=0;j<i; j++)

sum=sum+Array[j];

avg=sum/i;

printf("sum=%d\navg=%d",sum,avg);}
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)اكید باستخدام المؤشرات(كون مصفوفة ثنائیة االبعاد غیر محدودة الحجم وأجمع الصف االول :٧٠

#include <stdio.h>

void main ( )

{

int i,j,sum;

sum=0;

scanf("%d%d",&i,&j);

int **Array=new int *[i];

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

Array[k]=new int[j];

for (k=0 ; k< i ; k++)

for (int kk=0; kk< j ; kk++)

scanf("%d",&Array[k][kk]);

for (k=0 ; k< i ; k++)

for (int kk=0; kk< j ; kk++)

if (k==0)

sum=sum+ Array[k][kk];

printf("%d",sum);

}

بعد ان راجعتھا االن كون مصفوفة  واحذف منھا عنصر وضف لھا )٢٥و٢٤و ٢٢(أوأل راجع االسئلة رقم:٧١

)باستخدام المؤشر(عنصر وابدل احد العناصر اي اجمع االسئلة الثالثة في سؤال واحد 

#include <stdio.h>

void main( )

{

int i,f,d;

int m[9];

printf("enter matrixs\n");

for ( i=0;i<5; i++)

scanf("%d",&m[i]);

printf("who location you want to replace\n");

scanf("%d",&f);

int *array=&m[f];

printf("enter item\n");

scanf("%d",&d);

*array=d;

for ( i=0;i<5; i++)

printf("%d\t", m[i]);
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printf("\nwho location you want to delet content it\n");

scanf("%d",&f);

int *hu=&m[f];

*hu=0;

for ( i=0;i<5; i++)

printf("%d\t", m[i]);

int *rana=&m[5];

printf("\nenter item you wand to add\n");

scanf("%d",&d);

*rana=d;

for ( i=0;i<6; i++)

printf("%d\t", m[i]);

}

برنامج تدخل فیھ مصفوفة حرفیة وتظھر لك في الشاشة جمیع االحرف االنكلیزیة  وامام كل حرف عدد مرات :٧٢

ظھوره في المصفوفة

#include<stdio.h>

main()

{

int i,h,s;

char a[5];

char k[26];

char m;

h=0;

for(i=0;i<5;i++)

scanf("%s",&a[i]);

for(m='a';m<='z';m++) {

k[m]=m;

for(i=0;i<5;i++)

if (k[m]==a[i])

h=h+1;

printf("%c=%d\t",k[m],h);

h=0;}

}
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ظھور (a))ورد في النھائي(ادخل مصفوفة مكونة من خمس احرف وحسب عدد مرات  في ھذه المصفوفة:73

#include<stdio.h>

main()

{

int i,j,n;

n=0;

char c[2]={'a','\0'};

char a[5];

for(i=0;i<5;i++)

scanf("%s",&a[i]);

for(i=0,j=0;i<5;i++) {

if (a[i]==c[j])

n=n+1;

else

printf(""); }

}

)ورد في النھائي)(Function(برنامج تدخل فیھ مصفوفة حرفیة  وباستخدام :٧٤

اوجد عدد احرف العلة في المصفوفة.١

اوجد الحرف االكثر تكرارا في المصفوفة.٢

#include<stdio.h>

int i,h,m,s;

char a[7],b;

vowel(char a[])

{

h=0;

char c[6]={'o','u','a','i','e','\0'};

for(i=0;i<7;i++){

for(m=0;m<5;m++)

if(a[i]==c[m])

h=h+1;}

printf("vowel=%d\n",h);}

repeat(char a[])

{

int i,h,r,max,salah;

char

k[26]={'q','e','w','r','t','y','u','i','o','p','a','s','d','f','g','h','j','k','l','m','n','b','v','c','x','z

'};



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

char m;

h=r=0;

int p[26];

for(m=0;m<26;m++){

for(i=0;i<7;i++)

if (k[m]==a[i])

h=h+1;

p[r]=h;

r=r+1;

h=0;}

max=p[0];

for(h=0;h<26;h++)

if (p[h]>max){

max=p[h];

salah=h;}

printf("charcter more repeat=%c\n",k[salah]);}

main()

{

for(i=0;i<7;i++)

scanf("%c",&a[i]);

vowel(a);

repeat(a);

}

مصفوفتان حرفیتان تحتویان على:٧٥

١= she love eng.

2= he work in Microsoft

she(احصل على العبارة التالیة من ھاتین المصفوفتان love work in Microsoft(

#include <stdio.h>

#include <cstring.h>

main()

{

char string[40];

char string2[]= "she love eng.";

char string3[]= "he work in microsoft";

printf("%s\n", string2);

printf("%s\n\n", string3);

char *string1=strpbrk(string3," ");
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strncpy(string,string2,8);

strcat(string,string1);

printf("%s\n", string);

}

مصفوفتان حرفیتان تحتویان على:٧٦

١= c++ language from

2= fortran best language

( c++ best language from fortran احصل على العبارة التالیة من ھاتین المصفوفتان(

#include <stdio.h>

#include <cstring.h>

main()

{char string4[]="we mow ";

char string[40];

char string2[]= "c++ language from ";

char string3[]= "fortran best language ";

printf("%s\n",string2);;

printf("%s\n",string3);

char *string1=strpbrk(string3,"b");

strncat(string,string2,4);

strcat(string,string1);

string1=strpbrk(string2,"f");

strcat(string,string1);

strncpy(string4,string3,7);

strcat(string,string4);

printf("%s\n",string);}

ادخل مصفوفة حرفیة وبین موقع مجموعة من االحرف فیھا:٧٧

#include <stdio.h>

#include <cstring.h>

main()

{

int b;

char string3[]= "momohameednonoor ";

char string2[]= "hame";

printf("number of char=%s\n",string3);

char *x= strstr(string3,string2);

b=x- string3+1;

printf("number of char=%d",b); }
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ادخل مصفوفة حرفیة وبین عدد مجموعة من االحرف في المصفوفة وبین موقعھا:٧٨

#include <stdio.h>

#include <cstring.h>

main(){

int x,b;

char string3[]= "momohameednonoor ";

printf("location of char=%s\n",string3);

x= strspn(string3,"mo");

printf("number of char=%d\n",x);

b= strcspn(string3,"mo");

printf("location of char=%d",b); }

ھذا البرنامج حل لمن (برنامج تدخل فیھ جمل حرفیة بالعكس ویطبع   الجملة باالتجاه الصحیح والعكس صحیح:٧٩

)سرهیھوي الكتابة بالعكس فھذا یكشف

#include <stdio.h>

#include <cstring.h>

#include <string.h>

void main( )

{ char * string3;

int i,j,b;

printf("who size the word\n");

scanf("%d",&i);

string3=new char [i];

printf("enter the word\n");

gets(string3);

gets(string3);

b=strlen (string3)-1;

printf("afler rotate\n");

for(i=b;i>=0;i--)

printf("%c",string3[i]); }
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مصفوفتان حرفیتان تحتویان على:٨٠

arwa hate bananas

mohameed noor

mohameed)(اذا كانت المصفوفة االولى اكبر من الثانیة یطبع العبارة التالیة   noor hate bananas

.فھ یطبع المصفوفة االولىوبخال

#include <stdio.h>

#include <cstring.h>

main()

{

int x;

char string4[٥٠];

char string1[٥٠];

char string2[]= "arwa hate bananas";

char string3[]= "mohameed noor ";

printf("%s\n", string2 );

printf("%s\n\n", string3 );

x=strcmp(string3,string2);

if ( x>0) {

char*string1=strpbrk(string2,"h");

strcat(string3,string1);

printf("%s\n", string3 ); }

else

printf("%s\n", string2 );

}

)ادخل مصفوفة حرفیة وتخلص من :٨١ التي توجد داخل المصفوفة)،((

#include <stdio.h>

#include <cstring.h>

main()

{

char string2[]= ",(myfriend)";

char tok[]="(),";

printf("%s\n\n",string2);

char *string =strtok(string2,tok);

printf("%s\n",string);}
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وایجاد المعدلبرنامج ألدخال درجات ثالث طالب لخمس مواد دراسیة:82

#include <stdio.h>

#include <cstring.h>

main()

{

int i,j;

char name;

float avg,degree ,sum ;

i=sum=0;

while(i<3){

printf("enter name of st.\n");

scanf("%s",&name);

printf("enter his degree\n");

for(j=0;j<4;j++){

scanf("%f",&degree);

sum=sum+degree;}

avg=sum/4;

printf("avg=%f\n",avg);

sum=0;

++i;

}}

ادخل متغیرین وابدل بین قیمھما باستخدام المؤشر:83

#include<stdio.h>

void change(int *a,int *b)

{int c=*a;

*a=*b;

*b=c;

}

main(){

int a,b;

scanf("%d%d",&a,&b);

printf("a=%d\nb=%d\n",a,b);

change(&a,&b);

printf("a=%d\nb=%d\n",a,b);
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و االعداد ، و االعداد الزوجیة السالبة،االعداد الفردیة السالبة(اد ویبن لك مایلي برنامج تدخل فیھ عشرة اعد:٨٤

ورد في نصف السنة جزء من )(واالعداد السالبة،واالعداد الموجبة،الموجبةاوو االعداد الزوجیة أ،الفردیة الموجبة

)ھذا السؤال فقط الفردیة السالبة

Forباستخدام

#include<stdio.h>

main(){

int a,b,i;

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

printf("enter number: ");

scanf("%d",&a);

if((a<0)&&(a%2==-1))

printf("%d is negitive odd\n",a);

if((a<0)&&(a%2==0))

printf("%d is negitive even\n",a);

if((a>=0)||(a%2==1))

printf("%d is positive or odd\n",a);

if((a>=0)&&(a%2==0))

printf("%d is positive even\n",a);

if(a>=0)

printf("%d is positive\n",a);

if(a<0)

printf("%d is negitive\n",a);

}}

Whileباستخدام 

#include<stdio.h>

main(){

int a,b,i;

i=0;

while(i<10){

printf("enter number: ");

scanf("%d",&a);

if((a<0)&&(a%2==-1))

printf("%d is negitive odd\n",a);

if((a<0)&&(a%2==0))

printf("%d is negitive even\n",a);

if((a>=0)&&(a%2==1))

printf("%d is positive odd\n",a);
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if((a>=0)||(a%2==0))

printf("%d is positive or even

if(a>=0)

printf("%d is positive\n",a);

if(a<0)

printf("%d is negitive\n",a);

++i;

}}

#include <stdio.h>

void converttobinary(int num){

int i=0;

int binary[32];

while(num>0){

int h=num%2;

binary[i]=h;

num/=2 ;

++i; }

--i;

printf("binary=");

while(i>=0){

printf("%d",binary[i]);

--i;}

printf("\n");}

void main( )

{int decimal;

printf("decimal mumber: ");

scanf("%d",&decimal);

converttobinary(decimal);

}

printf("%d is positive or even\n",a);

n",a);

n",a);

Decimal to Binary(

void converttobinary(int num){

printf("decimal mumber: ");

الملحقات

++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

to(برنامج یحول   :85 Binary
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to(برنامج یحول :٨٦ octal(Decimal

#include <stdio.h>

void convertooctal(int num)

{

int i=0;

int octal[32];

while(num>0){

int h=num%8;

octal[i]=h;

num/=8 ;

++i;}

--i;

printf("octal=");

while(i>=0){

printf("%d",octal[i]);

--i;}

printf("\n");}

void main( )

{int decimal;

printf("decimal mumber: ");

scanf("%d",&decimal);

convertooctal(decimal);}

Hexi(برنامج یحول  :٨٧ to Decimal(

#include <stdio.h>

void convertohexi(int num)

{int i=0;

int hexi[32];

while(num>0){

int h=num%16;

hexi[i]=h;

num/=16 ;

++i;}

--i;

printf("hexi=");

while(i>=0){

printf("%d",hexi[i]);

--i;}
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printf("\n");}

void main( )

{int decimal;

printf("decimal mumber: ");

scanf("%d",&decimal);

convertohexi(decimal);

}

Aاكتب برنامج لقرائة ثالثون حرف وبین عدد مرات ظھور الحرف .٨٨ )(

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

main()

{

char a;

int x,i;

x=0;

for(i=0;i<30;i++){

a=getch();

if(a=='a')

x=x+1;}

printf("\n%d",x);

}

وعنوان ،اسم المؤلف ،عنوان الكتاب(برنامج الدخال معلومات خمس كتب في سجل والمعلومات وھي:٨٩

)ورد في النھائي)(وسنة الطباعة،الطبع

#include <stdio.h>

struct _libri

{

char book_title[10];

char auther_name[13];

char publish_address[6];

int publish_year[4];

}books[5];

main()

{ int i;

for(i=0;i<5;i++){

printf("\nbooks.book_title: ");

gets(books[i].book_title);
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printf("books.auther_name: ");

gets(books[i].auther_name);

printf("books.publish_address: ");

gets(books[i].publish_address);

printf("books.publish_year: ");

scanf("%d",&books[i].publish_year);

}}

Cحول التعابیر الریاضیة التالیة بشكل جمل بلغة :٩٠ )(

= = +.1

y=z=2*a+(5*c/d);

= + ∗
.

.2

y=7+(3*x/(k+2))*(1.1/z*z);

٣= ∗ + +.

y=sin(x*( . /180))+ pow(( ∗ + ∗ ),1/2);

= −.4

Y=((5+A)/D)-(B/C);

وضعت ھنا اقواس القسمة فقط لألمان الننا

B/c-y=(5+A)/D تكتبونستطیع ان نستغني عنھا الن القسمة لھا اسبقیة على الطرح

=
. ( . )

.5

y=4.5*pow((x+2.3*y),2)*2/(x+y);

المتغیرات المرفوعة لقوى لھا اسبقیة على الضرب والضرب لھ اسبقیة على القسمة

=
( )

( )
.6

The solve home work

)ئيورد في النھا(اكتب برنامج لطباعة الشكل التالي  دون استخدام المصفوفة:٩١

#include <stdio.h>

main()

{

int i,j,k,m,n,o,p;

for(m=7;m>0;m=m-2){

for(n=m;n>0;n--)

printf("*");
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printf("\n");

for(o=m;(o<=7)&&(m!=1);o=o+2)

printf(" ");}

for(i=3;i<=7;i+=2){

for(k=i;k<7;k+=2)

printf(" ");

for(j=i;j>0;j--)

printf("*");

printf("\n");

}}

برنامج ألبدال اكبر قیمة باصغر قیمة والعكس وایجاد  الرقم االكبر واالصغر:٩٢

#include<stdio.h>

main()

{

int i,m,max,min;

int a[6] ;

printf("enter first matrixs\n");

for(i=0;i<6;i++)

scanf("%d",&a[i] );

printf("the new matrixs after combine is\n") ;

max=a[0] ;

min=a[0];

for(i=0;i<6;i++)

{if(a[i] >max) //find max value

max=a[i] ;

if(a[i] <min) //find min value

min= a[i] ;

}

printf(" max=%d\n", max);

printf(" min=%d\n ", min);

m=0;

for(i=0;i<6;i++)

{if(a[i] ==max) //find loction equal max value

{a[i]=min ; // put min in location max

m=1; //if the first if correct the second stop his work for not ambigude

}
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if((a[i] ==min) &&(m==0)) //find loction equal max value //then put max in

location min

a[i]=max ;

printf("%d ",a[i]);

m=0;}

}

بواسطة المؤشر مرة ومرة بدونھ)(functionطباعة عناصر مصفوفة ثنائیة االبعاد في  :٩٣

#include <iostream.h>

void displaywithpointe(int *array )

}استقبال المصفوفة بشكل مؤشر

int i=0;

while ( i<25) //to display 25 element

{cout<<"array=["<<i<<"]="<<*array <<"\n";

*array++; //increment the location of pointer

i++;}}

void displaywithoutpointer(int array[][5] )

{

for (int i=0;i<5;i++)

for (int j=0;j<5;j++)

cout<<"array=["<<i<<"]["<<j<<"]="<< array[i][j] <<"\n";

}

main()

{

int array[5][5];

cout << "Enter Here the Array\n";

for (int i=0;i<5;i++)

for (int j=0;j<5;j++)

cin>>array[i][j];

displaywithpointe(&array[0][0]); //sent location first etement

ل حتى یستطیع المؤشر ایجاده  ویؤشر علیھنرسل موقع النصر االو

displaywithoutpointer( array ); }
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ایجاد القیمة الوسطیة ضمن مجموعة ارقام:٩٤

#include<stdio.h>

int main()

{char array[5],i,j;

int sure=0;

char x=0;

printf("Here is the Array \n");//sort array

for ( j=0;j<5;j++)

scanf("%d\n",&array[j]);

for ( i=0;i<5-1;i++) {

sure=0;

for ( j=i; j<5;j++) {

if (array[j] <array[i]){

x=array[j];

array[j]=array[i];

array[i]=x;

sure=1;}}

if (sure ==0) break;}

printf("Here is the mid number\n");

for (i=0;i<5;i++)

if (i==2) //take value mid in arry after sort it is the mid

printf("%d\n",array[i]);

}

ھذا البرنامج یبین لنا كیف نضع مصفوفة سجالت داخل مصفوفة سجالت اخرى الھدف ھوا المحافظة على درجات كل .٩٥

وصباعة اسماء الطالب والدروس الناجحون فیھا فقط)المعلومات اسم وعمر وعنوان وخمس درجات(طالب

#include<iostream.h>

#include<stdio.h>

struct student

{ char name[10];

int age;

int id;

struct myboy

{

int degres;

}de[5];

}st[20];

main()
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{

int i,j,sum,avg;

sum=0;

for(i=0;i<3;i++)

{cout<<"please enter the student information\n";

cout<<"enter his name\n";

gets(st[i].name );

cout<<"enter his age\n";

cin>>st[i].age;

cout<<"enter his ID adress\n";

cin>>st[i].id;

cout<<"enter his degress\n";

for(j=0;j<5;j++)

cin>>st[i].de[j].degres;

}

for(i=0;i<3;i++)

{cout<<"name: "<<st[i].name<<endl;

for(j=0;j<5;j++)

if (st[i].de[j].degres>=50)

cout<<"his aveg is "<<st[i].de[j].degres<<endl;

}}

برنامج تكبیر أحرف الكلمة وأیجاد  عدد األحرف العلة:٩٦

#include<stdio.h>

#include<ctype.h> //call this lab. for hs instruction(toupper)

int i,h,m,s;

char a[7],b,x;

char c[6]={'o','u','a','i','e','\0'};

main()

{

for(i=0;i<7;i++)

scanf("%s",&a[i]);

h=0;

for(i=0;i<7;i++)

{x=toupper(a[i]) ; //for big the the char.

printf("%c\t",x );}

printf("\n");

for(i=0;i<7;i++){ //compare every location with all value in the array {c[6]}
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for(m=0;m<5;m++)

if(a[i]==c[m]) // compare the new array with char. Vowel if it found increment

counter

h=h+1;}

printf("vowel=%d\n",h);

}

)٥و٣(برنامج لالرقام التي تكون مثلث نجمات عند رسھما مثال .٩٧

#include <iostream.h>

main()

{int i,x,a;

x=1;

int sure=0;

cin>>a;

for(i=2;i<=a+1;i++){

if(a==x){

cout<<"is mak digonal";

sure=1; }

x=x+i;}

if( sure==0)

cout<<"is not mak digonal";

}

)(دلة التالیة جد المعا:٩٨ x^n  باستخدام)(recursive functionاي باستخدام اسلوب استدعاء الدالة لنفسھا

#include<iostream.h>

)int power(int x,int n

{

)if (n>0

;))return(x*power(x,n-1

else

return 1;

}

{()main

Int x,n;

cout<<"x=";

cin>>x;

cout<<"n=";

cin>>n;

cout<<power(x,n)}
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یصبح ١٢٣٤٥٦برنامج لوضع االعداد الفردیة في جھة  والزوجیة في جھة من رقم یدخلھ المستخدم مثال   :٩٩

٢٤٦١٣٥

#include<stdio.h>

int main()

{int array[6],i,j;

int sure=0;

int x=0;

printf("Here is the Array befor sorted\n");

for ( j=0;j<6;j++)

scanf("%d\n",&array[j]);

for ( i=0;i<3 ;i++) {

if (array[i]%2==0 )

{ x=array[i];

for ( j=3;j<6 ;j++)

{ if (array[j]%2==1 )

{

array[i]=array[j];

array[j]=x;}}}

}

printf("Here is the Array after sorted\n");

for (i=0;i<6;i++)

printf("%d\t",array[i]);

}

Idea:of this program compare three location first with three last

تحویل مصفوفة احادیة البعد الى ثنائیة البعد:١٠٠

#include<stdio.h>

int main()

{int array[6],i,j,b[2][3];

int sure=0;

int x=0;

int hussien_ahmeed;

hussien_ahmeed=0;

printf("enter the Array \n");

for ( j=0;j<6;j++)

scanf("%d\n",&array[j]);

for ( i=0;i<2 ;i++)

for ( j=0;j<3 ;j++)
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{b[i][j]=array[hussien_ahmeed]; /put the value one dim. In the tow dim.

hussien_ahmeed=hussien_ahmeed+1;}

printf("Here is the Array other array\n");

for ( i=0;i<2 ;i++)

{printf("\n");

for ( j=0;j<3 ;j++)

printf("%d\n", b[i][j] );}}

دمج مصفوفتین احادیتي البعد في  مصفوفة ثالثة:١٠١

#include<stdio.h>

main()

{

int i,j,n;

n=0;

int a[5];

int b[5];

int c[10];

printf("enter first matrixs\n");

for(i=0;i<5;i++)

scanf("%d",&a[i]);

for(i=0;i<5;i++)

c[i]=a[i];

printf("enter second matrixs\n");

for(j=5;j<10;j++)

scanf("%d",&b[j]);

for(j=5;j<10;j++)

c[j]=b[j];

for(n=0;n<10;n++)

printf("%d\t",c[n])}

Idea:only sure the loction in new array shoud be diff. lock the first matrix

start(0 to 4)and second(5 to 9)

بر نامج لجمع الكلمات االنكلیزیة.١٠٢

#include<iostream.h>

#include<string.h>

main()

{char a[10];
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int len,i,m;

m=0;

cout<<"please enter the word\n";

cin.get(a,10);

len=strlen(a)-1;

if ((a[len]=='y')&&((a[len-1]!='a') &&(a[len-1]!='o')&&(a[len-1]!='u') && (a[len-

1]!='i')&&(a[len-1]!='e')))

{a[len]='i';

m=1;}

for(i=0;i<=len;i++)

cout<<a[i];

if ((a[len]=='s')||(m==1) )

cout<<"es";

else

cout<<"s"; }

جد اقرب عدد اولي لرقم تدخلھ انت في شلشة التنفیذ:١٠٣

#include<stdio.h>

main()

{

int i,m,m1,j,ra,prime_nearitm,prime_nearitmin,compare,compare1,outme

,fwo_point;

scanf("%d",&m);

m1=outme=m; //save value of enter in two vari.because it chane in program

and we need it

for(fwo_point=0;fwo_point<3;fwo_point++) //repeat two time to find two

near

{ra=1; //value of prime we make it one to not inflect in while loop

while(ra!=0) //reapet loop until we took prime number

{

if(fwo_point==0 ) //take etement above enter number

m=m+1;

if(fwo_point==1 ) //element under enter number

{m=m1; //give it save value enter

m=m-1;

m1=m ; //for efficient
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if(m<0) //treat if we have zero for not enter in toop inifinty

{break;

m=0;} }

ra=0; //zero check prime number in every enter

for(i=2;i<m;i++) //find prime

{if(m%i==0)

ra=1;} //is no prime

if ((ra==0)&&(fwo_point==0) ) //take value above it

prime_nearitm=m;

if ((ra==0)&&(fwo_point==1)) //take value under it

prime_nearitmin =m;

}} //compare beetween two value who it near

compare= prime_nearitm-outme;

compare1=outme-prime_nearitmin ;

if(compare<compare1) //if above near

printf("nearprime number=%d \n",prime_nearitm);

if(compare>compare1) //if unber near

printf("nearprime number=%d",prime_nearitmin );

if(compare==compare1) //if egual

{printf("nearprime number1=%d \n",prime_nearitm);

printf("nearprime number2=%d",prime_nearitmin );}}

برنامج لقسمة عددین  بطریقة الطرح:١٠٤

#include<stdio.h>

main()

{int a,b,i;

scanf("%d%d",&a,&b);

if(a>=b){

for(i=1;i<20;i++){

a=a-b;

if(a<b){

printf("divide=%d\ncarry=%d",i,a);

break;}

else

printf("");}}}
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(%)جد باقي  قسمة عددین بدون استخدام :١٠٥

#include<stdio.h>

main()

{int first_number,second_number,only_int,y;

printf("enter first: ");

scanf("%d",&first_number);

printf("enter second: ");

scanf("%d",&second_number);

only_int=first_number/second_number;

y= first_number- (only_int* second_number) ;

printf("mod=%d",y);}

)االعداد التي تقبل القسمة علیھ(برنامج الیجاد عوامل العدد :١٠٦

#include<stdio.h>

main()

{int a,b,i;

scanf("%d",&a);

printf("the nuber it abele to dive. is\n");

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

if( a % i==0)

printf("%d\n", i);}

ضرب عددین بدون استخدام عالمة الضرب:١٠٧

#include<stdio.h>

main()

{

int a,b,i,m;

m=0;

scanf("%d%d",&a,&b);

printf("the nuber it abele to mul. is\n");

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

m=m+a;

printf("%d\n", m);}

برنامج یدخل عدد من االعداد ویطبع فقط االعداد التي لیست اولیة:١٠٨

#include<stdio.h>

main()

{int i,m,j,prime,number;

printf("enter number: ");
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scanf("%d",&number);

for (j=1;j<=number;j++)

{scanf("%d",&m);

prime=0 ;

for(i=2;i<m;i++)

{if(m%i==0)

prime=1;}

if(prime==1)

printf("ther number is: %d\n",m);}}

m=pow(a,d)اشتق دالة االس   :١٠٩

#include<stdio.h>

main()

{int a,b,i,m;

m=1;

printf("enter number: ");

scanf("%d",&a);

printf("enter power: ");

scanf("%d" ,&b);

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

m=m*a; //dormulate the equation power (y=x^n)

printf("the power=%d\n", m);}

recursive(جد المفكوك باستخدام باستخدام :١١٠ function(
#include<iostream.h>

int fact(int x)

){if (n>0

;))return(x*fact(x-1

else

return 1;}

{()main

Int x;

Cout<<"x=";

Cin>>x;

Cout<<fact(x);}
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برنامج البدال أقطار مصفوفة:١١١

#include<stdio.h>

main()

{

int i,j,item;

int a[3][3];

for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<3;j++)

scanf("%d",&a[i][j]);

for(i=0;i<3;i++)

{printf("\n");

for(j=0;j<3;j++) {

if((j==0)&&(i!=1)) //to bound not take second row because they have one

location

{item=a[i][j];

a[i][j]=a[i][2];

a[i][2]=item;}

printf("%d\t",a[i][j]);} }}

برنامج لتكبیر اول حرف بدایة كل كلمة:١١٢

#include<stdio.h>

#include<string.h>

#include<ctype.h>

main(){

int i,j,len;

char a[30];

gets(a);

len=strlen(a); //take his length

for (i=0;i<len;i++)

{if(a[i]==' ') //to take the char after space and big it

a[i+1]=toupper(a[i+1]);

if(i==0) //to big first element

a[i]=toupper(a[i]);

printf("%c",a[i]); }}
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fact3لو  أردنا  :١١٣

#include<iostream.h>

int fact(int x)

){if (n>0

;))return(x*fact(x-3

else

return 1;}

{()main

Int x;

Cout<<"x=";

Cin>>x;

Cout<<fact(x);}

ادخل جملة معینة وضع كل كلمة في سطر:١١٤

#include<stdio.h>

#include<string.h>

#include<ctype.h>

main()

{

int i,j,len;

i=0;

char a[60];

gets(a);

len=strlen(a); //take his length

a[len]=' '; //space in end st. to stop while 2

a[len+1]='.'; //

while(a[i]!='.' ) //the out while stop if come(.)

{

while (a[i]!=' ') //split the word

{

printf("%c",a[i]);

++i;

}

printf("\n");

++i; }

}

Idea:the first while stop if come(.) we put it in array after enter and second

while stop in every spase come
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برنامج الیجاد اكبر رقم بین مجموعة ارقام یحددھا المستخدم بدون استخدام المصفوفات:١١٥

#include<stdio.h>

#include<math.h>

main()

{

int i,max,a,number;

max=0;

printf("ENTER NUMBER OF ELEMENT YOU WHAT FIND MAX BETWEEN

THEN: ");

scanf("%d",&number);

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

{scanf("%d",&a);

if(a>max)

max=a; }

printf("THE MAX NUMBER IS=%d",max);

}

؟)..10=5+4+1(سیجمع ھكذا )145(برنامج ندخل رقم ویجمع أرقامھ واحد مع األخر أي لو أدخلنا :116

في اإلدخال ونستقبل رقم رقم ونجمعھ مع )getche(أسھل  طریقة لحل ھذا السؤال ھوا استخدام دالة :تحلیل

)switch(خدام سابقیھ وبما ان ھذه الدالة تدخل حرف نقوم بتحویل كل حرف الى رقم باست

include<iostream.h>#

include<conio.h>#

main()

;{int i,nbit, sum=0

input=getche();

switch(input){

case '1': sum+=1;

break;

case '2': sum+=2;

break;

case '3': sum+=3;

break;

case '4': sum+=4;

break;

case '5': sum+=5;
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break;

default :break;}}

cout<<"\n\nsum of bit is="<<sum;}
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التي تقبل القسمة على سبعةبرنامج االبدال بین مواقع العناصر التي تقبل القسمة على ثالثة مع :١١٧

#include<stdio.h>

int main()

{int array[6],i,j;

int x=0;

printf("Here is the Array befor sorted\n");

for ( j=0;j<6;j++)

scanf("%d",&array[j]);

for ( i=0;i<3 ;i++) {

if (array[i]%3==0 )

{ x=array[i];

//compare with the element after and with itfor ( j=i;j<6 ;j++)

{ if (array[j]%7==0 )

{array[i]=array[j];

array[j]=x;

break;}}}} //we break replace if we find true repl.

printf("Here is the Array after sorted\n");

for (i=0;i<6;i++)

printf("%d\t",array[i]);}

ثة مصفوفات ثنائیة وطباعة التي تكون مرتبة تصاعدیا وتحوي اكبر عنصربرنامج لقراءة ثال:١١٨

#include<stdio.h>

int main()

{const int row =2;

const int coloum=2;

int a[ row ][coloum],b[ row ][coloum],c[ row ][coloum],i,j;

int maxa,maxb,maxc;

int cha,chb,chc; //declare of booleam type cha,chb,chc

maxa=maxb=maxc=cha=chb=chc=0;

printf("enter first array\n");

for ( i=0;i<row ;i++)

for ( j=0;j<coloum ;j++)

scanf("%d",&a[i][j]);

printf("enter second array\n");

for ( i=0;i<row ;i++)

for ( j=0;j<coloum ;j++)

scanf("%d",&b[i][j]);

printf("enter third array\n");
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for ( i=0;i<row ;i++)

for ( j=0;j<coloum ;j++)

scanf("%d",&c[i][j]);

for ( i=0;i<row ;i++) //here find who array is sort or not

for ( j=0;j<coloum ;j++)

{

if(a[i][j] > maxa) //first array

maxa=a[i][j];

else

cha=1; //it mean array not sort

if (b[i][j] > maxb) //second array

maxb=b[i][j];

else

chb=1;

if (c[i][j] > maxc) //third array

maxc=c[i][j];

else

chc=1; }

if (cha==1) //to zero max number for unsorting array

maxa=0 ;

if (chb==1)

maxb=0 ;

if (chc==1)

maxc=0 ;

for ( i=0;i<row ;i++) //here print thersort with max value

for ( j=0;j<coloum ;j++)

{ if ((maxa > maxb)&&(maxa > maxc)&&(cha==0)) //if a[ ][ ] is max

printf("%d\t",a[i][j]);

if ((maxb>maxa)&&(maxb>maxc)&&(chb==0)) //if b[ ][ ] is max

printf("%d\t",b[i][j]);

if ((maxc>maxa)&&(maxc>maxb)&&(chc==0)) //if c [ ][ ] is max

printf("%d\t",c[i][j]) ;

}}
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ترتیب مصفوفة ثنائیة االبعاد تنازلیا:١١٩

#include<stdio.h>

int main()

{int const row=5;

int const col=5;

int array[row][col];

int i,j,k,x,l ;

printf("Here is the Array befor sorted\n");

for ( i=0;i<row;i++)

for ( j=0;j<col;j++)

scanf("%d",&array[i][j]);

for( k=0;k<row;k++)

{for( l=0;l<col;l++)

{ for( i=0;i<row;i++)

{for ( j=0;j<col;j++)

{

if (array[i][j]< array[k][l])

{x=array[k][l];

array[k][l]=array[i][j];

array[i][j]=x;

}} }} }

printf("Here is the Array after sorted\n");

for ( i=0;i<row;i++)

{ for ( j=0;j<row;j++)

printf("%d\t",array[i][j]);

printf("\n");}

}

ازلیاترتیب اعمدة مصفوفة ثنائیة االبعاد تن:١٢٠

#include<stdio.h>

int main()

{int const row=5;

int const col=5;

int array[row][col];

int i,j,k,x,l ;

printf("Here is the Array befor sorted\n");

for ( i=0;i<row;i++)
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for ( j=0;j<col;j++)

scanf("%d",&array[i][j]);

for( k=0;k<row;k++)

for( i=0;i<row;i++)

for ( j=0;j<col;j++)

{

if (array[j][k] <array[i][k])

{x=array[j][k];

array[j][k]=array[i][k];

array[i][k]=x;

}}

printf("Here is the Array after sorted\n");

for ( i=0;i<row;i++)

{ for ( j=0;j<row;j++)

printf("%d\t",array[i][j]);

printf("\n");}

}

ترتیب صفوف مصفوفة ثنائیة االبعاد تنازلیا:١٢١

#include<stdio.h>

int main()

{int const row=5;

int const col=5;

int array[row][col];

int i,j,k,x ;

printf("Here is the Array befor sorted\n");

for ( i=0;i<row;i++)

for ( j=0;j<col;j++)

scanf("%d",&array[i][j]);

for( k=0;k<row;k++)

for( i=0;i<row;i++)

for ( j=0;j<col;j++)

{

if (array[k][j] <array[k][i])

{x=array[k][j];

array[k][j]=array[k][i];
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array[k][i]=x;

}}

printf("Here is the Array after sorted\n");

for ( i=0;i<row;i++)

{ for ( j=0;j<row;j++)

printf("%d\t",array[i][j]);

printf("\n");}

}

كیف رتبنا صفوف المصفوفة؟:توضیح

)عندما نحلل السؤال نجد انھ یقوم بمقارنة عناصر الصف الواحد ببعضھا وترتیبھا حیث ان المتغیر  k)

المسار الترتیبي وننقل المؤشر الترتیبي ینتقل في كل لوب الى صف جدید وفي المقارنة نثبت الصف بین المصدر و

بكل العناصر في )i(على مقارنة ھذا المؤشرj)(في كل لوب الى عمود  جدید ویعمل اللوب الداخلي )i(الخارجي

االعمدة التي تلیھ فاذا وجد فیھا اصغر منھ یبدلھ

)ابوعلي(اتمنى ان تكون قد استوعبت الفكرة 

وي بالسفلي في مصفوفة ثنائیة االبعادبرنامج لعكس المثلث العل:١٢٢

#include<stdio.h>

int main()

{int const row=4;

int const col=4;

int array[row][col];

int i,j,x ;

printf("enter the array\n");

for ( i=0;i<row;i++)

for ( j=0;j<col;j++)

scanf("%d",&array[i][j]);

for ( i=0;i<row;i++)

for ( j=0;j<col;j++)

if (i>j)

{x=array[i][j];

array[i][j]=array[j][i];

array[j][i]=x; }

for ( i=0;i<row;i++)

{for ( j=0;j<col;j++)

printf("%d\t",array[i][j]);

printf("\n"); }

}
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#include<stdio.h>

int main()

{int const row=4;

int const col=4;

int array[row][col];

int i,j;

printf("enter the array\n");

for ( i=0;i<row;i++)

for ( j=0;j<col;j++)

scanf("%d",&array[i][j]);

for ( i=0;i<row;i++)

for ( j=0;j<(col/2);j++)

array[i][(col-1)-j]=array[i][j];

for ( i=0;i<row;i++)

{for ( j=0;j<col;j++)

printf("%d\t",array[i][j]);

printf("\n"); }

}

#include<stdio.h>

#include<string.h>

main()

{

char a[10];

int len,i,m;

m=0;

printf("please enter the word

gets(a);

len=strlen(a)-1;

if ((a[len]=='y')&&((a[len-1]!='a') &&(a[len

1]!='i')&&(a[len-1]!='e')))

{a[len]='i';

m=1;}

for(i=0;i<=len;i++)

printf("%c",a[i]);

برنامج لعكس مصفوفة ثنائیة االبعاد من المنتصف

j]=array[i][j];

بر نامج لجمع الكلمات االنكلیزیة اي تحویلھا للجمع

intf("please enter the word\n");

1]!='a') &&(a[len-1]!='o')&&(a[len-1]!='u') && (a[len

الملحقات

++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

برنامج لعكس مصفوفة ثنائیة االبعاد من المنتصف:١٢٣

بر نامج لجمع الكلمات االنكلیزیة اي تحویلھا للجمع:١٢٤

1]!='u') && (a[len-
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if ((a[len]=='s')||(m==1) )

printf("es");

if (a[len]=='x' )

printf("es");

else

printf("s");

}

برنامج لتشفیر االحرف وفك الشفرات:١٢٥

#include<stdio.h>

#include<ctype.h>

#include<string.h>

int main()

{char s[20] ;

int sit[20],i,chose,shift,diff,check[20];

printf("please enter the statement:-\n");

gets(s) ;

for(;;){

printf("\npress:\n1:to coded statement\n2:to open code of

statement\n3:to exit\n");

scanf("%d",&chose);

if(chose==3)

{printf("n\n\nTHANK YOU AND GOOD LUIK");

break;}

printf("how lenght your shift: ");

scanf("%d",&shift);

int len=strlen(s); //to len of enter to round for statement

for( i=0;i<len;i++)

{if(isupper(s[i])) //if one of it big we store one in other matrax

check[i]=1;

sit[i]=tolower(s[i]); } //small all enter to not inflance of program and take his

code

switch(chose)

{case 1:

{ printf("after code: ");

for( i=0;i<len;i++)

{ if (sit[i]!=32) //if space come we regret shif
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{sit[i]=sit[i]+shift; //size shift

if (sit[i]>122) //if pass(z)

{diff=sit[i]-122;

sit[i]=96+ diff;}}

s[i]=sit[i]; //return him to char

if(check[i]==1 ) //if it was big we gig new char

s[i]=toupper(s[i]);

printf("%c",s[i]);}

break;}

case 2:

{ printf("after open code: ");

for( i=0;i<len;i++)

{if (sit[i]!=32){

sit[i]=sit[i]-shift;

if (sit[i]<97) //if pass(A)

{diff=97-sit[i];

sit[i]=123-diff;}}

s[i]=sit[i];

if(check[i]==1 ) //if it was big we gig new char

s[i]=toupper(s[i]);

printf("%c",s[i]); }

break;}

default:

{ printf("please correct your chosse\n") ;

break;}

} }}

ك بحیث كل سطر من اسطر المصفوفة یحوي اسم شخصبرنامج للبحث عن اسم:١٢٦

#include<stdio.h>

#include<ctype.h>

main()

{char b[5][5],a[5];

int len,i,j,k,m;

k=m=0;

for(i=0;i<5;i++)

for(j=0;j<5;j++)

scanf("%C",&b[i][j]);

printf("please enter the word(size four world)\n");



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

gets(a);

len=i ;

for(i=0;i<5;i++)

{for(j=0;j<5;j++)

if(b[i][j]==a[k])

k++;

if (k==len)

{ printf("yes..yor name found in this matrax in %D row ", i );

m=1;

break;}

k=0;}

if (m==0)

printf("no..yor name not found in this matrax ");}

ثة ارقام لتسھیل القراءةبرنامج لوضع فاصلة عشریة بین كل ثال١٢٧

#include<stdio.h>

#include<ctype.h>

#include<string.h>

int main()

{char stack[100],b[100]; //a[100] represent matraix for enter

int i,len,count_semicol,b_count,count_return_v,semicoll_number, k;

b_count=count_return_v=count_semicol=semicoll_number=0;

printf("enter your number here: ");

gets(stack);

len=strlen(stack);

for(i=len-1;i>=0;i--)

{if ((count_semicol%3==0)&&(i!=len-1)) //put space

{b[b_count]=',';

++b_count;

semicoll_number=semicoll_number+1 ;}

b[b_count]=stack[i];

++b_count;

count_semicol=count_semicol+1;}

--b_count; //return pointer to last value

for(i=b_count;i>=0;i--)

{stack[count_return_v]=b[i];

Printf("%c",stack[count_return_v]);

++count_return_v; } }
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binaryبرنامج للتحویل    :١٢٨ to decimal

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <math.h>

#include <stdlib.h> //to convert from string to int

int converttobinary(char num[]){

int i=0,count,len,x,sum;

sum=count=0;

int f[10];

len=strlen(num)-1;

int decimal[32];

while (i<=len)

{

switch (num[i]) //to cnvert string to decimal array

{case '1':

decimal[count] =1;

count=count+1;

break;

case '0':decimal[count] =0;

count=count+1;

break;

default :

printf("\n\n your enter is error\n\n");

break;}

i++;}

--count;

i=0;

while (count>=0) //convert to decimal;

{x=pow(2,i )*decimal[count];

sum=sum+ x;

i++;

count--;}

return(sum);}

void main( )

{char decimal[23];

printf("BINARY mumber: ");

gets(decimal);
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printf("THE DICAMAL NUMBER IS= %d",converttobinary(decimal));}

octalبرنامج للتحویل    :١٢٩ to decimal

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <math.h>

#include <stdlib.h> //to convert from string to int

int converttobinary(char num[]){

int i=0,count,len,x,sum;

sum=count=0;

int f[10];

len=strlen(num)-1;

int decimal[32];

while (i<=len)

{

switch (num[i]) //to convert string to decimal array

{case '1':

decimal[count] =1;

count=count+1;

break;

case '0':decimal[count] =0;

count=count+1;

break;

case '2':decimal[count] =2;

count=count+1;

break;

case '3':decimal[count] =3;

count=count+1;

break;

case '4':decimal[count] =4;

count=count+1;

break;

case '5':decimal[count] =5;

count=count+1;

break;

case '6':decimal[count] =6;

count=count+1;

break;
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case '7':decimal[count] =7;

count=count+1;

break;

case '8':decimal[count] =8;

count=count+1;

break;

default :

printf("\n\n your enter is error\n\n");

break;}

i++;}

--count;

i=0;

while (count>=0) //convert to decimal;

{x=pow(8,i )*decimal[count];

sum=sum+ x;

i++;

count--;}

return(sum);}

void main( )

{char decimal[23];

printf("octal mumber: ");

gets(decimal);

printf("THE DICAMAL NUMBER IS= %d",converttobinary(decimal));}

hexiبرنامج للتحویل    :١٣٠ to decimal

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <math.h>

#include <stdlib.h> //to convert from string to int

int converttobinary(char num[]){

int i=0,count,len,x,sum;

sum=count=0;

int f[10];

len=strlen(num)-1;

int decimal[32];

while (i<=len)

{
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switch (num[i]) //to convert string to decimal array

{case '1':

decimal[count] =1;

count=count+1;

break;

case '0':decimal[count] =0;

count=count+1;

break;

case '2':decimal[count] =2;

count=count+1;

break;

case '3':decimal[count] =3;

count=count+1;

break;

case '4':decimal[count] =4;

count=count+1;

break;

case '5':decimal[count] =5;

count=count+1;

break;

case '6':decimal[count] =6;

count=count+1;

break;

case '7':decimal[count] =7;

count=count+1;

break;

case '8':decimal[count] =8;

count=count+1;

break;

case '9':decimal[count] =9;

count=count+1;

break;

case 'a':decimal[count] =10;

count=count+1;

break;

case 'b':decimal[count] =11;

count=count+1;
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break;

case 'c':decimal[count] =12;

count=count+1;

break;

case 'd':decimal[count] =13;

count=count+1;

break;

case 'e':decimal[count] =14;

count=count+1;

break;

case 'f':decimal[count] =15;

count=count+1;

break;

default :

printf("\n\n your enter is error\n\n");

break;}

i++;}

--count;

i=0;

while (count>=0) //convert to decimal;

{x=pow(16,i )*decimal[count];

sum=sum+ x;

i++;

count--;}

return(sum);}

void main( )

{char decimal[23];

printf("hexi mumber: ");

gets(decimal);

printf("THE DICAMAL NUMBER IS= %d",converttobinary(decimal));}
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object(برنامج إدخال اسم الطالب وعمرة والمطالبة بدرجاتھ بأسلوب البرمجة الشیئیة.١٣١ ori.(

#include <iostream.h>

#include <string.h>

class maths

{

private:

char itsNum1[25];

int itsNum2;

int avg;

public:

GetNum1Num2(char i[],int j );

print();

degre();};

maths::GetNum1Num2(char i[],int j )

{strcpy(itsNum1,i) ;

itsNum2=j;

return 0;}

maths::print()

{cout << "his name:\n" << itsNum1 << endl;

cout << "his age:\n" << itsNum2 << endl;

cout << "his avg:\n" << avg;

cout << "____________________________________\n" ;

return 0;}

maths::degre()

{int j,der,sum=0;

cout << "ENTER HER DEGRES\n";

for (j=0;j<5;j++)

{cin>>der;

sum+=der; }

avg=sum/5;}

int main ( ){

char i[25] ;

int j ;

mathsالحظ ھنا كونا مصفوفة كائنات a[3] ; //

for (int k=0;k<3;k++)

{ cout<<"enter the name student ("<<(k+1)<<")\n";

cin >> i;
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cout<<"enter age student ("<<(k+1)<<")\n";

cin>>j;

a[k].GetNum1Num2(i,j);

a[k].degre();}

for (k=0;k<3;k++)

a[k].print();

return 0;

}

toupper(لو أردنا تكوین برنامج یحول من الحروف الصغیرة إلى الكبیرة والعكس دو استخدام الدوال .١٣٢ ,

tolower(او اردنا بناء ھذه الدوال الحظ الكود) اي ان )٣٢(للعلم الفرق بین اسكي كود اي حرف كبتل مع سمولھ ھو

)٣٢(ھوا )a,A(یین  الفرق ب

#include<iostream.h>

()int main

}

int degree=0;

char mark;

;cin>>mark

degree=int(mark)-32;

;)mark=char(degree

;cout<<mark

(a) نحصل على االسكي كود لل ٣٢ننقصھ ٩٧االسكي كود لھ(A)اي كبیتل نرجع نحول الرقم الى حرف

فة ثنائیة االبعاد كلھا اصفاركون مصفو

#include<iostream.h>

{()main

Int array[4][5]={0};

Cout<< array[3][2];}

)٥(سوف نحصل على مصفوفة كلھا اصفار وكذالك اي عدد اخر ككلھا 

Int array[4][5]={5};

hexلو اردنا تحویل رقم ال   

Cout<<hex<<321;

octalلو اردنا تحویل رقم ال  

Cout<<oct<<321;

وكذالك الباینري الیك ھذا البرنامج

#include<iostrem.h>
Main()
{
Int no;
Cin>>no;
Cout<<"hex="<<hex<<no<<endl;
Cout<<"octal="<<oct<<no;
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(structure)بواسطة  (stack)تمثیل .١٣٣

#include <iostream.h>

const int max=20;

struct Stack

{int st[max];

int top;

public:

Stack(){top=-1;}

void push( int element ){st[++top]=element;}

int pop() { return st[top--];}

}temp;

int main()

{ int i,element;

for(i=0 ;i<5;i++){

cin>>element;

temp.push(element); }

cout << "First:\t " << temp.pop() << endl;

cout << "Second:\t " << temp.pop() << endl;

cout << "third:\t " << temp.pop() << endl;

cout <<"fourth:\t" << temp.pop() << endl;

cout << "fifth:\t" << temp.pop() << endl;

return 0;}

(a)یضع (bb)وبین كل)(bحرفaa)(برنامج یضع بین كل .١٣٤

#include <iostream.h>

#include <math.h>

#include<string.h>

main()

{char string[32],string1[32];

int x,i,sum,m=0;

cin.get(string,8);

int len=strlen(string);

for(i=0;i<len;i++){

if((string[i]=='a')&&(string[i+1]=='a')){

string1[m]=string[i];

++m;

string1[m]='b';

++m;}
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else

if((string[i]=='b')&&(string[i+1]=='b')){

string1[m]=string[i];

++m;

string1[m]='a';

++m;}

Else{

string1[m]=string[i];

++m;

}}

for(i=0;i<m;i++)

cout<<string1[i];}

functionایجاد اكبر عدد واصغر عدد الكن باستخدام   .١٣٥

#include <iostream.h>

void max(int array[])

{int max=array[0];

for (int j=0;j<5;j++)

if(array[j]>max)

max=array[j];

cout<<"max="<<max<<"\n";

for ( j=0;j<5;j++)

if(array[j]==max)

cout<<"his location="<<&array[j]<<"\n"; }

void min(int array[]){

int min=array[0];

for (int j=0;j<5;j++)

if(array[j]<min)

min=array[j];

cout<<"min="<<min<<"\n";

for ( j=0;j<5;j++)

if(array[j]==min)

cout<<"his location="<<&array[j]<<"\n";}

int main()

{
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int array[5];

int sure=0;

char x;

cout << "Enter Here the Array\n";

for (int j=0;j<5;j++)

cin>>array[j];

max(array);

min(array);

}

ترتیب عشر اسماء.١٣٦

#include <iostream.h>

#include <string.h>

#include <stdio.h>

int main()

{

char array[5];

int sure=0;

char x;

cout << "Here is the Array befor sorted\n";

for (int m=0;m<10;m++){

gets(array );

int len=strlen(array)-1;

for (int i=0;i< len -1;i++) {

sure=0;

for (int j=i; j< len;j++) {

if (array[j] <array[i]) {

x=array[j];

array[j]=array[i];

array[i]=x;

sure=1;} }

if (sure ==0) break; }

cout << "Here is the Array after sorted\n";

for (i=0;i<5;i++)

cout << array[i];

cout<<"\nagin\n";}

return 0;

}
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معة فیھا ثالث كلیات وكل كلیة فیھا اسم الطالب وقسمھ وعمره برنامج لجا.١٣٧

#include<iostream.h>

struct university

{

char universityname[20];

struct college

{

char department[20];

char name[10];

int age;

}college_eng,college_bayo,college_midic;

}university;

main()

{

cout<<"some defintion of the student in Iraq\nEnter his university\n";

cin>>university.universityname;

cout<<"\nstudent in enginerring\n";

cout<<"\nEnetr his department: ";

cin>>university.college_eng.department;

cout<<"\nEnetr his name: ";

cin>>university.college_eng.name;

cout<<"\nEnetr his age: ";

cin>>university.college_eng.age;

cout<<"\nstudent in baya\n";

cout<<"\nEnetr his department: ";

cin>>university.college_bayo.department;

cout<<"\nEnetr his name: ";

cin>>university.college_bayo.name;

cout<<"\nEnetr his age: ";

cin>>university.college_bayo.age;

cout<<"\nstudent in midic.\n";

cout<<"\nEnetr his department: ";

cin>>university.college_midic.department;

cout<<"\nEnetr his name: ";

cin>>university.college_midic.name;

cout<<"\nEnetr his age: ";
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cin>>university.college_midic.age;

cout<<"\nThe final result\n";

cout<<"\nThe university: ";

cout<<university.universityname;

cout<<"\nstudent in enginerring\n"; //out put for eng.college

cout<<"\nhis department: ";

cout<<university.college_eng.department;

cout<<"\nhis name: ";

cout<<university.college_eng.name;

cout<<"\nhis age: ";

cout<<university.college_eng.age;

cout<<"\nstudent in baya\n"; //out put for bay.college

cout<<"\n his department: ";

cout<<university.college_bayo.department;

cout<<"\n his name: ";

cout<<university.college_bayo.name;

cout<<"\n his age: ";

cout<<university.college_bayo.age;

cout<<"\nstudent in midic.\n"; //out put formid.college

cout<<"\n his department: ";

cout<<university.college_midic.department;

cout<<"\nhis name: ";

cout<<university.college_midic.name;

cout<<"\nhis age: ";

cout<<university.college_midic.age;

}

برنامج لتشفیر وفك الشفرات.١٣٨

#include<iostream.h>

#include<ctype.h>

#include<string.h>

int main()

{char s[20] ;

int sit[20],i,chose,shift,diff,check[20];

cout<<"please enter the statement:-\n";

cin.get(s,20) ;

for(;;){
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cout<<"\npress:\n1:to coded statement\n2:to open code of

statement\n3:to exit\n";

cin>>chose;

if(chose==3)

cout<<"\n\n\nTHANK YOU AND GOOD LUIK";

break;

cout<<"how lenght your shift: ";

cin>>shift;

int len=strlen(s); //to len of enter to round for statement

for( i=0;i<len;i++)

{if(isupper(s[i])) //if one of it big we store one in other matrax

check[i]=1;

sit[i]=tolower(s[i]); } //small all enter to not inflance of program and take his

code

switch(chose)

{case 1:

{ cout<<"after code: ";

for( i=0;i<len;i++)

{ if (sit[i]!=32) //if space come we regret shif

{sit[i]=sit[i]+shift; //size shift

if (sit[i]>122) //if pass(z)

{diff=sit[i]-122;

sit[i]=96+ diff;}}

s[i]=sit[i]; //return him to char

if(check[i]==1 ) //if it was big we gig new char

s[i]=toupper(s[i]);

cout<< s[i];}

break;}

case 2:

{ cout<<"after open code: ";

for( i=0;i<len;i++)

{if (sit[i]!=32){

sit[i]=sit[i]-shift;

if (sit[i]<97) //if pass(A)

{diff=97-sit[i];

sit[i]=123-diff;}}

s[i]=sit[i];
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if(check[i]==1 ) //if it was big we gig new char

s[i]=toupper(s[i]);

cout << s[i]; }

break;}

default:

{cout<<"please correct your chosse\n" ;

break;}}}}

برنامج للبحث عن اسمك بحیث كل سطر من اسطر المصفوفة یحوي اسم شخص.١٣٩

#include<iostream.h>

main()

{

char b[5][5],a[5];

int len,i,j,k,m;

k=m=0;

for(i=0;i<5;i++)

for(j=0;j<5;j++)

cin>>b[i][j];

cout<<"please enter the word(size four world)\n";

for(i=0;i<5;i++)

cin>>a[i];

len=i ;

for(i=0;i<5;i++)

{for(j=0;j<5;j++)

if(b[i][j]==a[k])

k++;

if (k==len)

{cout<<"yes..yor name found in this matrax in "<< i <<" row";

m=1;

break;}

k=0;

}

if (m==0)

cout<<"no..yor name not found in this matrax ";}
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بواسطة المؤشر مرة ومرة بدونھ)(functionطباعة عناصر مصفوفة ثنائیة االبعاد في  .١٤٠

#include <iostream.h>

void displaywithpointe(int *array )

{int i=0;

while ( i<25) //to display 25 element

{cout<<"array=["<<i<<"]="<<*array <<"\n";

*array++; //increment the location

i++;}}

void displaywithoutpointer(int array[][5] )

{

for (int i=0;i<5;i++)

for (int j=0;j<5;j++)

cout<<"array=["<<i<<"]["<<j<<"]="<< array[i][j] <<"\n";

}

main()

{

int array[5][5];

cout << "Enter Here the Array\n";

for (int i=0;i<5;i++)

for (int j=0;j<5;j++)

cin>>array[i][j];

displaywithpointe(&array[0][0]); //sent location first etement

displaywithoutpointer( array );}

سجل فیة عشرون طالب لكل طالب لھ اسم وعمر وعنوان وعشرة درجات اطبع اسماء الطالب الناجحون .١٤١

التھمومعد

#include<iostream.h>

#include<stdio.h>

struct student

{ char name[10];

int age;

int id;

int degres;

}st[20];

تم االعالن عن مصفوفة سجالت لتخزین البیانات

main()

{

int i,j,sum,avg;
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sum=0;

for(i=0;i<20;i++)

{cout<<"please enter the student information\n";

cout<<"enter his name\n";

gets(st[i].name );

استخدمنا ھذه الدالة الن االسم قد یكون اكثر من حرف

cout<<"enter his age\n";

cin>>st[i].age;

cout<<"enter his ID adress\n";

cin>>st[i].id;

cout<<"enter his degress\n";

for(j=0;j<10;j++)

}البادخال عشر درجات لكل ط

cin>>st[i].degres;

sum+= st[i].degres ;}

avg=sum/10;

sum=0;

تصفیر ناتج الجمع بعد ایجاد معدل كل طالب

st[i].degres=avg;}

بعد ایجاد المعدل نرجعھ في السجل بدل الدرجات حتى نقارن بھ في الخطوات االحقة

for(i=0;i<20;i++)

{

if (st[i].degres>=50)

}ناجح نطبع اسمھ ومعدلھاذا كان الطالب

cout<<"this student is succes..his name is "<<st[i].name<<endl;

cout<<"his aveg is "<<st[i].degres<<endl;}

else

}اذا كان الطالب راسب

cout<<"this student is fail..his name is "<<st[i].name<<endl;

cout<<"his aveg is "<<st[i].degres<<endl;} }

}

تعریف سجل داخل سجل والتبدیل بین محتویاتھا

include<iostream.h>#

include<string.h>#

struct college {

char colname[10];

int nodep;
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};

struct university{

struct college col1;

struct college col2;

struct college col3;

};diyala

{()Main

;cout<<"enter the college1 name"<<endl

;cin>>diyala.col1.colname

"<<diyala.col1.colname<<endl;cout<<"enter the number of

;cin>>diyala.col1.nodep

;cout<<"enter the college2 name"<<endl

;cin>>diyala.col2.colname

"<<diyala.col2.colname<<endl;cout<<"enter the number of

;cin>>diyala.col2.nodep

cout<<"the str. befor swaping"<<endl;

;cout<<" the college1 name"<<endl

cout<<diyala.col1.colname<<endl;

cout<<" the number of department in "<<" "<<diyala.col1.colname<<endl;

cout<<diyala.col1.nodep<<endl;

cout<<" the college2 name"<<endl;

;cout<<diyala.col2.colname<<endl

cout<<" the number of department in "<<" "<<diyala.col2.colname<<endl;

;cout<<diyala.col2.nodep

;diyala.col3=diyala.col1

;diyala.col1=diyala.col2

;diyala.col2=diyala.col3

;cout<<"the str. after swaping"<<endl

;cout<<" the college1 name"<<endl

;cout<<diyala.col1.colname<<endl

cout<<" the number of department in "<<" "<<diyala.col1.colname<<endl;

cout<<diyala.col1.nodep<<endl;

cout<<" the college2 name"<<endl;

;cout<<diyala.col2.colname<<endl

cout<<" the number of department in "<<" "<<diyala.col2.colname<<endl;

;}cout<<diyala.col2.nodep

---
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تعریف سجل وأدخال البیانات فیھ.١٤٢

#include<iostream.h>

#include<string.h>

Struct student

{

Char name [20];

int age;

Int id;

}st[3];

Main ( )

{

int i;

For (i=1;i<=3;i++)

{

Cout<<"enter the name of pupele"<< " "<<i<<endl;

Cin>>st[i].name;

Cout<<"enter the age of"<<" "<<st[i].name<<endl;

Cin>>age;

Cout<<"enter the id of"<<" "<<st[i].name<<endl;

Cin>>id;

}

Cout<<endl;

Cout<<" the structur that you make it as bellow"<<endl;

For (i=1;i<=3;i++)

{

Cout<<"the student<<" "<<i<<endl;

Cout<<st[i].name<<" "<<"his age "<<" "<<st[I].age<<" "<<"his id is"<<"

"<<st[i].id ;}

}
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ویطبعھا لسجل داخل سجلبرنامج یقرا   البیانات التالیھ.١٤٣

1-name of the officer

2-age of the officer

3-address of the officer

4-salary of the officer

5-name of the department

name of project-6

#include<iostream.h>

struct employee

{char name[40] ;

char address[40];

int age;

float salary;

};

struct depart

{int deptno;

char projct[20] ;

employee he;};

main()

{depart emp;

cout<<"enter number of the department"<<'\n';

cin>>emp.deptno;

cout<<"enter the name of project"<<'\n';

cin>>emp.projct;

cout<<"enter name of the officer"<<endl;

cin>>emp.he.name;

cout<<"enter address of the officer"<<endl;

cin>>emp.he.address;

cout<<"enter age of the officer"<<endl;

cin>>emp.he.age;

cout<<"enter salary of the officer"<<endl;

cin>>emp.he.salary;

cout<<"number of the department"<<'\n';

cout<<emp.deptno<<'\n';

cout<<"the name of project"<<'\n';

cout<<emp.projct<<'\n';
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cout<<" name of the officer"<<endl;

cout<<emp.he.name<<'\n';

cout<<"address of the officer"<<endl;

cout<<emp.he.address<<'\n';

cout<<"age of the officer"<<endl;

cout<<emp.he.age<<'\n';

cout<<"salary of the officer"<<endl;

cout<<emp.he.salary<<'\n';

return 0;}

برنامج لطریقة التعامل مع سجل داخل سجل.١٤٤

#include<iostream.h>

#include<string.h>

struct college{

char colname[10];

int nodep;

} ;

struct university{

struct college col1;

struct college col2;

struct college col3;

}diyala ;

main(){

cout<<"enter the college1 name"<<endl;

cin>>diyala.col1.colname;

cout<<"enter the number of department in "<<"

"<<diyala.col1.colname<<endl;

cin>>diyala.col1.nodep;

cout<<"enter the college2 name"<<endl;

cin>>diyala.col2.colname;

cout<<"enter the number of department in "<<"

"<<diyala.col2.colname<<endl;

cin>>diyala.col2.nodep;

cout<<endl;

cout<<"the str. befor swaping"<<endl;

cout<<" the college1 name"<<endl;

cout<<diyala.col1.colname<<endl;
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cout<<" the number of department in "<<" "<<diyala.col1.colname<<endl;

cout<<diyala.col1.nodep<<endl;

cout<<" the college2 name"<<endl;

cout<<diyala.col2.colname<<endl;

cout<<" the number of department in "<<" "<<diyala.col2.colname<<endl;

cout<<diyala.col2.nodep;

diyala.col3=diyala.col1 ;

diyala.col1=diyala.col2 ;

diyala.col2=diyala.col3 ;

cout<<endl;

cout<<"the str. after swaping"<<endl;

cout<<" the college1 name"<<endl;

cout<<diyala.col1.colname<<endl;

cout<<" the number of department in "<<" "<<diyala.col1.colname<<endl;

cout<<diyala.col1.nodep<<endl;

cout<<" the college2 name"<<endl;

cout<<diyala.col2.colname<<endl;

cout<<" the number of department in "<<" "<<diyala.col2.colname<<endl;

cout<<diyala.col2.nodep; }

ادخال بیانات في ملف على اكثر من سطر.١٤٥

#include <fstream.h>

#include <iostream.h>

#include <string.h>

int main()

{

ofstream fout("first.txt");

فتح الملف للكتابة

fout << "HELLOW HUSSIEN AH-ROB.\n"

<< "WELCOME YOU PROGRAM\n"

<< "WHAT DA YOU LIKE OF ME\n";

ادخال البیانات فیھ 

Fout.close();

}

اخراج ھذه البیانات.١٤٦

#include <fstream.h>

#include <iostream.h>

#include <string.h>
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int main()

{

char Array[80];

ifstream fin("first.txt");

فتح الملف للقراءة

while ( !fin.eof() )

{

وطباعتھمادام الملف لم یصل الى نھایتھ یستمر باخذ سطر سطر من الملف

fin.getline(Array,80);

cout << Array << endl;}

Fin.close();

}

لو اردنا اضافة بعض البیانات الجدیدة في الملف السابق  نكتب.١٤٧

#include <iostream.h>

#include <fstream.h>

#include <string.h>

int main()

{

ofstream fout("first.txt",ios::app );

فتح الملف للقراءة والحاق  البیانات  الجدیدة بعد البیاات الموجودة فیھ

fout << "AGE 999 YEAR.\n"

<< "WROK SOFTWARE ENGINERRING\n"

<< "STAGE TWO\n";

ادخال البیانات فیھ 

Fout.close();

}

تخزین مصفوفة حرفیة في ملف.١٤٨

#include <iostream.h>

#include <fstream.h>

#include <string.h>

int main()

{ char Array[80];

Cin.get(Array,40);

ofstream fout("first.txt");

فتح الملف للكتابة

fout << Array;

ھكذا یكون ادخال المصفوفة الحرفیة
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Fout.close();

}

تخزین مصفوفة رقمیة في ملف.١٤٩

int main()

{ int Array[80],i;

For(i=0;i<10;i++)

Cin>> Array[i];

ofstream fout("first.txt",ios::binary);

فتح الملف للكتابة ومن نوع ثنائي النھا مصفوفة رقمیة

fout .write((char *) & Array , sizeof(Array));

ھكذا یكون ادخال المصفوفة ارقمیة

Fout.close();

}

اخراج اول اربع عناصر من ھذه المصفوفة من الملف.١٥٠

int main()

{ int Array[80],i;

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

Cin>> Array[i]

ifstream fout("first.txt",ios::binary);

fout .read((char *) & Array , 4*sizeof(int)); }

لمصفوفة من الملفاخراج اخر اربع عناصر من ھذه ا.١٥١

int main()

{ int Array[80],i;

For(i=0;i<10;i++)

Cin>> Array[i]

ifstream fout("first.txt",ios::binary);

fin.seekg(-6,ios::end);

نجرك مؤشر الملف الى الموقع السادس من نھایة الملف 

fout .read((char *) & Array , 4*sizeof(int));

Fout.close(); }

اخراج   خمس عناصر من وسط الملف من ھذه المصفوفة من الملف.١٥٢

int main()

{ int Array[80],i;

For(i=0;i<10;i++)
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Cin>> Array[i]

ifstream fout("first.txt",ios::binary);

fin.seekg(3);

نحرك مؤشر الملف الى الموقع الثالث من بدایة الملف  

fout .read((char *) & Array , 5*sizeof(int));

Fout.close();}

سجل فیة عشرون طالب لكل طالب لھ اسم وعمر وعنوان وعشرة درجات اطبع اسماء الطالب الناجحون .١٥٣

ومعدالتھم زضع الطالب الناجحون في ملف والراسبون في ملف اخر

#include<iostream.h>

#include<stdio.h>

#include<fstream.h>

struct student

{ char name[10];

int age;

int id;

int degres;

}st[20];

main()

{int i,j,sum,avg;

sum=0;

for(i=0;i<20;i++)

{cout<<"please enter the student information\n";

cout<<"enter his name\n";

gets(st[i].name );

cout<<"enter his age\n";

cin>>st[i].age;

cout<<"enter his ID adress\n";

cin>>st[i].id;

cout<<"enter his degress\n";

for(j=0;j<10;j++){

cin>>st[i].degres;

sum+= st[i].degres ;}

avg=sum/10;

sum=0;

st[i].degres=avg;}

for(i=0;i<20;i++){

if (st[i].degres>=50){
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ofstream fout("secses.txt",ios::binary,ios::app);

fout .write((char *) & st[i], sizeof( st[i]));

fout.close();

cout<<"this student is succes..his name is "<<st[i].name<<endl;

cout<<"his aveg is "<<st[i].degres<<endl;}

else

{ofstream fout("fail.txt",ios::binary,ios::app);

fout .write((char *) & st[i], sizeof( st[i]));

fout.close();

cout<<"this student is fail..his name is "<<st[i].name<<endl;

cout<<"his aveg is "<<st[i].degres<<endl;} }}

خراقرا مصفوفة ثم اخزنھا في ملف وبعدھا استخرجھا منھ وضع اكبر عدد في ملف واصغر عدد في ملف ا

#include <fstream.h>

#include <string.h>

#include <iostream.h>

int main()

{

char x = 's' ;

char c;

int d = 77;

int b,i,max,min;

int String1[60],Array[60];

cout<<"enter your str\n";

for( i=0;i<5;i++)

cin>>String1[i];

ofstream fout("d:\data.txt");

fout.write( (char*) &String1, sizeof(String1) );

ندخل المصفوفة االولى في الملف

cout << "operation completed.............\n";

fout.close();

ifstream f("d:\data.txt",ios::binary);

f.read( (char*) &Array, 5*sizeof(int) );

نستخرج المصفوفة من الملف

f.close();

max=min= Array[0];

for( i=0;i<5;i++)

{



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

cout<<Array[i]<<endl;

if (Array[i]>max)

{max=Array[i];

ofstream maxm("d:\max.txt");

سوف یتم ابدال اكبر رقم جدید بالرقم االكبر السابق ویمسح محتویات الملف السابقة وتتكرر ھذا الحالة في كل مرة 

التي تعمل على المحافظة على القیم السابقة بالملف وتاكد متى تختار اي  (app)ختار یتحقق فیھا الشرط الننا لم ن

راجع بدایة موضوع الملفات)(iosفرد من عائلة

maxm<<max;

ادخال الرقم االكبر في الملف

maxm.close();}

if (Array[i]<min)

{min=Array[i];

ofstream minm("d:\min.txt");

minm<<min;

ادخال الرقم االصغر في الملف

minm.close();}}

return 0;

}

برنامج یخزن رقم سري في ملف وعند كل دخول یقارن الرقم السري المخزن بالملف مع الرقم السري .١٥٤

الجدید اذا صحیح یرحب بك وتستطیع تغیر الرقم السري

main()

{ char Array[25],pass[25];

int x;

cout<<"please press:-\n(1)to enter program\n(2)to chang pass word\n";

cin>> x;

switch(x)

{ case 1:

{cout<<" ENTER PASSWORD\N" ;

cin.get(pass,25);

ifstream fout("password.txt");

fout >> Array;

int cmp=strcmp(Array,pass);

دخال الجدیدمقارنة الرقم المخزن باال

if (cmp==0)

cout<<"WELCOME..WITH ALXS IN SAJANFORE.. ";}



أمثلة محلولة الملحقات

حسین أحمد طالب++C,Cخطوة بخطوة لتعلم 

break;

case 2:

{ cout <<"enter new pass word: ";

cin.get(Array,25);

ofstream fout("password.txt",ios::trunce );

ل الرقم السري الجدیدفتح الملف المخزون وحذف اي نسخة اخرى بنفس االسم وادخا

fout << Array;

fout.close();

break;}

default:cout<<"error..correct your password\n";

break;}

}


