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يقوم الحاسب بتنفيز السطوس البشهجيت وفقاً لتسلسل وسودها هالن تشد جولت اختياس ششطيت. 

 تنفيز أهش واحذ أو عذة أواهش هوجودة في التحكن بوساس االختياس الششطيت تساعذنا جول

 .ثن تتابع تنفيز بقيت األواهش(   if)بناء على نتيجت تحقق ششط التحكن  { .… }بين قوسين 

 بتنفيز أهش واحذ أو عذة أواهش هوجودة بين قوسين يوكن لجول االختياس الششطيت التحكن{ 
 }قوسين        أهش واحذ أو عذة أواهش هوجودة بين إرا تحقق الششط و كزلك تنفيز  { .…
 .ثن تتابع تنفيز بقيت األواهش(  if … else )إرا لن يتحقق الششط  { .…

 الجول الششطيت تستخذم العولياث الونطقيت التاليت (>, >=, <, <=, ==, !=, &&, II .) 



 الشرطٌة ifجملة 

(  statementالشرطٌة العبارة قوسً بٌن التعلٌمات الموجودة )بداخلها هً عبارة أو جملة ال ٌنفذ ما •

الشرط اٌجابٌة أي ٌجب أن تكون نتٌجة مقارنة ،  ifعبارة بعد الموجود  (condition)الشرط إال بتحقق 

(True ) الشرطٌة قوسً العبارة حتى ٌنفذ ما بٌن( شرط باتجاه واحد). 

 

 

 

 

 

الخطوات جمٌع سٌقفز عن ( False)المقارنة سلبٌة أي كانت نتٌجة ( condition)ٌتحقق الشرط لم إذا •

 .ٌنفذها، وٌتابع تنفٌذ السطور البرمجٌة التً تلً القوسوال ( if)الشرطٌة الموجودة بٌن قوسً العبارة 

الخطوات سٌقوم بتنفٌذ جمٌع ( True)اٌجابٌة أي كانت نتٌجة المقارنة ( condition)الشرط تحقق إذا •

 .، وٌتابع تنفٌذ السطور البرمجٌة التالٌة(if)الموجودة بٌن قوسً العبارة الشرطٌة 

فتقوم بتنفٌذ السطر ( ٌلٌهافقط السطر الذي أي ٌتبعها )خلف العبارة الشرطٌة أقواس إذا لم نضع •
إذا تحقق الشرط و إال ستقفز عن هذا السطر وتتابع السطور (  ;) البرمجً المنتهً بفاصلة منقوطة 

 .الشرطٌتحقق البرمجٌة التً تلً هذا السطر إذا لم 
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if (condition) 
{ 
Statement1; 
Statement2; 
} 

if (condition) 
Statement; 



 الشرطٌة ifأمثلة على جملة 
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اكبر كان برنامج إلدخال عدد ومقارنته إذا  -2

فسٌظهر رسالة على شاشة الحاسب من خمسة 
 a + 2خمسة ثم تطبع اكبر من انه 

#include<iostream> 
using namespace std; 
void main() 
{ 
int a; 
cin>>a; 
if(a>5) 
{ 
cout<<a<<"is bigger than 5 \n"; 
} 
a=a+2; 
cout<<"a +2 ="<<a ; 
} 

إظهار برنامج إلدخال عددٌن و مقارنتهما و  -1

األول  كان العددإذا رسالة على شاشة الحاسب 
 .األكبر، ثم ٌقوم بجمع العددٌن وٌطبع ناتج جمعهما

#include<iostream> 
using namespace std; 
void main() 
{ 
int num1,num2,sum=0; 
cin>>num1>>num2; 
if(num1>num2) 
{ 
cout<<num1<<“is bigger than“<<num2; 
} 
sum=num1+num2; 
cout<<“ \n sum="<<sum ; 
} 



 الشرطٌة ifأمثلة على جملة 
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فً السؤال على الشروط الموجودة من برنامج إلدخال عددٌن و مقارنتهما وإظهار نتائج التحقق  -1
 .على شاشة الحاسب شرطالرسائل المناسبة لكل المتغٌران وطبع هذان 

#include<iostream> 
using namespace std; 
void main() 
{ 

int a,b; 

cout<<“Input two numbers a & b: \n”; 

cin>>a>>b; 

if(a==b)  cout<<“\n”<<a<<“=“<<b<<"\t a is equal b"; 

if(a!=b)   cout<<“\n”<<a<<“≠“<<b<<"\t a is not equal b \n"; 

if(a>b)    cout<<a<<“ is large than”<<b; 

if(a<b)    cout<<a<<“ is less than”<<b; 

} 

 ifعبارة نضع أقواس لألسطر البرمجٌة التً تتبع كل لم : مالحظة

شرحنا لم ٌتبعها أكثر من سطر برمجً واحد وكما عبارة الن كل 

برمجً واحد ال حاجة  سطركانت عبارة الشرط ٌتبعها إذا )سابقا 

 .أقواسمن سطر نضع وإذا كان أكثر ( لوضع أقواس 



 (متعددة الشروط)الشرطٌة  ifأمثلة على جملة 
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اكبر كان برنامج إلدخال عدد ومقارنته إذا  -2

و أصغر من مئة فسٌظهر رسالة من خمسة 
 [100..5]على شاشة الحاسب انه ضمن المجال 

#include<iostream> 
using namespace std; 
void main() 
{ 

int a; 

cin>>a; 

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

cout<<“ The number in the range"; 

} 

أصغر من برنامج إلدخال عدد ومقارنته إذا كان  -1

مئة فسٌظهر رسالة على شاشة أو أكبر من خمسة 
 [100..5]خارج المجال الحاسب انه 

#include<iostream> 
using namespace std; 
void main() 
{ 

int a; 

cin>>a; 

if(( a<5 ) II (a>100)) 

cout<<“ The number out of the range"; 

} 



 الشرطٌة if - elseجملة 

 .( باتجاهٌن شرط ): ٌنفذهاأن التً نرٌد البرمجٌة  االكوادهً عبارة شرطٌة مكونة من جزئٌٌن من •

التً تلً تحقق  statementالشرطٌة العبارة قوسً بٌن إذا تحقق الشرط سٌتم تنفٌذ التعلٌمات الموجودة •

 (Trueأي ٌجب أن تكون نتٌجة مقارنة الشرط اٌجابٌة ) elseمباشرة وقبل تعلٌمة  conditionالشرط 

التً تلً  statementالشرط سٌتم تنفٌذ التعلٌمات الموجودة بٌن قوسً العبارة الشرطٌة لم ٌتحقق إذا •

 ((.False)سلبٌة أي ٌجب أن تكون نتٌجة مقارنة الشرط ) elseتعلٌمة 

 

 

 

 

 

 (ٌلٌهافقط السطر الذي أي ٌتبعها )خلف العبارة الشرطٌة أقواس لم نضع إذا •

 فتقوم بتنفٌذ هذا السطر البرمجً إذا تحقق الشرط، وإال ستقفز عن هذا السطر  

 .الشرطٌتحقق إذا لم  elseوتنفّذ السطر البرمجً الذي ٌلً تعلٌمة 
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if (condition) 
{ 
Statement1; 
Statement2; 
} 
else 
{ 
Statement3; 
Statement4; 
} 
 

if (condition) 
Statement1; 
else 
Statement2; 



 الشرطٌة  if … else أمثلة على جملة 

8 

من اكبر كان برنامج إلدخال عدد ومقارنته إذا  -2

صفر فسٌظهر رسالة على شاشة الحاسب ان العدد 
 موجب وإال سٌطبع العدد سالب

#include<iostream> 
using namespace std; 
void main() 
{ 
int a; 
cin>>a; 
if ( a>=0 ) 
{ 
cout<<a<<“the number is positive"; } 
else 
{ 
cout<<a<<“the number is negative"; } 
} 

نتٌجة  برنامج إلدخال عددٌن و مقارنتهما و إظهار -1

العدد )المقارنة ضمن رسالة على شاشة الحاسب 

األول أكبر من الثانً إذا تحقق الشرط أو طباعة العدد 
 .الثانً أكبر من األول إذا لم ٌتحقق الشرط

#include<iostream> 
using namespace std; 
void main() 
{ 
int num1,num2; 
cin>>num1>>num2; 
if (num1>num2) 
 { 
cout<<“num1 is bigger than num2 \n"; } 
else  { 
cout<<“num2 is bigger than num1 \n"; } 
} 



،   x < 5 > 5-بشرط    y = 2 x2 – x + 5: و طباعة ناتج تنفٌذ المعادلة التالٌةبرنامج لحساب 

 .الشرطالمدخلة ال تتوافق مع  xوإال فلٌطبع رسالة خطأ إذا كانت قٌمة 

#include <iostream> 
using namespace std; 
void main() 
 { 
 int x,y; 
cout<<"Enter value of x = ";   
cin>>x;  
if((x<5)&&(x>-5))  
{  
y=2*(x*x)-x+5;  
cout<<"y= "<<y<<endl; 
 } 
else  
cout<<“Error, our condition is  -5 < x < 5 "<<endl; 
} 
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 المتداخلة Nested ifجملة 

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

int Number=75; 

if((Number%3==0)  

{ 

if(Number%5 !=0)) 

cout<<"The number is do not accept mod to 5"; 

else 

cout<<"The number is accept mod to 5"; 

} 

} 

إلى تحتاج بعض البرامج قد •

معا ( If – else)و ( if)النوعان 

بشكل متداخل أو منفصل حسب 

الحاجة وٌبقى لكل عبارة طرٌقتها 

نفسها فً المعالجة ولكنها تدخل 

ضمن عبارة أخرى، أي ال تنفذ إال 

 .بتنفٌذ العبارة األم

و أكثر من  ifإذا كان لدٌنا أكثر من •

else  فً البرنامج، فكٌف نعرف

تنفً العبارة  if – elseأن 

األولى أم الثانٌة أم  ifالشرطٌة 

 غٌرهما ؟

 ifتنفً عبارة  elseكل : الجواب•

تماماً كالتعامل مع )األقرب إلٌها 

 (.األقواس فً المعادالت الرٌاضٌة
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 المتداخلة  if – else ifجملة 

أي تكون واحدة . هً مجموعة عبارات شرطٌة متخالفة فً شروطها •

من الشروط وقت التحقق وٌتم . مخالفة إلى األخرى فً شرطها 

الثانٌة وإذا لم  else ifإلى لم ٌتحقق الشرط األول ٌنتقل التنفٌذ، فإذا 

أخٌرا ٌصل إلى الشرط الذي ٌتحقق وإذا حتى تتحقق ٌنتقل إلى الثالثة 

 .سوف ٌنفذ ما فً داخلها وبهمل البقٌة  ifمن تحقق واحد 
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if ( condition1 ) 
{ 
Statement1 
} 
else if( condition2)  
{ 
Statement2 
} 
else if( condition3 ) 
{ 
Statement3 
} 
else //  إليها نحتاج أو نحذفها إذا لم else نستطيع أن نضع 

{ 
Statement4 
} 

خطوة جديدة// خطوات برمجية أخرى   



 المتداخلة if – else ifمثال على جملة 
 برنامج طباعة ناتج حساب عددٌن حقٌقٌٌن وإحدى العملٌات الحسابٌة األساسٌة المدخلة

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

float a,b,c; 

char op; 

cout<<"enter a and b "<<endl;  

cin>>a>>b; 

cout<<" enter the operation \n"; 

cin>>op ; 

 

if(op==“+“)   

 c=a+b; 

else if(op==“-“)   

 c=a–b; 

    else if(op==“*“ )   

 c=a*b; 

      else if(op==“\“) && (b != 0) 

 c=a\b; 

      else  

cout<<"Renter operation"<<endl; 

cout<<"c="<<c<<endl; 

} 
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#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

char op; 

float a,b; 

s1: cout<<"Enter a and b "<<endl;            cin>>a>>b; 

cout<<“\n Enter the operation”;           cin>>op;          cout<<endl; 

switch(op) 

 { 

 case '+': cout<<a+b; break; 

 case '-' : cout<<a-b; break; 

 case '*': cout<<a*b; break; 

 case '/': if (b!=0)   cout<<a/b; break; 

  default : cout<<"Operation error ";     break; 

 } 

} 
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برنامج آلة حاسبة تنجز العملٌات الحسابٌة •

 switchاألساسٌة بواسطة جملة االختٌار 



#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

char op; 

float a,b,c; 

cout<<"Enter a and b"<<endl;             cin>>a>>b; 

cout<<“\n Enter the operation"; cin>>op;   

switch(op) 

 { 

 case '+': c=a+b; break; 

 case '-' : c=a-b;  break; 

 case '*': c=a*b;  break; 

 case '/': if(b!=0)   c=a/b; break; 

  default : cout<<“\n Operation error ";       break; 

 } 

cout<<“\n c="<<c<<endl; 

} 
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برنامج آلة حاسبة تنجز العملٌات الحسابٌة •

 switchاألساسٌة بواسطة جملة االختٌار 



#include<iostream> 

#include<ctime> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

int Day_Number; 

cout<<“Enter Day Number: “;   cin>>Day_Number; 

switch(Day_Number) 

 { 

 case 1: cout<<“ Is Sunday"; break; 

 case 2: cout<<" Is Monday"; break; 

 case 3: cout<<" Is Tuesday";  break; 

 case 4: cout<<" Is Wednesday"; break; 

 case 5: cout<<" Is Thursday";   break; 

 case 6: cout<<" Is Friday";   break; 

 case 7: cout<<" Is Saturday";  break; 

 default: cout<<"Error number";   break; 

             } 

} 
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برنامج ٌطبع اسم الٌوم الموافق لرقم الٌوم المدخل •

 switchبواسطة جملة االختٌار 


