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  :مقدمة   -1

 يجب أن تكون هذه الخطة,  المرحلة المتعلقة بإيجاد خطة  الحل  إن أهم مرحلة في حل مسألة ما باستخدام الحاسوب هي

 .يطلق اسم الخوارزمية على هذه الخطة  , وقابلة للتوصيف على وجٍه ال يدعو الى اللبس أو التأويل , قابلة للتنفيذ من قبل اآللة 

 :الخوارزمية تعريف  -2

 .معينة والوصول إلى نتائج محددة اعتباراً من معطيات ابتدائية مجموعة الخطوات المتسلسلة والمحدودة التي تؤدي إلى حل مسألة

  :  أنواع الخوارزميات -3

 تهتم بالمسائل الرياضية  :خوارزميات حسابية  

  )حل معادلة من الدرجة األولى ) مثالها        

  ال تهتم بالمسائل الرياضية ولكنها تحتاج إلى حل منطقي: غير حسابيةخوارزميات  

 )طريقة التدقيق اإلمالئي لنص ما ، اتخاذ قرار بالذهاب إلى مكان  ما وتحديد الطريق األمثل للوصول إليه ) مثالها       

  :طرق التعبير عن الخوارزمية  -4

 خطوات باستخدام اللغة المتداولة كاللغة العربية أو اإلنكليزيةكتابة الخوارزميات على شكل  : الطريقة الكالمية.  

 كتابة الخوارزميات باستخدام الرموز : الطريقة الرمزية. 

 المخططات التدفقية( كتابة الخوارزميات باستخدام المخططات البيانية : الطريقة التدفقية(.  

 :مثال توضحي 

 اكتب الخوارزمية التي تعطي نتيجة حل التعبير الرياضي اآلتي باستخدام اللغة المتداولة 
   :(الطريقة الكالمية)    

                                              Y=(x2+7)/x(x+2) 
 معلومة xعلماً بأن 

 :الحل 

  :شكل اآلتيعلى ال( العربية)يمكن التعبير عن الخوارزمية باللغة المتداولة
 x.أدخل قيمة المتحول  : الخطوة األولى 
  احسب المقام: الخطوة الثانية
  “المسألة ليس لها حل" إذا كان المقام مساوياً للصفر اطبع : الخطوة الثالثة

  احسب البسط:  الخطوة الرابعة
   y .  احسب قيمة: الخطوة الخامسة     
   y.  اطبع قيمة: الخطوة السادسة     
  .توقف : الخطوة السابعة     

 

  ( :أو الهندسي ) المخطط التدفقي  -5

 :لتحديد بداية الخوارزمية ونهايتها   

 

 :عمليات المعالجة

 

 

 



 :المحاضرة األولى                                                                               

2 
 

 :ما وتتطلب قراًرا منطقيا  العمليات التي ترتبط باختبار تحقق شرط

 

 

 :عمليات اإلدخال واإلخراج   

 

 

 : عمليات الربط في حال تعدد الصفحات

 

 :اتجاه تنفيذ الخوارزمية 

 :أمثلة  -6

  اكتب الخوارزمية الكالمية والرمزية والمخطط التدفقي إليجاد مساحة ومحيط المستطيل ؟

  الخوارزمية الكالمية:   
   :لمدخالتا

  والعرضالطول     
  : المعالجة

  العرض*الطول = (s)المساحة    
 2*)العرض+ الطول ( m) =(المحيط    

  : المخرجات 
  المساحة والمحيط    

 

  الخوارزمية الرمزية:   
   :المدخالت

x    وy 
   :المعالجة

(s)   = x *y 
) = (m) x + y  * )2 

   :المخرجات 
m, s  

 

 

 

 

 :تمارين

 لرمزية والمخطط التدفقي إليجاد مساحة ومحيط الدائرة ؟انمط المثال السابق اكتب الخوارزمية الكالمية و على:التمرين األول

 

 

  :الخوارزمية الكالمية 
  : المدخالت

 π و  نصف القطر      

  : المعالجة

 نصف القطر تربيع* π = (s)المساحة  

  π *2*نصف القطر ( m) = المحيط    
  : المخرجات

  والمحيط للدائرة المساحة   
 

  :الخوارزمية الرمزية 
  : المدخالت

r      وp=3.14 

  : المعالجة

(s)     = p  *r *  r 
= (m)    r  *2  *p 

  : المخرجات

m, s     

 

Begin 

x ,y 

x *  y       =s 

(x+y)*2   =m 

end 

s,m     

Begin 

r , ” p =3.14” 

p*r*r =s 

p*r*2   =m 

end 

s,m     
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     y= (x-2)/x : وإيجاد قيمة( عدد)xاكتب الخوارزمية الرمزية والمخطط التدفقي إلدخال  :التمرين الثاني 

  :الخوارزمية الرمزية       

 x    : المدخالت        
  : المعالجة        

 “ 0من جديد ألنه ال يمكن القسمة على  xأعد إدخال قيمة ”عندئذ (  x=  0) إذا كانت                 
 x  ( /x – 2  = )y: وإال فاحسب                 

 y  :المخرجات       

 

                 y=x/(x-3 )الرمزية والمخطط التدفقي إليجاد اكتب الخوارزمية :التمرين الثالث 

 :   الخوارزمية الرمزية     

 x      : المدخالت
  : المعالجة

 “ 0من جديد ألنه ال يمكن القسمة على  xأعد إدخال قيمة ”عندئذ (  x=  3) إذا كانت     

 x  ( /x – 3  = )y: وإال فاحسب      

 y  : المخرجات 
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  a x + b= 0 اكتب الخوارزمية الرمزية والمخطط التدفقي لحل المعادلة  :  التمرين الرابع

 a,bمناقشا جميع الحاالت الممكنة لــ     

 :   الخوارزمية الرمزية

 a  ,  b       : المدخالت

  : المعالجة         

 “مستحيلة الحل” : اطبع ( a=0 , b<>0) إذا كانت                

 “حالة متطابقة ” : اطبع (    a=0 , b=0) وإال إذا كانت                

 x = -b/a:  نجد (  a<>0) وإال                 

 x       : المخرجات      

 

 

    : المعطاة بالشكل التالي   yإليجاد قيمة  اكتب الخوارزمية الرمزية والمخطط التدفقي :التمرين الخامس 

     2/(x-2)            x>2  

y=                                                            

            - 4/(5-x)          x<=-2 

  :الخوارزمية الرمزية  

 x  : المدخالت        

  : المعالجة       

 y = 2 / ( x – 2 ): عندئذ (  x > 2) إذا كانت             

 y = -4 / ( 5 – x ) : عندئذ  (  x <= -2 ) وإال إذا كانت             

 xوإال  أعد إدخال             

 y           : المخرجات     
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  :سادس ال التمرين

 موجب وطباعة إذا كان فرديا أم زوجيا ؟ (x) والمخطط التدفقي إلدخال عدد صحيح   الرمزية  اكتب الخوارزمية

 : الخوارزمية الرمزية  

 x      : المدخالت            

  : والمخرجات  المعالجة           

 فإن(  x mod 2 = 0) يساوي صفر  2إذا كان باقي قسمة العدد على 

 “not oddالعدد زوجيا ً  ” : اطبع 

 “  oddالعدد فردي  ” : وإال اطبع 
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 .إلدخال عشرة أعداد مختلفة وإيجاد المتوسط الحسابي والمجموع   والمخطط التدفقي  الرمزية  اكتب الخوارزمية: بعالتمرين السا

 : الخوارزمية الرمزية  

 x , i=0 , s=0   : المدخالت*       

 :المعالجة *        

 ( s=s+x) ، المجموع (  i=i+1) العداد             

 “أعد إدخال العدد ” عندئذ  i<10إذا كان            

: واحسب “ توقف عن إدخال ” : عندئذ  i>=10وإال           

m=s/10                  

  : المخرجات*     

 ( m) ، المتوسط (  s) المجموع           

 

 

 

 

 

 

 إلدخال عشرة أعداد وطباعة الفردي منها فقط ؟ والمخطط التدفقي  الرمزية  اكتب الخوارزمية : ثامنالتمرين ال

 : الخوارزمية الرمزية  

 x , i=0 :   المدخالت* 

  : المعالجة و المخرجات* 

 (  i=i+1) العداد       

 (  x mod 2 = 0) كان  وإذا”  عندئذ  i<10إذا كان     

 “ xأعد إدخال ” و    i=i+1 عندئذ          

 xالحالية ثم أدخل قيمة جديدة لـ   xوإال اطبع قيمة     

   i=i+1             وشغل العداد 

 وإال اخرج من البرنامج   
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 ++Cأساسيات البرمجة بلغة 

 أنواع اللغات :أوالً ..
 يمكن تقسيم اللغات المستخدمة في البرمجة الى ثالثة أنواع :

 لغة اآللة   -1

 لغة المجمع   -2

 اللغات عالية المستوى .  -3

:هي اللغة التي يستتييع الاابتأ أي يمهمهتا مبا تري مهتي ممرفتة متن نبت  الببيتة الستلبة للاابتأ  لغة اآللة -1

,تتتتفلب كلتتك  عتتاال متتن بالبتت  متتن ااعتتداا صمجموعتتات متتن االتتماع مالوااتتدات   التتتي تميتتي اامامتتر 

 ملية ك  تمليمة على اده .للاابأ من اج  تبميذ تمليماته اا

سيلاات نريبة من اللغة االنكليزية للتمبير عتن الممليتات اامليتة للاابتأ : هي لغة تستخدال م لغة المجمع -2

تاوي  البرامج من لغة المجمع إلى لغتة  assemblers,مند تم تيوير مترجمات البرامج تسمى كالمجممات 

 اآللة .

: هتتي اللغتات التتي  هتترت لتستريع عمليتة البرمجتة مدلتتت كابتتخداال تمليمتات تقتتوال  اللغاات االياة الموا و  -3

 . ++Cكالمديد من المهاال الجوهرية مث  لغة 

. ااء أفضت  من أ هر اللغات التي تتمتع كياكع القوي مالمرمنة إلنتتا  أبترع كترامج مأ   ++Cلغة  تمتبر

 ++Cمنوتها . فاللغة  ++Cال أنها تمتقر  مولية لغة  معلى الرغم من مجوا المديد من لغات البرمجة ااخرى إ

تتميز كقاكليتها على ممالجة التيبيقات الكبيري مالممقدي, مالقوي في ليانة البرامج المكتوكة كها مما يوفر منتاً في 

 تسميم البرامج متيويرها .

لية المستتوى التى لغتة اآللتة مالاظة :تدعى البرامج التي تقوال كتاوي  البسوص من البرامج مكتوكة كلغات عا
 كالمترجمات 

 (:  Cكيفية ك ابة برنامج بلغة ) ++ثانياً.. 

 اللك  الماال للبرنامج هو :

 
#include<iostream.h> 

           
           main ( )    

    
    } 

    با يتم تمريب البيانات ممن ثم يتم كتاكة البرنامجه                               
           return 0 ;     

          } 

 الحاوية على العمليات الخاصة بالدخل والخرج . المكتبات

 

 التابع الرئيسي الذي يبدأ من عنده التنفيذ

 

 القوس للداللة على بداية البرنامج

 

 البرنامج نهايةالقوس للداللة على 
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 :Variablesالم حوالت )الم غيرات(   ثالثاً..  
منمط    nameفي الذاكري ميمرف كابم  يتم مضمه  .… , x1, x2 , x3ك  ابم من أبماء المتاوالت مث  

type    ماجم size   منيمةvalue    . 
 . كايت مالقيمة هي اسأ القيمة المقرمءي4مالاجم    intمالبمط    x1يملت االبم  x1 مكالتالي فإي المتاول 

x1  5  

x2    10  

x3    15  
 مواضع الم حوالت في الذاكرة                                                                                                    

  االسم والقيمة مع ذكر                                                                                                                          
  : أنواع الم حوالت 

 المارفي المتاول   char                                              

 الساياة المتاوالت short int , int  ,  long int                                

 ةيالاقيق المتاوالت   float , double  , long double                           

 المبيقي المتاول                                              bool               

 الثاكت صميضاف لبوع المتاول(                                                     const 
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 : رابعاً .. قوااد تومية الم حوالت
مااعناال ميخضع ابم  a ----> z)   (A ----> Z,كلك  عاال يتكوي ابم المتاول من مجموعة من الارمف

 المتاول للقواعد التالية :

 . ال يمكن أي يبدأ كرنم 

 . ال ياتوي على بلسلة فاعغة 

  يجأ أي ال يكوي من اابماء الماجوزي في لغةC++  مث: 

true,false,break,puplic,private,static,new,……..,etc 

 يكتأ تمريب المتاول مفق السيغة :

Data-Type      name = initial-value ; 
 نيمة اكتدائية ابم المتاول نوع الممييات

ابباا إي دكر ابم المتاول منوع الممييات الذي يبتمي إليه هو أمر اجباعي في ك  تمريب اي متاول ,أما 

 نيمة اكتدائية له عبد تمريمه فهو أمر اختياعي يمكن عدال دكره في عملية التسريح عن المتاول .

 تفرق بين الحروف األبجدية الصغيرة والكبيرة Cمالحظة :من الجدير بالذكر أن لغة ++

 :  وحجمها يبين الجدول ال الي أنواع الم حوالت ومجاالتها

 الم حول نوع الحجم المجال

-128    to   127 1 byte char 

-2147483648  to  
2147483647 

4 bytes int 

-32768  to   32767 2 bytes short int 

-2147483648  to  

2147483647 

4 bytes long int 

True  or  false 1 byte bool 

-38+E3.45    to       38-

E3.4 

4 bytes float 

-308+E1.7   to    308-E1.7 8 bytes double 

-308+E1.7   to    308-E1.7 8 bytes long double 

 : ++Cخامواً.. المعامالت في لغة 

A. : المعامالت الحوابية األحادية 

 الوصف االس خدام المعامل

++ s++  زيااي نيمة المتاولs  ابتخداال نيمة 1كمقداع ,s نب  زيااته 

++ ++s  زيااي نيمة المتاولs  ابتخداال نيمة 1كمقداع ,s كمد زيااته 

- - s- - 
نب   s, ابتخداال نيمة 1كمقداع  sانقاص نيمة المتاول 

 انقاله

- - - -s 
كمد  s, ابتخداال نيمة 1كمقداع  sانقاص نيمة المتاول 

 انقاله
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B. : المعامالت الحوابية الثنائية 

 الوصف االس خدام العملية

+ x+y  جمع المتاولx  معy 

- x-y  طرح المتاولy منx 

* x*y  ضرب المتاولx  كالمتاولy 

/ x/y  نسمة المتاولx  على المتاولy 

% x%y  كاني نسمة المتاولx  على المتاولy 

C. : المعامالت العالئقية  

 Falseأم   Trueتستخدال الممامالت المالئقية لمقاعنة نيمتين متاديد المالنة كيبهما مالتي تكوي البتيجة إما 

   0كالقيمة  Falseم  1كالقيمة  Trueصيتم تمثي  

 الوصف االس خدام العملية

> x>y 
أكبر xإدا لم يكن  Falseم yأكبر تماماً من  xفي اال كانت  Trueإعااي 

  yتماماً من 

>= x>=y 
في الاالة غير  Falseم yأم تسامي  أكبر xفي اال كانت  Trueإعااي 

 دلت.

< x<y 
إدا لم يكن  Falseم yألغر تماماً من  xفي اال كانت  Trueإعااي 

x ألغر تماماً منy  

<= x<=y 
في الاالة غير  Falseم yأم تسامي  ألغر xفي اال كانت  Trueإعااي 

 دلت.

== x==y  إعاايTrue  في اال كانتx  تساميy مFalse . في اال عدال المساماي 

!= x!=y  إعاايTrue  في اال كانتx  تسامي  الy مFalse . في اال المساماي 

D.  : معامالت االسناد 

 نستخدال ممام  االبباا إلبباا القيمة الموجواي على يمين الممام  الى المتاول الموجوا على يساع الممام  .

x=5       الى المتاول  5أببدنا القيمةx . 

 : مالحظة   

إجراء عمليات اساكية مع عمليات االبباا مث  الجمع مالضرب ماليرح مالقسمة  ++Cيمكببا في لغة  

 كالتالي : 

 مواوي لـ شكل االس خدام المعامل

+= x+=y x=x+y 

-= x-=y x=x-y 

*= x*=y x=x*y 

/= x/=y x=x/y 

%= x%=y x=x%y 
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E.  : العمليات المنطقية 

 مهذه الممليات هي : Falseأم  Trueيتم ابتخداال الممليات المبيقية مع الممليات التي يكوي لها إادى نيم 

 الرمز العملية

AND && 

OR || 

NOT ! 

 
 دوات الرب  المنطقية:جداول الحقيقة أل 

   النفايNot:   لتتكنA  عبتاعي مبيقيتة إي تيبيتق أااي التركط نمتي علتى هتذه المبتاعي بتيمييبا عبتتاعي  

 .  A!مبيقية   جديدي عمزها

 جدمل الاقيقة للبمي:            

!A A 

1 0 

0 1 

  الوصلAnd:     A  And B= A&&B 

 جدمل الاقيقة للول : 

A&&B B A 

0 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

1 1 1 

اممتاً خاطةتة صأي نيمتة الاقيقتة لهتا تستامي الستمر  إال فتي االتة مااتدي فهتي  A AND Bإي الممليتة 
 لاياتين. A,Bلاياة صأي نيمة الاقيقة لها تسامي الوااد  مدلت في اال كال المباعتين 

 

 لفصل  اOR:     A  OR B= A||B 

 جدمل الاقيقة للول : 

A||B B A 

0 0 0 

1 1 0 

1 0 1 

1 1 1 

 
امماً  لاياة صأي نيمة الاقيقة لها تسامي الوااد  إال في  اال كتال المبتاعتين  A OR Bإي المملية 

A,B .خاطةتين 
 

 سادساً.. أولوية العمليات الحوابية :
عبدما نيبق الممليات الاساكية في المباعات الاساكية فإنها تيبق اسأ ترتيأ ممين تبماً لقواعد ااملية كين 

 الممليات مهي :

اانواس :يتم تبميذ اانواس الداخلية أمالً أما إدا كاي لديبا مجموعة من اانواس جانأ ص          1

 كمضها البمض معلى نمس المستوى عبدها يبدأ الاساب من اليساع إلى اليمين .

 إدا مجدت على نمس المستوى فإنها تبمذ من اليساع الى اليمين . %,/,*:   2

 نمس المستوى فإنها أيضاً تبمذ من اليساع إلى اليمين .: تبمذ في البهاية ,إدا مجدت على  -,+  3
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 :سالسل الهروب  سابعاً.. 

سلولة 

 الهروب

 المعنى

\n بير جديد أي مضع المؤ ر في كداية السير التالي 

\t   تاريت المؤ ر مسافة جدملية أفقية ) tab  

 "   تستخدال ليباعة عالمة االنتباس "\

  
# include <iostream.h>  

main ( )  
{  

 cout <<"welcome to c++ \  n Hello World " ;  
                    

       ارف الهرمب                                                                                          
 return 0; 

} 

 مالخر  يكوي :                                       
welcome to c++ 

Hello World 
 

 ثامناً.. أمثلة الى العمليات :

 :   الممامالت الاساكية اااااية صممامالت الزيااي مالبقساي 

 # include <iostream.h>  

main ( )  
{ int a=5; 

cout<<a<<"\n";                                                      5 
cout<<a++<<"\n" ;                                                 5 

cout<<a<<"\n";                                          6  
return 0; 

} 
-----------*************----------- 

 

 
# include <iostream.h>  

main ( )  
{ int a=5; 

cout<<a<<"\n";  5 
cout<<++a<<"\n" ;  6 

cout<<a<<"\n";                                            6 
return 0; 

} 
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   # include <iostream.h>  
main ( )  

{ int a=3,b; 
b= a++ *2; 

cout<<b<<"\n";  6 
cout<<a<<"\n" ;  4 

return 0; 
} 

-----------*************----------- 
   # include <iostream.h> 

main ( )  
{ int a=3,b=5,c; 

c= - -a *2+ b++; 
cout<<c<<"\n";  9 

cout<<b<<"\n";  6 
cout<<a<<"\n" ;  2 
return 0; 

} 
 

 
 : أملوية الممليات 

 (5+2)*3+(2*6)/4-1 

             =7 * 3 + 12 / 4 – 1 
             =21     +3          –  1 =23 

 4 * 8 – 5 + 2 * 6 / 3 

              =32   – 5 + 12 / 3 
              =32   – 5 + 4=31 

 : الممامالت المبيقية 

 cout<< ((4 > 3) && (3==2));   -----> 1   &&  0  ---->   0    البتيجة الميبوعة البهائية 

 cout<<(! (4 < 3) || (3==2));   -----> !(0)  ||  0---> 1  || 0 

 . 1مكالتالي البتيجة البهائية الميبوعة                                 
 تمارين :

 
اكتأ كرنامج يفخذ كدخ  ثالث أعداا لاياة من لواة المماتيح ثم ييبع مجموعها ممتوبيها مناتج  .1

 جداؤها.
# include <iostream.h> 

main( ) 
{ 
int a,b,c ; 

cin >> a >> b >> c; 
cout << " sum is " << a+b+c << " \n" ; 

cout << " average is " << (a+b+c)/3 << " \n"; 
cout << " product is " << a*b*c; 

return 0;} 
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 اكتأ كرنامج يقرأ نسب نير اائري ثم ييبع نيمة نير الدائري ,ماييها , مسااتها. .2
# include <iostream.h> 

main( ) 
{ 

float  r ; // تمريب متاول اقيقي 
float const p=3.14; // تمريب متاول اقيقي مابباا نيمة اكتدائية له 

cin >> r ; 
cout << r * 2 << " \n" ; 

cout << 2*p*r << " \n"; 
cout <<p*r*r; 

return 0;} 
 اكتأ كرنامج ييبع  ك  مستيي  كابتخداال بالب  الهرمب  . .3

# include <iostream.h> 
main() 

{ 
cout << " ********* \n"<<" * \t" << " * \n" ; 
cout << " * \t" <<" * \n"; 

cout << " * \t" <<" * \n"; 
cout << " * \t" <<" * \n"; 

cout << " * \t" <<" * \n"; 
cout << " ********* \n"; 

return 0; 
} 

اكتأ كرنامج يقوال كاساب مسااة ممايط مستيي  صنيم اليول مالمرض يتم ااخالها من   .4
 لواةالمماتيح .  

#include<iostream.h> 
main() 

{float   area,length,width,cir;     // أبماء للمتاوالت 
cout<<"Enter the length: ";    //length :اليول 
cin>>length; 

cout<<"Enter the width: ";     //width :المرض 
cin>>width; 

area=length*width;             //المسااة 
cir= 2*( length+width);        //المايط 

cout<<"\n Area= "<<area<<endl;       // تمبي انتق  الى بير جديد endl 
cout<<" circumference= "<<cir<<endl; 

return 0;} 
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  بنى التحكم )الشروط (

 Sequential )عادة يتا تيفيذ اليباراادحببيتساسيفسرساهي ح ةااديناميبااسمادهذي تساتنياالبيتدا يذ اليبا  ادترمي
Execution)ياكييديسي رسضياارضيعادحببي.C++با ميفجرهيبا يذ ليتي قهيارادح يأخسىيقدياليفكونيبا دا ةيي 

ي.Transfer of controlنميفسرسهيبااسمدهذ،ي تستنيالبيتيقهيبا حكتي
يبا حكتيباشسط ةي بايوعيباثدممي اويتينيبا حكتيبا كسبحتةي.ينإانيقست ن:يتيي++Cفيقستيتي دبيبا حكتينمييي

 :if. بنية االختيار 1

ت يذ لينرهيهر نيعيدهديتكونيباشسطيباتسبنقياهديهحققدًي إاليت تيفجدارهي)أيينميتدليعدمييifفقوميتي ةيبالخ  دحي
 فحققيباشسطياليت تيفيذ ليأييشمء(ي اهديباشكهيباردميبا دامي:

if(condition باشسط ) 
{ 

statements; 

} 

ي:يif تا نيباشكهيبا داميطستقةيعتهيبارادح ي

ي

ي
ي

ي
ي

ي
 

 
 

 
 
 

 
عيداديتكونيباكوةيباخدصياترسنةيباطداسيإذبيكدنيي60عالهةيبايجدحينميإتدىيباله حدمدبيفسد ييي:1مثال 

يمدجحياويكدا دامي:
# include <iostream.h> 

main() 
  {  int grade; 

cin>>grade; 
if ( grad >= 60 ) 

{ cout << " passed " ;} 
return 0;} 

ي
 

 

تعليمة أو مجموعة تعليمات في حال كانت تعليمة واحدة ليس هناك 
أكثر من تعليمة فهنا يجب وضع  ضرورة لألقواس أما في حال كانوا

 ( blockعندئذ تسمى كتلة تعليمات ) {  }هذه األقواس 

 إنهاء   

 تعليمات  

 صح

 شرط
 خطأ
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بك سيتسمدهذيتطرسيهنيباتس خدميإةخدليعدةتنيصح ح نيثتيتطاعيباردةيبألكاسيت يهتديه اوعدًيتداجترةيي: 2مثال 
is largerأهديبذبيكدنيباردةبنيه سد ت نيعيداديفطاعيباكرتةييEqualsي.ي

#include<iostream.h> 
main() 

 {int x,y; 
   cin>>x>>y; 

   if(x>y)     {cout<<x<<"is larger";} 
   if(y>x)     {cout<<y<<"is larger";} 

   if(x==y)    {cout<<"Equals";} 
  return 0; 

} 
ي   if…else :العبـارة.2

بااس طةيت تيفيذ لينرهيهر نيإذبيكدنيباشسطيصح حدً،ياكنيإذبياتيتكنيكلاكياليتحدثيشمءيعرنيي ifنميبارادح ي
بإلطالق.ياكنيايذ سضيأميديمستديتد ثيشمءينميباحدا  نييإذبيكدنيباشسطيصح حدًي آخسيإذبياتيتكنيكلاك،ي

وعةيهنيبألنردليباتتكنيفستحيت يذ ليهجتي if…elseأييأنيبااي ةيييif... elseا حق قيذاكيمس خدميبارادح ي
فيذ لاديإذبيكدنيباشسطيباتسبنقياهديهحققدًي فيذ ليهجتوعةيهنيبألنردليبألخسىينميتدليعدميفحققيباشسطي

يباتسبنقياهدي اهديباشكهيبا دامي:

if(condition باشسط ) 
  {Statements  1; 

  } 
else 

  {Statements  2; 
  } 

ي:يif..else تا نيباشكهيبا داميطستقةيعتهيبااي ةي
ي

ي
ي

ي
ي
ي

ي
ي

ي
ي

ي
ي

ي
ي

ي
ي

ي
ي

 Statements  1أي اذا تحقق الشرط فإنه يتم تنفيذ 

  Statements  2أما إذا لم يتحقق يتم تنفيذ 

 1تعليمات
 

 إنهاء

 شرط

  2تعليمات

 خطأ

 else صح
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نميتدليمجدتهي طادعةييpassedقسبء يعالهةيطداسي)أييبةخداهديهنياوتةيباتذدف حي(ي طادعةيي: 3مثال 
failedي(ي.60نميتدليحسوتهي)عالهةيبايجدحيي

#include<iostream.h> 
main( ) 

{ float mark; 
 cin>>mark; 

 if(mark>=60) 
    {cout<<"passed";} 

 else 
    {cout<<"failed";} 

 return 0; 
} 

 
ي:يتسمدهذياترسنةيباردةيبذبيكدنيز جميأمينسةيي.ي4مثال 

#include<iostream.h> 
main() 
{int x; 

cin>>x; 
if(x%2==0)    //شسطيباردةيباز جمي 

   {cout<<"even";} 
else 

   {cout<<"odd";} 
return 0; 

} 
 

ييمالحظة :
(ي-:-? ذاكيتدس خدبميهديتستنيتداتردههيباشسطم)++Cنمياغةييif/elseايدكيطستقةيأخسىيار را سيعنيبااي ةي

  باليياهيباشكهيبا دامي:ي
ي
ي

ي
ي2 إاليت تيفيذ ليفرر تةيي1أيينميتدليفحققيباشسطيت تيفيذ ليفرر تةي

يفس خدميالهيبااي ةيعدة ينميةباةيبإلخسبجي نميفرر تةيبالسيدة.
ي

نميتدليكدمتيبارالهةيأقهييfail يطادعةيي60نميتدليكدمتيعالهةيطداسيأكثسيهنييpassطادعةيكرتةيي:5مثال 
 . 60هني

# include <iostream.h> 
main( ) 

{  int a; 
    cin>>a; 

    a>=60 ? cout<< "pass":cout<<"fail"; 
    return 0 ; 

} 

 شرط ? 1: تعليمة  2تعليمة  ;
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يطادعةيباردةيبألكاسيت نيعدةتنيهدخر نيهنياوتةيباتذدف حي.ي: 6مثال 
# include <iostream.h> 

main( ) 
{int x,y,max; 

   cin>>x>>y; 
    max= x>y ? x:y;   // max فتيبسيدةيباق تةيباتردة يهنيبخ ادحيباشسطيبانيبات حوليي  

    cout<<max<<"is greater \n"; 
  return 0 ;} 

 
 المتداخلة:    if ... else.العبارات 3

يهنيأجهيباق دميتذحصيعد يتدالبي اهديباشكهي:يضتنيترضهديباارضي،يي if /elseتتكني ضعيبارادحببي
if(1 باشسط ) 

   { Statements  1;      // 1با رر تدبيبا ميس يذلينميتدليفحققيباشسطي  
   } 

else if(2 باشسطي) 
       {    Statements  2;    // 2فحققيباشسطيي 1باشسطييعدميبا رر تدبيبا ميس يذلينميتدلي  
       } 

        else 
           {   Statements  3;    // باشس طيباسدتقةييجت عيبا رر تدبيبا ميس يذلينميتدليعدميفحقق  

           } 
بك سيتسمدهذيتطرسيهنيباتس خدميإةخدليعدةتنيصح ح نيثتيتطاعيباردةيبألكاسيت يهتديه اوعدًيتداجترةيي: 7مثال 

is largerأهديبذبيكدنيباردةبنيه سد ت نيعيداديفطاعيباكرتةييEqualsتدس خدبميبااي ةيي(if/elseي)يبات دبخرةي
#include<iostream.h> 

main( ) 
{int x,y; 

cin>>x>>y; 
if(x>y)      {cout<<x<<"is larger";} 

 else   if(y>x)        {cout<<y<<"is larger";} 
          else              {cout<<"Equals";} 
return 0;} 

ي:switch العبـارة  . 4
تتكنيأنيفصدةنيديتداةيخدصةينميإتدىيبااسبهذيفح وييعرنيسرسرةيهنيباقسبحببيبا ميف ررقيتي دئذيه ردة ي

ه حوليأ يفرا سيهدي، تتكنيبنيفؤةييكهيم  جةيإانيباق دميتذرهيهخ رفيعنيبآلخسي.الاكيفونسياغةياذحصيق تةي
C++بااي ةييswitchيهنيأجهيبا ردههيهعيتدالبيبفخدذيباقسبحيبات ررقةيترد يخ دحببي، اهديباشكهيباردميبا دامي:ي

switch (Variable name)     //بات حوليقديتكونيعدةيأ يهحسفي 
{ 

case constant1 : statement1; break;  
case constant2 : statement2; break; 

. 

. 

case constant n : statement n; break; 
default : last statement; 

} 
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ي ييswitchف أافيبارادح  يبألسدس ة يباكرتة يswitchتر هديبستيه غ سيت نيقوس ني،يفذحصيبارادح ييswitchهن
يبات غ سي فوجهيبااسمدهذيمحويأقسدميهخ رذةي نقدًياق تيذاكيبات غ س.

ي يبارادح  يجست يباكرتةييswitchت ضتن يهن يباوسوم ياله يف أاف يمقط دن. يفر هد يأستدء ي ام يباوسوم يهن عدةبً
يثتيثدتتيثتيمقط  ن.يcaseبألسدس ةي

تي قهيبا يذ ليإانيبارادحببييcase سوميهسد تةيارثدتتيباتلكوحينميأتدييswitchعيدهديفكونيق تةيه غ سيبارادح ي
)أييباخس جيبآلهني باقسسيييswitchإانيهيعيفيذ ليتق ةيبارادح يي breakبا ميفرميذاكيباوستي فؤةىيبارادح ي

،ي إذبياتيف طدتقيق تةيه غ سيبارادح يبألخسىي(ييcaseباحدا ةي فضتنيعدميبادخوليبانيتدالبييcaseهنيتداةيباـ
switchقهيبا يذ ليإانيباوستيبالن سبضميهعيأيي ستيتيي defaultفرر تةيي(defaultبخ  دحتةياراي ةييswitchي

يcaseنإذبيفتيفجدارهدينإنيبااي ةيس رتهيتداشكهيباتر دةي،نإذبياتيتكنيايدكيأييفطدتقيت نيأييهنيثوبتتيأقسدميباـ
ي. ق تةيص غةيبا حكتينإنيبا حكتيس ي قهيإانيخدحجيبااي ةي

ي

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 خطأ
 

يخطأ
 

 إهناء

 الشرط حيقق احلالة الثالثة

 الشرط حيقق احلالة الثانية
 حص

يحص
 

 أخط

  1تعليمات 
break 

 الشرط حيقق احلالة األوىل
 حص

 2تعليمات 
break 

  3تعليمات 
break 

  4تعليمات 
break 
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ي2 عياديإةخادلييSaturdayتطااعيي1طادعةيبستيبا وميهنيأتدميبالساوعيعيديإةخدليحقتاهي)عياديإةخادليي:6 مثال
ي.ي اكلبي.....(يSundayتطاعي

#include<iostream.h> 
main( ) 

{int x; 
cin>>x; 

switch(x) 
{case 1:cout<<"Saturday";break; 

case 2:cout<<"Sunday";break; 
case 3:cout<<"Monday";break; 

case 4:cout<<"Tuesday";break; 
case 5:cout<<"Wednday";break; 

case 6:cout<<"Thursday";break; 
case 7:cout<<"Friday";break; 

default :cout<<"Wrong Number"; 
} 

return 0; 

} 
 تمارين :

 .تسمدهذيبخ ادحيعدةيت تيإةخداهيهنياوتةيباتذدف حيإذبيكدنيهوجسيأميسداسي .1
# include <iostream.h> 

main( ) 
{int a; 

cin>>a; 
if(a>=0)     

       {cout<<"positive";} 
else         

       {cout<<"negative";} 
return 0 ; 
} 

 بك سيتسمدهذيالخ ادحيعدةيإذبيكدنيقدستيآلخسي)ت تيإةخدليباردةتنيهنياوتةيباتذدف حي(. .2
#include<iostream.h> 

main( ) 
{int x,y; 

cin>>x>>y; 
if(x%y==0 && y!=00) 

      {cout<<x<<"is divisible by "<<y;} 
else 

      {cout<<x<<"is not divisible by "<<y;} 
return 0; 

} 
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  هنيثتيتطاعيأصغسيالهيبألعدبةي.ييغ سيه سد تةيتسمدهذيتأخليكدخهيثالثةيأعدبةيصح حة .3
# include <iostream.h> 

main() 
{int a , b ,c ; 

cin >> a >> b >> c ; 
if ( a < b && a<c) 

     {cout << "min is " << a ;} 
 else if( b < a && b<c) 

     {cout << "min is " << b ;} 
     else if(c < a && c < b) 

          {cout << "min is " << c ;} 
        else   {cout<<" Two numbers are equally or more" ;}  // أ يأكثسعدةبنيه سد تدني  

return 0 ;} 
 أعدبةيثدت ةي.يa,bت ثييax+b=0تسمدهذيتهيهردةاةيهنيبادحجةيبأل انياهديباشكهي:ي .4

# include <iostream.h> 
main( ) 
{  int a,b; 

    cin>>a>>b; 
    cout<<a<<"X+"<<b<<"=0"<<"\n"; 

    if(a==0 && b!=0) 
        {cout<<"Unsolvable";} //هس ح رةيباحهي 

   else if(a==0 && b==0) 
             {cout<<"State match";} //تداةيفطدتق 

           else  
                {cout<<"X="<<-1*b/a;} 

return 0 ;} 
 بك سيتسمدهذياحسدبيباتردةاةي: .5

 
#include<iostream.h> 
main( ) 
{int x,y; 

 cout<<"Enter the x: "; 
 cin>> x; 

 if(x >0) 
  {y=x*x+1;} 

 else if(x = = 0) 
         {y=x+5;} 

      else 
         {y=2*x*x*x-1;} 

 cout<< y; 
 return 0; 

} 
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 بك سيتسمدهذياحسدبيباتردةاةي: .6

 
# include <iostream.h> 

main( ) 
{ 

int x,y; 
cout<<"Enter the x: "; 

cin>> x; 
if(x >10&&x<100) 

{ 
      y=x*x-1; 

      cout<< y; 
} 

else  if(x>100) 
        { 

             y=x*x*x-1; 
         cout<< y; 
         } 

return 0; 
} 

 
 بك سيتسمدهذيإلةخدليم  جةيطداسي طادعةيفقدتسهي. .7

# include <iostream.h> 
 main( ) 

{ 
int grade; 

cout<<"Enter the grade: "; 
cin>>grade; 

if(grade >=90) 
{cout<< " : Excellent "<<endl;}     //هت دزي 
else if(grade >=80) 

 ج ديجدبًي//    {;cout<< " : Very Good "<<endl}        ييي
 if(grade >=65)ييelseييييييي  ي

          {cout<< " : Good "<<endl;}ج د//      ييي 
            else if(grade >=50) 

                 {cout<< " : Accepted "<<endl;}   //هقاول 
 if(grade < 50)يelseيييييييييييييي           ي

                       {cout<< " : is failing "<<endl;}  //حبسسيي 
return 0; 

} 
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عرنيأنيت تيإةخدليحهزيبارتر ةي باردةتنيهنييa,bاردةتني(/,*,-,+)تسمدهذيإلمجدزيبارتر دبيباحسدت ةي .8
 .switchاوتةيباتذدف حيتدس خدبميبااي ةي

# include <iostream.h> 
main( ) 

{ 
int x,y; 

 char op; 
 cout<<"Enter The Numbers :"; 

 cin>>x>>y; 
 cout<<"Enter The Operation : "; 

 cin>>op; 
 switch(op) 

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

 case '*': cout<<x*y<<"\n";break; 
 case '/': cout<<x/y<<"\n";break; 
 default:cout<<"Error Operation\n"; 

 } 
return 0 ; 

} 
 

ي
ي
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 ++Cالحلقات في لغة 

عدداً من أساليب التكرار )حلقات( التي تستخدم لتكرار أجزاء من البرناام  دادر ماا تادعو  ++Cتوفر 
ما إذا كان تعبير ما يساوى صحيح  ++Cالحاجة، لتحديد عدد مرات تكرار الحلقة تفحص كل حلقات 

(true)   أو خطأ(false) .ًيبلغها هذا ما إذا كان عليها التكرار مرة إضافية أخرى أو التودف فورا 
 :+ +Cهنالك ثالثة أنواع من الحلقات في 

  forالحلقة  .1
 الشكل العام التالي:  forتأخذ الحلقة 

for( expression1; expression2; expression3) 

        {statement;} 
 حيث يمثل:

expression1  :.بداية الحلقة 
expression2       :  شرط الحلقة الذي يفحص  ديمة عداد الحلقة ويحدد ما إذا كان يجب تكرار الحلقة مرة    

 أخرى أم ال.
expression3       .يمثل زيادة الحلقة الذي يقوم بزيادة أو إنقاص ديمة عداد الحلقة : 

 يكون عدد مرات تنفيذ الحلقة مذكوراً عادة في بدايتها.  forفي الحلقة 
 .forالشكل التالي يبين كيفية عمل الحلقة 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 خطأ

 صح

 جسم احللقة    
 

 عداد احللقة

 بداية احللقة

 إهناء شرط تكرار احللقة

 forطريقة عمل الحلقة                         
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 :1مثال
 . 10إلى   1من    iالمثال التالي يقوم بطباعة ديم المتغير 

#include <iostream.h> 
main( ) 

{ 
for ( int i = 1; i<= 10; i++) 

{ cout << i <<"\n";} 
return 0; 

} 

 نتيجة التنفيذ:
 

 
 
 
 

 
 

 
على ثالثة تعابير مختلفة تفصلها فاصلة منقوطة. تعمل   forاألدواس التي تلي الكلمة  األساسية  يتحتو

 السابق. في المثال  iهذه التعابير الثالثة في أغلب األودات على متغير يدعى عداد الحلقة ،وهو المتغير 
 هذه التعابير هي:

 . ;int i = 1بداية الحلقة: يمهد ديمة عداد الحلقة عادة  
  ;i <=10إيقافها  ان يجب تكرار الحلقة مرة أخرى أوعداد ليرى ما إذا كالشرط الحلقة: يفحص ديمة 

 .  ++i زيادة الحلقة: يقوم عادة بزيادة )أو إنقاص( ديمة عداد الحلقة
 :كلما تكررت الحلقة  1المثال التالي يقوم بإنقاص عداد الحلقة بـ 

 :2مثال
#include <iostream.h> 

    main ( ) 

   { 
     for ( int j=10; j>0; j--)    

      {cout <<j<<" ";}    
    return 0;}    

 :              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نتيجة التنفيذ
 

 ويمكن أيضاً زيادة أو إنقاص عداد الحلقة بقيمة أخرى  .
 :البرنام  التالي يوضح ذلك :3 مثال

#include <iostream.h> 
main ( ) 

{ 
for (int j=10; j<100; j+=10) 

{ cout <<j<<”   “;}      
return 0;} 

   90  80  70  60  50  40  30  20  10نتيجة التنفيذ:  

1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
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 :المتداخلة forحلقات 
تتكون الحلقات المتداخلة من حلقة خارجية وحلقة أخرى داخلية أو أكثر وفي كل مرة تتكرر الحلقة 

 تكرار الحلقة الداخلية من بداية العداد إلى نهايته .الخارجية يتم 
 المتداخلة الشكل العام التالي :  forتأخذ الحلقات 

for (..........) 
              for (..........) 

   { statements;   } 
            :4مثال 

#include <iostream.h> 
main( ) 

{  int i,j; 
for (i=1 ; i<5;i++) 

 {   
      for (j=1 ; j<4;j++) 

              {cout << i<<j<<" \t";} 
      cout<<"\n"; 
 } 

return 0; } 
 )عداد الحلقة الخارجية(. iمرات لكل ديمة من ديم  3نالحظ هنا أن الحلقة الداخلية تتكرر 

    : نتيجة التنفيذ
13 12 11 

23 22 21 
33 32 31 

43 42 41 
 

من الحلقات ضمن أي نوع آخر، ويمكن مداخلة الحلقات في حلقات متداخلاة فاي  يمكننا وضع أي نوع
 حلقات أخرى وهكذا.

 
 whileالحلقة  .2

 الشكل العام التالي:  whileتأخذ الحلقة 

while( condition) 
   {statement} 

  : 5 مثال
#include <iostream.h> 

main( ) 
{  int n=3; 

  while (n<30) 
     { cout<<n<<"   "; 

         n=n*2 ; 
     } 

return 0; } 
 24   12   6   3والنتيجة هي :

ستساتمر هاذه الحلقاة فاي أي  30طالما هذه القيم أصغر تمامااً مان  nأي يقوم بطباعة القيم التي تأخذها 
 . عندها تتودف 30أكبر من  nإلى أن تصبح  ديمة  nمضاعفة المتغير  
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يليها تعبير اختبار بين أدواس ويكون جسم الحلقة محصوراً    whileتتكون الحلقة من الكلمة األساسية 
إال إذا كان يتألف من عبارة واحدة. الشكل التاالي يباين طريقاة عمال الحلقاة   {  }بين أدواس حاصرة 

while: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

مما يجدر التنويه إليه هنا أنه يتم فحص شرط الحلقة دبل تنفيذ جسم الحلقة، وعلياه لان ياتم تنفياذ جسام 
في المثال السابق يجب تمهيده عند  nالحلقة أبداً  إذا كان الشرط خطأ عند دخول الحلقة وعليه المتغير 

 . 100ديمة أدل من 
 : 6مثال 

 طالب في امتحان . 10برنام  حساب المتوسط الحسابي لعالمات 
                                                                                        #include<iostream.h> 

main ( ) { 
int i, grade, total ; 

float average; 
total = 0; 
i = 1; 

while (i <= 10)    
 {  cin >>grade; 

      total = total + grade; 
      i = i + 1; 

  } 
average = total /10; 

cout << " Class average is: " << average <<"\n"; 
return 0; } 

 
 لمدخلة كالتاليااذا كانت العالمات 

                    
 :التنفيذ نتيجةفإن 

Class average is : 73.5 
  

75   65  51  89  71  54  80  79 81 90 

 whileطريقة عمل الحلقة  

 شرط تكرار احللقة 

 جسم احللقة

 اهناء

 صح

 خطأ
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 :while do… الحلقة .3
، إال أنها تفحص شرط الحلقة بعد تنفيذ whileكالحلقة  …do…while))غالباً تسمى  doتعمل الحلقة 

 جسم الحلقة. وتستخدم أيضاً عندما نريد القيام بجزء من البرنام   مرة واحدة على األدل.
 .doالشكل التالي يبين كيفية عمل الحلقة 

 الشكل التالي :  doتأخذ الحلقة 
do 

{statement;} 
 while( condition); 

مارة واحادة  doتفحص شرط الحلقة بعد تنفيذ جسم الحلقة ، وعليه ياتم تكارار جسام الحلقاة  doالحلقة 
الشرط يتم بعاد التنفياذ ولاي   وتفسير ذلك أن التحقق من حتى ولو كان الشرط غير متحقق على األدل

 ..دبله كما في الحلقتين السابقتين
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ثم الكلمة األساسية  { }يليها جسم الحلقة بين أدواس حاصرة   doبالكلمة األساسية  doتبدأ الحلقة 

while .ثم تعبير اختبار بين أدواس ثم فاصلة منقوطة 
 

 . 10إلى   1البرنام  التالي يقوم بطباعة األعداد من :6مثال 
#include <iostream.h> 

 main  (  ) 
{ int i = 1; 

  do {cout << i <<"   "; 
   i++; 

      } while (i <= 10); 
return 0;} 

بطباعة مسافة خالية بين كل ردم واآلخر وعليه الخرج من البرنام  يكون  ;"    " >>coutتقوم  
 كالتالي:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 خطأ

 جسم احللقة

 شرط احللقة
 

 صح

 إهناء

 do.. whileطريقة عمل الحلقة 
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 تمارين :
 بشكل تصاعدي وبشكل تنازلي . [100..1]برنام  يطبع األعداد الزوجية الموجودة في المجال  .1

 بشكل تصاعدي :  طريقة اولى 

#include<iostream.h> 

main() 
{   for(int i=2;i<=100;i=i+2) 

        { cout<<i<<"\t";} 
    return 0;} 

 طريقة ثانية      

#include<iostream.h> 
main() 

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

   { if(i%2==0) 
      { cout<<i<<"\t";} 

   } 
    return 0;} 

  بشكل تنازلي 
#include<iostream.h> 

main() 
{   for(int i=100;i>=1;i=i-2) 

        { cout<<i<<"\t";} 
    return 0;} 

 
 . 10الى  1برنام  يحسب مجموع األعداد من  .2

#include<iostream.h>  
main( )  

{  int i,s=0;  
    for (i=1;i<=10;i++)  

       {s+=i; }  
    cout<<s;  

return 0; } 
*********************** 

#include<iostream.h>  
main( )  

{ int i=1,s=0;  
   while(i<=10)  

     {s=s+i;  
        i++;}  

   cout<<s;  
   return 0; } 

*********************** 

 

   forباستخدام 

 whileباستخدام 
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#include<iostream.h>  
main( )  

{ int i=1,s=0;  
do   {s+=i;  

           i++;  
        }while(i<=10);  

cout<<s;  
return 0;} 

 إن وجد و كم مرة أدخل الحرف: ”A“برنام  إلدخال عشرة أحرف وطباعة حرف  .3

# include <iostream.h>  

main( )  
{  

   char letter ; 
   int  count=0;  

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

               cin >> letter ; 
                  if(letter=='A')  

                             {count++;}                    
         } 

   cout<<"Letter A appears:"<<count<<"\n";  
      return 0;  
} 

 
 

 برنام  يطبع جدول الضرب للردم المدخل فقط. .4

#include<iostream.h>  
main( )  

{  
   int i,x;  

  cout<<"Enter  the number : ";  
  cin>> x;  

     for (i=1;i<=10;i++)  
         {cout<<x<<"*"<<i<<"="<<x*i<<"   ";  
          cout<<"\n";  

         }   
return 0; } 

 
 

 
 

 
 

 

 do …..whileباستخدام 
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 . 10العدد برنام  يطبع جدول الضرب الى  .5

#include<iostream.h> 

main() 

{ 

    for (int i=1;i<=10;i++) 

         { 

               cout<<"Multiply Table for "<<i<<"\n\n"; 

               for(int j=1;j<=10;j++) 

                      { 

                            cout<<i<<"*"<<j<<"="<<i*j<<"\n"; 

                       } 

              cout<<"\n"; 

       } 

return 0;} 

 برنام  يطبع الشكل التالي :   .6

  

#include<iostream.h>  

main()  
{   int i,j;  

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

           for (j=1;j<=i;j++)  
              {  

               cout<<  "*"; 
              } 

  
          cout<<"\n"; 

     } 
cout<<"\n";     
return 0; } 

 العام للطالب العشرة: برنام  يعمل إدخال عالمات عشرة طالب وطباعة المعدل .7

#include <iostream.h>  
 main()  

{  float mark,sum ;  
      for(int i=1;i<=10;i++) 
         { 

               cin >> mark ;  
               sum = sum + mark ;  

               }  
      cout << " average is : " << sum / 10 ;  

      return 0; } 
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  9.5,.……,4.5 , 4 , 3.5طباعة مجموع األعداد .8

#include<iostream.h> 
main() 

{float s=0,i; 
   for(i=3.5;i<=9.5;i=i+0.5) 

      { s=s+i;} 
   cout<<s<<"\n"; 

  return 0;} 
 برنام  ايجاد دواسم عدد ما: .9

# include <iostream.h>  
  main( )  

{ int x ;  
   cout << " enter number:  " ; 

   cin >> x;  
   for ( int i=1 ;i<=x ; i++ )  

     { if(x%i==0)  
        {cout << i <<"\n";} 

     }  
   return 0 ; } 
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 المصفوفات
 تعريف المصفوفة : -1

المصفوفة هي نوع من أنواع بنية البيانات، لها عدد محدود ومرتب من العناصر التي تكون جميعهاا مان نفا  

ولكن ال يمكن char أو محارف  floatأو حقيقية  int، فمثالً يمكن أن تكون جميعها أعداد صحيحة typeالنوع 
 الجمع بين نوعين مختلفين في نف  المصفوفة .

وعند تعريف المصفوفة وإنشاؤها يتم حجز عدد محدد من المواقع المتجاورة في الذاكرة لتخزين البيانات فيها 
( indexة ورقم الموقع )،حيث يتم الوصول الى البيانات المخزنة في هذه المواقع عن طريق اسم المصفوف

والغاية من استخدام المصفوفات هي تخزين عدد من القيم تحت اسم واحد فقط )يكون لها النمط نفسه ( دون 

 الحاجة الى تخزين كل قيمة في متحول منفصل .
  

 ميزات المصفوفات : -2
 تقليل حجم البرنامج . - أ

 سهولة اسناد القيم واسترجاعها. - ب
 لترتيب .استخدام تقنيات البحث وا - ت

 الوصول المباشر إلى البيانات المخزنة فيها. - ث

 عيوب المصفوفات : -3

 ال يمكن تحديد حجمها أثناء التنفيذ)فقط يمكن تحديد حجمها عند التصريح عنها (. - أ
جميع عناصرها يجب أن تكون من نوع واحد للبيانات )أي ال تحتوي على عناصر مختلفة من انواع  - ب

 البيانات (.

 المصفوفات :أنواع  -4
 أوالً .. المصفوفات أحادية البعد : 

 وتكون عبارة عن صف واحد من العناصر .
(  indexوهي تتكون من مواقع متجاورة لتخزين بيانات عددية فيها على شكل صف واحد ولكل موقع )دليل 

فوفة أي عدد طول المص  n-1( )n,……,0,1,2رقم مخصص له ويتم ترقيم هذه المواقع )األدلة ( بالتتالي )
 عناصرها(.

 لتعريفها  وحجز موقع لها :
Data Type      name of array [n]; 

 حيث : 
Data Type . نوع بيانات المصفوفة: 

name of array . اسم للمصفوفة : 
n . عدد عناصر المصفوفة : 

 . 5مثال :مصفوفة أعداد صحيحة عدد عناصرها 
int  arr [ 5]; 

 ة لهذه المصفوفة :أما إلعطاء قيم ابتدائي
arr [0]=5; 
arr [1]=8; 

arr [2]=15; 
arr [3]=7; 

arr [4]=6; 
 .   n-1أما آخر عنصر فدليله  0حيث أن دليل أول عنصر في المصفوفة هو 
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 ;cout<<arr[2]  :اآلتيمن المصفوفة السابقة يكون ك 2أما لطباعة عنصر معين مثالً العنصر الذي دليله 
 ;arr [1]=18                   نكتب : 8بدل من  18لتصبح  1ولتعديل القيمة المخزنة في الموقع 

 من لوحة المفاتيح : arrوإلدخال عناصر المصفوفة 
cin>>arr[0]; 

cin>>arr[1]; 
cin>>arr[2]; 

cin>>arr[3]; 
cin>>arr[4]; 

ـ  forوبالتالي يمكن استخدام حلقة  عدد  nدليل أول عنصر وينتهي بأصغر تماماً من  0يبدأ العداد فيها من ال
 عناصر المصفوفة.

for(int i=0;i<5;i++) 

      {cin>>arr[i];} 
 : forوكذلك األمر من أجل طباعة عناصر مصفوفة نستخدم حلقة 

for(int i=0;i<5;i++) 
      {cout<<arr[i];} 

 : أمثلة عن طريق إعطاء قيم ابتدائية لعناصر المصفوفة 

 يمكن إعطاء قيمة الصفر لكل عناصر المصفوفة على الشكل التالي : .1
int A[10]={0};      ًمثال 

 يمكن تحديد القيم االبتدائية للمصفوفة أثناء التصريح عنها بالطريقة التالية : .2

int  arr [5]={5,8,15,7,6}; 

 يمكن إعطاء قيم ابتدائية لعناصر المصفوفة كقيمة معينة واحدة لكل العناصر بالشكل التالي : .3
# include <iostream.h> 

main( ) 
{  int A[5] ; 

     for (int I =0 ; I <5 ; I ++ ) 
          {A[I ] = 5 ;} 
return 0 ;} 

 مالحظات :
 ; int n[5] = {1 , 2 , 34 , 56 , 24 , 14}      يسبب التصريح التالي : .1

 خطأً قواعدياً ألننا أعطينا ستة قيم لمصفوفة مؤلفة من خمسة عناصر فقط .          
 ; int n[5] = {1 , 2 , 4 , 6 , 2 }                     يسبب التصريح التالي : .2

 إعطاء قيمة الصفر للعنصر الخام  من قبل المترجم .         
إذا تم حذف حجم المصفوفة أثناء التصريح عنها فإن عدد عناصر هذه المصفوفة يصبح مساوياً  .3

 ذلك يقوم التصريح التالي :لعدد القيم االبتدائية المعطاة ضمن القائمة الملحقة بالتصريح .ل
int n[ ] = { 1,2,3,4,5,6 } ;  

 بإنشاء مصفوفة مؤلفة من ستة عناصر .     
 

 

arr 
[4] 

arr 
[3] 

arr 
[2] 

arr 
[1] 

arr 
[0] 

6 7 15 8 5 

4 3 2 1 0 

Arr 

 الدليل
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 : 1مثال  
من لوحة المفاتيح ومن ثم طباعة هذه  8اكتب برنامج إلدخال مصفوفة أعداد صحيحة عدد عناصرها 

المصفوفة بالشكل النظامي وأيضاً طباعتها بالشكل العكسي )معكوس المصفوفة أي ابتداًء من آخر عنصر الى 
 أول عنصر (.

#include<iostream.h> 
main( ) 

{int a[8]; 
   for(int i=0;i<8;i++) 

          {cin>>a[i];} 
  for(int i=0;i<8;i++) 

           {cout<<a[i]<<"\t";} 
  cout<<"\n"; 

  for(int i=7;i>=0;i--) 
          {cout<<a[i]<<"\t";} 

return 0; 
} 

 مالحظة : 

 تحدثنا في المحاضرة األولى عن المتحول الثابت وهو المتحول الذي ال يمكن تغيير قيمته بعد التصريح عنه .
 ويمكن استخدام المتحول الثابت في تحديد حجم المصفوفة . 

const int size =10 ; 
int s [size] ; 

 . sizeباستخدام الثابت  sتفيد التعليمات السابقة في تحديد حجم مصفوفة 
 حلقة ويفيد استخدام المتحوالت الثابتة لتحديد حجم المصفوفات في جعل البرامج اكثر قابلية لتغيير الحجم. فمثالً 

for  عنصر وذلك بتغيير قيمة الثابت المرتبطة به أما  1000عناصر يمكن تعديلها لتقوم بتعبئة  10تقوم بتعبئة
 في حالة عدم استخدام الثوابت فيتطلب التعديل السابق عدة تعديالت في اماكن مختلفة من البرنامج .

 تمارين :
و طباعة األعداد الزوجية فقط الموجودة في  10اكتب برنامج إلدخال مصفوفة أعداد صحيحة طولها  .1

 المصفوفة  

# include <iostream.h> 

main( ) 
{int  num[10]; 

for(int i=0;i<10;i++) 
{cin>>num[i];} 

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

           if(num[i]%2==0) 
                   {cout<<num[i]<<"\n";} 

    } 
return 0 ; 

} 
 

 



                                                              ++Cلغة  في   1المصفوف ات   / ةسخامالمحاضرة ال
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ومن ثم طباعة مجموع أعداد هذه  10اكتب برنامج إلدخال مصفوفة أعداد صحيحة عدد عناصرها  .2

 المصفوفة .

# include <iostream.h> 

main( ) 
{ 

   int  num[10]; 
   int s=0; 

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

           cin>>num[i]; 
           s=s+num[i]; 

      } 
 cout<<"The Sum:”<<s; 
return 0;} 

 وتخزينه في مصفوفة وطباعة قيم الجدول هذا)أي طباعة المصفوفة( . 4اكتب برنامج جدول الضرب للعدد  .3

# include <iostream.h> 
main() 

{ 
int  mult[11]; 
for(int i=0;i<11;i++) 

     { 
             mult[i]=4*i; 

             cout<<"4 *"<<i<<"=”<<mult[i]<< "\n"; 
     } 

return 0;} 
 

                   a[ ]={2,4,1,7} b[ ]={3,1,7,8}لدينا المصفوفتان األحاديتان       .4

 اكتب برنامج لتصريح وطباعة ناتج جمع هاتين المصفوفتين  

# include <iostream.h> 
main( ) 

{ 
int a[ ]={2,4,1,7}; 

int b[ ]={3,1,7,8}; 
int c[4]; 

    for(int i=0;i<4;i++) 
         { 

             c[i]=a[i]+b[i];  
             cout<<"c["<<i<<"]="<<c[i]<<endl; 

         } 
return 0 ; 
} 
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 في مصفوفة وطباعتها . 10إلى  0اكتب برنامج لتخزين مربعات األعداد من  .5

# include <iostream.h> 
main() 

{int  sqr[11]; 
  for(int i=0;i<=10;i++) 

        { 
               sqr[i]=i*i; 
               cout<<"Square "<<i<<"="<<sqr[i]<< "\n"; 

        } 
return 0;} 

 ومن ثم طباعة أكبر عنصر وأصغر عنصر فيها . 15اكتب برنامج إلدخال مصفوفة أعداد صحيحة طولها  .6

           #include <iostream.h> 
 main ( ) 
 {   int x[15] , i, max, min ; 

     for (i=0 ; i<15 ; i++) 
          {cin >> x[i] ;  } 

     max=x[0];  
     min=x[0]; 

      for (i=0 ; i<15 ; i++) 
        {  

             if(x[i]>max)     {max=x[i];} 
             if(x[i]<min)     {min=x[i];} 

        } 
cout<<”The max :”<<max <<”The min:”<<min; 

return 0; } 
 

اذا  1قيم هذه المصفوفة عبارة عن العدد  7اكتب برنامج إلنشاء مصفوفة أعداد صحيحة  عدد عناصرها  .7

 اذا كان الدليل عدد زوجي . 0كان   الدليل عدد فردي والعدد 

#include <iostream.h> 
 main ( ) 

 {   int num[15] ; 
            for (int i=0 ; i<7 ; i++) 

                {  
                    if(i%2!=0) 

                           {num[i]=1;} 
                      else 

                           {num[i]=0;}  
  } 

            for (int i=0 ; i<7 ; i++) 
                       {cout<<num[i]<< "\t";} 
         return 0; 

 } 
  

 



 المحاضرة األولى

Computer Skills 2 

٢مهارات حاسوب   

 صياغة البرامج ولغات البرمجة

Programming & programming languages 



 صياغة البرامج ولغات البرمجة

 بعد أن تكلمنا سابقا عن برامج نظم التشغيل و برامج التطبيقات يبقى سؤال

 من كتب هذه البرامج؟ 

 وكيف كتبت؟ 

 وبأي لغة؟ 

 وما هي الخطوات التي اتبعت لبناء هذه البرامج؟

 

٢ 



 صياغة البرامج ولغات البرمجة

البرنامج Program الحاسوب توجه التي منطقيا   المرتبة التعليمات مجموعة هو 

   .مفيدة معلومات على الحصول بهدف البيانات على معين عمل ألداء

البرمجة لغات Programming Languages توفر التي القواعد مجموعة هي 

 .البرنامج تعليمات صياغة طريقة

3 



 Programmer     عمل صائغ البرامج

  فيقوم ما، مشكلة لحل خطوات بعدة (المبرمج) البرامج صائغ يقوم

  لحلها، للحاسوب تعليمات صورة في المشكلة بصياغة أول   

النتائج، صحة مدى لمعرفة البرنامج ويختبر الحاسوب على التعليمات ينفذ ثم   

البرنامج عن تقريرا   يكتب النهاية وفي. 
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 خطوات صياغة وتطوير البرامج
  Program Development Steps 

 مخطط يبين خطوات صياغة وتطوير البرامج

 
5 



 (Defining the Problem)تحديد وتعريف المشكلة  . 1

  في هذه الخطوة يقوم المبرمج بتحديد وتعريف المشكلة وتتضمن هذه الخطوة

 :تحديد التالي بالترتيب

 حساب ارباح، فواتير استهالك الماء والكهرباء، أو حساب معدل الطالب )الهدف من البرنامج

 (التراكمي

  (نقود  –شيكات  –فواتير  –تقارير )نوع وحجم المخرجات ووسائل اإلخراج... 

نوع وحجم البيانات المدخلة ووسائل اإلدخال. 

مستخدمي البرامج والمستفيدين منه. 
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 خطوات صياغة وتطوير البرامج
  Program Development Steps 



 Design the Programتصميم البرنامج  . 2

  يتم هنا تحديد المواصفات والخطوات الدقيقة والمرتبة منطقيا والتي تم فهمها

 .ودراستها في الخطوة األولى

 ويتم ذلك بإستخدام عدة طرق منها: 

لغة الخوارزمية : الطريقة النصيةPseudo–code  شبه الترميز   

خرائط التدفق: الطريقة البيانية Flowchart  ويطلق عليها أيضا  خرائط سير العمليات وهي

مجموعة من الرموز المتعارف عليها تستخدم لتوضيح الخطوات المنطقية الالزمة لحل مشكلة 

 .ما
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 خطوات صياغة وتطوير البرامج
  Program Development Steps 



الخوارزمية لغة :النصية الطريقة  code–Pseudo الترميز شبه. 
  المتحول Variable الخوارزمية ضمن قيمته تتغير غرض   

الثابت Constant الخوارزمية ضمن قيمته تتغير ل غرض   

منطقية أو حسابية وعمليات وثوابت متحولت من تتألف الصيغة 

خطأ أو صح نتيجتها صيغة: الشرط 
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 خطوات صياغة وتطوير البرامج
  Program Development Steps 

 
 
?  

 
 
 

3.14 

V 

PI 

RAM 

 المتحول

 الثابت
0

*4





X

YX  الصيغة

 الشرط



 .الترميز شبه  Pseudo–code الخوارزمية لغة

    : التعليمات

 القراءة تعليمة1.

 الكتابة تعليمة2.

 اإلسناد تعليمة3.

 الشرطية التعليمة4.

 التكرارية التعليمة5.
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 خطوات صياغة وتطوير البرامج
  Program Development Steps 



    : التعليمات

 القراءة تعليمة1.

 وضعها (المفاتيح لوحة) الدخل من واحدة قيمة خذ : >المتحول اسم < اقرأ 
   >المتحول اسم < بـ المسماة الذاكرة في

  :أمثلة

                  .V الذاكرة في المدخلة القيمة ضع V اقرأ    

 .الترتيب على A,B الذاكرتين في المدخلتين القيمتين ضع A,B اقرأ    
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 خطوات صياغة وتطوير البرامج
  Program Development Steps 



    : التعليمات

 الكتابة تعليمة٢.
   >صيغة< اكتب  (الشاشة) الخرج وحدة على معينة قيمة كتابة  

  :أمثلة

 ”The result is“ اكتب

 V+3 اكتب

  The result is”, V“ اكتب
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 خطوات صياغة وتطوير البرامج
  Program Development Steps 



    : التعليمات

 اإلسناد تعليمة3.

 >المتحول اسم<=>صيغة:<اإلسناد تعليمة  

  :أمثلة

A=70;   B=A 

 x=4 أجل من y=x2+5x+2 التابع قيمة حساب

 .المستثمر قبل من مدخلة قيمة x أجل من y=x2+5x+2 التابع قيمة حساب

 x اقرأ

y=x2+5x+2 

 x=“,x,”y=“,y“ اكتب
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 خطوات صياغة وتطوير البرامج
  Program Development Steps 



 نفذ >شرط<إذا ب-

 >1مجموعة التعليمات<             

 وإل               

 >2مجموعة التعليمات<            

، نريد أن يقوم المستثمر بإدخال قيمة ما : مثال
يحدد البرنامج هل القيمة تقع ضمن المجال 

 .أم ل [0,10]

 aاقرأ 

 نفذ and (a>=0) (a<=10)إذا 

 “ a is inside the interval [0,10]”اكتب    

 وإل

 “ a is outside the interval [0,10]”اكتب    

 نفذ >شرط<إذا أ-

 >مجموعة التعليمات                 <

  مثال

 نفذ (N>0)إذا  

          a=S/N 
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  Program Development Steps 

 : التعليمات 

 التعليمة الشرطية 4.



    : التعليمات

 التكرارية التعليمة5.

 كرر >شرط< مادام   

 >التعليمات مجموعة <                            

 كان إذا جديد من نختبر ثم >التعليمات مجموعة < ننفذ محققا   كان إذا الشرط اختبر
 ننتقل محققا   غير الشرط يصبح عندما ... >التعليمات مجموعة < ننفذ محققا  
 مادام لـ التالية التعليمة إلى

 

متحولت الشرط ليصبح الشرط  >مجموعة التعليمات <يجب أن تغير  :مالحظة
 .فيما بعد غير محققا  وإل سندخل في حلقة ل منتهية 
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 خطوات صياغة وتطوير البرامج
  Program Development Steps 



 1 مثال 

 إلى 1 من األعداد مجموع حساب  Lحيث L المستثمر قبل من مدخلة قيمة. 

المعطيات L 

2+1  الخرج+…+L S= 

الخوارزمية: 

S=0    المجموع 

i=1     الجمع عمليات عدد 

 L اقرأ

 كرر (i<=L) مادام

       s=s+i 

             i=i+1        

 the sum is”,s“ اكتب
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 ٢ مثال 

األعداد يحوي جدول الخرج ، 25 إلى 10 من األعداد مربعات حساب نريد 

 بترويسة مسبوقا   ومربعاتها

 

 “y قيمة          x قيمة“ اكتب

x=10 

 كرر  (x<=25) مادام

    y=x*x 

 x ”      “ , y,  اكتب    

    x=x+1 
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 3 مثال 

األعظم المشترك القاسم حساب GCD مدخلين لعددين.   

الحل: 
 5= األعظم المشترك القاسم   1520

15   5 

10   5 

 األعظم المشترك القاسم  5     5

الخوارزمية: 

العددين قراءة A,B 

األعظم المشترك القاسم إيجاد 

النتيجة كتابة 
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 A,B اقرأ

 كرر (A≠B) مادام

 نفذ (A>B)إذا    

        A=A-B 

  وإل     

       B=B-A 

GCD=A 

 The Greater Common Divider =“, GCD“ اكتب
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 تمارين

 5 قطرها نصف دائرة محيط  :1 تمرينcm 

قبل من إدخالهما يتم عرضه و طوله ،مستطيل ومساحة محيط حساب :2 تمرين 

 .المستثمر

صحيح لعدد العاملة حساب :3 تمرين n حيثn  مدخلة قيمة 

n!=n*(n-1)*(n-2)*….2*1 

إلى 1 من الزوجية األعداد مجموع حساب:4 تمرين L حيث L حيث L قيمة 

 .المستثمر قبل من مدخلة

يحوي جدول الخرج ،35 إلى 5 من األعداد مكعبات حساب نريد :5 تمرين 
 بترويسة مسبوقا   ومكعباتها األعداد

19 



التدفق مخطط:البيانية الطريقة flowchart 
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 األسهم تربط بين األشكال السابقة

 اتجاه األسهم يدل على طريقة تنفيذ التعليمات



 قيمة مدخلة من قبل المستثمر  Rحيث ,  Rحساب مساحة دائرة نصف قطرها 

٢1 

Begin 

end 

Area=PI*R*R 

PI=3.14 

Input R 

Output R Area 

flowchart 

 Rاقرأ 

Pi=3.14 

area=Pi*R*R 

 R area ,اكتب

 لغة الخوارزمية



 مدخلين من قبل المستثمر  ناتج وباقي قسمة عددين صحيحين

٢٢ 

Begin 

end 

Result=0 

Rest=A 

Input A,B 

Output Rest, Result 

flowchart 

 A,Bاقرأ 

Rest=A 

Result=0 

 كرر (B<=Rest)مادام 

Rest=Rest-B 

Result=Result+1 

 Rest  Result ,اكتب

 لغة الخوارزمية

B<=Rest 

Result=Result+1 

Rest=Rest-B 

 ال نعم



 Coding the Programصياغة البرنامج  . 3

 بعد النتهاء من تصميم البرنامج يتم اختيار إحدى لغات البرمجة المناسبة لصياغة

أو Flow Chart وذلك بالستعانة بخريطة التدفق  Codingأوامر البرنامج 

 .غيرها

 يجب عند صياغة البرنامج اتباع قواعد صيانة لغة البرمجة المستخدمة حيث ان

لكل لغة  برمجة قواعد خاصة بها ول يعمل البرنامج اذا كان هنالك اخطاء 

 .Syntax Errorsامالئية او اخطاء في قواعد اللغة 
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 Program Debugging and Testingاختبار البرنامج وتصحيح األخطاء  . 4

 خالل عملية الترجمة Compilation قد تظهر اخطاء في صياغة البرنامج

 .المصدر ينبغي على المبرمج تصحيحها

هناك ثالث انواع من األخطاء: 
 .اخطاء امالئية في كتابة األوامر Syntax Errors:اخطاء في قواعد اللغة 1.

ل يكتشفها الحاسوب وتظهر عند تنفيذ البرنامج على : Logical Errorsخطاء منطقية ٢.

عينه من البيانات فنحصل على نتائج خاطئه او غير متوقعة، ويقوم المبرمج بتتبع خطوات 
 .Tracingالبرنامج لمعرفة مصدر الخطأ وتصحيحه وتسمى هذه العملية 

تظهرعند تنفيذ البرنامج مثل عدم حجز مساحة : Run-Time Errorsاخطاء اثناء التشغيل 3.

 .كافية للمدخالت او الدخول في دوران بال نهاية، وتظهر رسالة بنوع الخطاء

٢4 

 خطوات صياغة وتطوير البرامج
  Program Development Steps 



 Documenting the Programتوثيق البرنامج . 5

 في هذه المرحلة تتم كتابة وصف تفصيلي لصياغة البرنامج، ويشمل

هذا التوثيق أصل المشكلة وخطوات الحل وخرائط الحل وتعليمات 

التشغيل ومتطلبات التشغيل والمدخالت والمخرجات وكيفية التحكم في 

 البرنامج في المواقف المختلفة
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 :تصنف لغات البرمجة إلى ثالثة أنواع هي 

   Low Level Languagesلغات برمجة ذات مستوى منخفض 1.

 High Level Languagesلغات برمجة ذات مستوى عال 2.

 Fourth Generation Languagesلغات الجيل الرابع 3.

 تصنيف لغات البرمجة



 تصنيف لغات البرمجة  

 Low Level Languages  لغات البرمجة ذات المستوى المنخفض. 1 

تعتبر لغات البرمجة ذات المستوى المنخفض من أوائل لغات البرمجة ومنها: 

  لغة اآللةMachine Language  

 لغة التجميع Assembly language  

 ميتتت باللغتتات المنخفضتتة المستتتوى نظتترا  ألن المبتترمجين يكتبتتون أوامتتر البرنتتامج

( 1،  0)، حيث تستتخدم هتذه اللغتة (الحاسوب)بمستوى قريب من مستوى فهم اآللة 

 .في كتابة البرامج
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 تصنيف لغات البرمجة  

 High Level Languages لغات البرمجة ذات المستوى العالي. ٢

 سميت بهذا السم ألنه اصبح بامكان المبرمج كتابتة البترامج دون معرفتة تفاصتيل

 .كيفية قيام الحاسب بهذه العمليات، كمواقع التخزين و تفاصيل الجهاز الدقيقه

 تعبيرات اللغات ذات المستوى العالي شبيهه الى درجة كبيرة باللغة التي يستخدمها

 النسان في التخاطب و التواصل مع الخرين

تتميز بسهولة اكتشاف الخطاء و تصحيحها و يمكن تشغيلها على اكثر من جهاز .

 . كما يمكن استخدام أكثر من لغة برمجه على جهاز واحد
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 تصنيف لغات البرمجة  

 Fourth Generation Languages  لغات الجيل الرابع. 3

   باللغات عالية المستوى بصورة كبيرة جدا  تسمى هذه اللغات أيضاVery High 

Level Languages  حيث إنها لغات سهلة الستخدام والفهم وقريبة جدا  من لغة

 . اإلنسان

يستطيع المبرمج القيام بكثير متن العمليتات بستهولة تغنيته عتن صتياغة Coding 

ويهتم المبرمج بماذا يريده من الكومبيوتر دون  .صفحات عديدة من أوامر البرنامج

 .ان يوجهه بكيفية القيام بذلك

من لغات الجيل الرابع  :SQL , DBase 
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 أنواع لغات البرمجة

 Visual Basic  ولغة فيجوال بيسك BASIC Language لغة البـيسك1.

 Java Language  لغة الجافا2.

 COBOL Language  لغة الكوبل3.

 PASCAL Language  لغة الباسكال4.

 LOGO Languageلغة اللوجو 5.

 Artificial Intelligence Languages  لغات الذكاء الصطناعي6.

 C & C++ Languageبلس بلس  لغة سي ولغة سي  7.
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 أنواع لغات البرمجة

 Visual  ولغةة فيجةوال بيسة  BASIC Language لغةة البةسيس . 1

Basic 

  وهتي لغتات بستتيطة عامتة األغتتراض وستهلة التعلتـم ويستتتخدمها التـمبتدئون فتتـي

جميتتتع األعمتتتال، وخاصتتتة فتتتـي التطبتتتـيقات العلتتتـمية، وهتتتي اختصتتتار للمعنتتتى 

Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code. 

 

لبساطة هذه اللغة واستخدامها في التعليم ظهرت لها عدة إصدارات منها   :  

BASICA  -   GWBASIC -   TURBO BASIC  -  QUICK BASIC. 

 

  ( البيس  المرئي)لغة فيجوال بيس  كما ظهرت أيضاVisual Basic  وهي لغتة

برمجة مرئية وتعتبر لغة مطورة متن لغتة البيستك وهتي خاصتة إلنتتاج برمجيتات 

 .Windowsذات قدرة عالية وتتناسب مع بيئة برنامج نظام ويندوز 
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 أنواع لغات البرمجة

 Java Language  لغة الجافا. ٢

 

 تعتبتر لغتة الجافتا متن اللغتات عاليتتة المستتوى وتعترف بأنهتا متن اللغتات المرئيتتة

Visual  والشيئيةObjects وهتي متن اللغتات العامتة األغتراض والتتي تستتخدم ،

 .إلنتاج برمجيات متنوعة

  

تشبه لغة الجافا لغة ++C إل أنها تتسم بالسهولة . 
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 أنواع لغات البرمجة

 COBOL Language  لغة الكوبل. 3

 

تستخدم هذه اللغة بصفة رئيسية فـي األعمال التجارية مثل البنوك والشركات . 

 

هي لغة واسعة النتشار، وكلـمة كوبل مشتقة من الـكلـمة 

Common Business Oriented   Language  

  وقد أجري علـيها عدة تعديالت لزيادة كفاءتها  1959وبدأ ظهور هذه اللغة سنة

 .1974وكان آخرها سنة 
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 أنواع لغات البرمجة

 PASCAL Language  لغة الباسكال. 4

 

 سميـت نسبة إلـى العالـم الفرنسي فـي علـم التـحاسوب Blaise Pascal و يرجتع

 . وتستخدم لألغراض العامة وكلغة تعلـيمية 1973تاريخها إلى 

 

علـى الرغم من وضوح بنائها إل أنها أصعب فـي التعلـم من لغة البـيسك . 

 

 تعتبتتر لغتتة باستتكال متتن لغتتات البرمجتتة الرئيستتية التتتي تتتدرس لطلبتتة المتتدارس
 والكليتتات نظتترا لوضتتوح الستتمات األساستتية لتخطتتتيط البتترامج البنائيتتة بهتتا 

Structured Programming. 
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 أنواع لغات البرمجة

 LOGO Language  لغة اللوجو. 5

 

 هتي لغتتة تطبيقتتات علميتة تتميتتز ببستتاطة وستتهولة تعلمهتا وقتتد صتتممت خصيصتتا

 .ليستخدمها األطفال فهي تشجع على اإلستخدام المنطقي والتركيبي

 

 تعتمد هذه اللغة على استخدام روبتوت صتغير يستمى بالستلحفاةTurtle  متن أجتل

 .ابراز استعمالتها كتعلم األفكار الحسابية مثل الزوايا والقياسات
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 أنواع لغات البرمجة

 Artificial Intelligence Languages  لغات الذكاء االصطناعي. 6

 

 هتتي لغتتات خاصتتة بإنتتتاج حاستتبات ذكيتتة تحتتاكي اإلنستتان فتتي قدراتتته الحركيتتة

والبصتترية والتحليتتل والستتتنتاج واتختتاذ القتترارات بنتتاء علتتى نظتتم الخبتترة التتتي 

 .ستغذي بها الحاسبات

 

من أهم هذه اللغات : 

 لغة برولوجProlog : يطلق عليها اسم لغة البرمجة المنطقيةProgramming in Logic. 

 لغة ليسبLisp : يطلق عليها اسم لغة برمجة القوائمList Programming Language. 
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 أنواع لغات البرمجة

 C & C++ Language لغة سي ولغة سي بلس بلس. 7

 

 تتميز هذه اللغة بالقوة والمرونة والقدرة على إنتاج برمجيات متعددة وذات كفاءة

 . عالية

 

 وقد ظهرت نسخة حديثة من لغةC ذات بيئة مرئية وهي لغة ++C  تتميز بكونها

 .Visualلغة برمجة مرئية 
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