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 البرمجةنستخدمها فً كل لغات 



 التكرارٌة االعتٌادٌة For .. Loopعبارة 

إلً حتى ٌصل خطوة ألي تكرار بدون )خطوة خطوة لقد تعلمنا أن الحاسب ٌقوم بتنفٌذ البرنامج •

استثناء بعض ٌمكن فً البرنامج الشرطٌة  ifجملة حال وجود وتعلمنا أنه فً ( نهاٌة البرنامج

 .الشرطإذا لم ٌتحقق التنفٌذ الخطوات من 

تكرار أو نضع أقواس،  لمحالة سطر برمجً واحد فً تكرارٌة تستخدم لتكرار عبارة : forعبارة •

. المبرمجلعدد معٌن من المرات ٌحددها قوسٌن حال حصرها بٌن سطور برمجٌة فً مجموعة 

 :وشكلها العام

for (Initializing; Boolean_Expression; Update) 

{ 

statement 

} 

•Initializing :مثال . القٌمة البدائٌة المعطاة للمتغٌر التً منها سٌبدأ العد(i = 0) 

•Boolean_Expression : قٌمة المتغٌر غٌر محققة لشرط تصبح عنده شرط التوقف الذي

 .forعبارة ٌخرج من التوقف وسوف 

•Update : دورة مقدار الزٌادة أو النقصان فً قٌمة المتغٌر فً كل(i++ , i-- ) 

•Statement : سٌتم تنفٌذها عدة مرات التً العبارات البرمجٌة( ًبحسب العداد فfor.) 3 

for (int i=0; i<100; i++) 
{ 
if (i%2==0) 
Cout<<i<<“\t”; 
 } 
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 التكرارٌة االعتٌادٌة For .. Loopأمثلة على عبارة 

 (.0إلى  4) برنامج ٌقوم بطباعة األعداد من  -2

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

for (int i=4; i>=0; i--) 

cout<<i<<"\n"; 

} 

 (.9إلى  0) برنامج ٌقوم بطباعة األعداد من  -1

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

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

cout<<i<<"\t"; 

} 
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 :على شاشة الحاسبستظهر النتٌجة التً 
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ستظهر النتٌجة التً 

 :على شاشة الحاسب

4 

3 

2 

1 

0 



 التكرارٌة االعتٌادٌة For .. Loopأمثلة على عبارة 

الفردٌة برنامج لطباعة ناتج جمع األعداد  -2

 .{100 – 1 }فً المجال الواقعة 

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

int n, sum=0; 

for (n=1; n<=100; n=n+2) 

sum += n ; 

cout<<"sum="<<sum; 

} 

 :على شاشة الحاسبستظهر النتٌجة التً 

Sum=2525 

برنامج لطباعة ناتج جمع األعداد الزوجٌة  -1

 .{100 – 0 }الواقعة فً المجال 

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

int sum=0; 

for (int n=0; n<=100; n++)  { 

if (n%2==0) 

sum += n ; } 

cout<<"sum="<<sum; 

} 

 :الحاسبعلى شاشة ستظهر النتٌجة التً 

Sum=2525  6 



 التكرارٌة االعتٌادٌة For .. Loopأمثلة على عبارة 

 .مقررات دراسٌة 10برنامج لطباعة مجموع ومعدل درجات طالب فً  -

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

int mark, sum=0;  

float avg=0.0; 

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

   {   

     cin>>mark; 

     sum += mark ;  

    } 

avg= sum/10; 

cout<<"sum="<<sum<<“\n Avg=“<<avg;  

} 7 

 :الحاسبعلى شاشة ستظهر النتٌجة التً 

Sum=???     Avg= ??? 



 التكرارٌة االعتٌادٌة For .. Loopأمثلة على عبارة 

 .(الأولً أم عدد )العدد المدخل برنامج لطباعة ناتج فحص  -

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

int num, bx=0; 

cin>>num; 

for(int i=2;i<num ;i++)    

if( num%i==0)    bx=1; 

if (bx==1) 

cout<<num<<"The number is no prime" ; 

else        او 

cout<<num<<" The number is prime" ;  

} 
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 :الحاسبعلى شاشة ستظهر النتٌجة التً 

? The number is no prime 

 :النتٌجة التً ستظهر على شاشة الحاسب

? The number is prime 



 المتداخلةالتكرارٌة  For .. Loopعبارة 

أما العبارة  .لغرض ماسطور لتكرار سطر برمجً واحد أو عدة نحتاجها العبارة التكرارٌة االعتٌادٌة •
أخرى تكرارٌة أو عبارات ) forتكرر عبارات برمجٌة إنما سطور تكرر فقط التكرارٌة المتداخلة فال 

while do—while) 

زٌادة واحدة فً كل األم لذلك التكرارٌة عند كل زٌادة جدٌدة للعبارة التكرارٌة الداخلٌة ٌمر علٌها العبارة •

 :وشكلها العام. حسب شرطهاالتكرارٌة الداخلٌة جمٌع عداتها الممكنة للعبارة األم تزٌد العبارة 
for (initializing1; boolean_expression1; update1) 
{ 
for (initializing2; boolean_expression2; update2) 
{ 
statement 
} 
}  

•initializing1,2 :مثال . القٌمة البدائٌة المعطاة للمتغٌر التً منها سٌبدأ العد(i = 0, J=0) 

•boolean_expression1,2 : التوقف قٌمة المتغٌر غٌر محققة لشرط تصبح عنده شرط التوقف الذي

 .forعبارة ٌخرج من وسوف 

•update1,2 : دورة مقدار الزٌادة أو النقصان فً قٌمة المتغٌر فً كل(i++, J++, i--, J--) 

•statement : سٌتم تنفٌذها عدة مرات التً العبارات البرمجٌة( ًبحسب العداد فfor.) 9 



 المتداخلةالتكرارٌة  For .. Loopأمثلة على عبارة 

 .لطباعة شكل مثلث من األرقام برنامج  -2

#include<iostream>  

using namespace std; 

void main() 

{ 

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

  { 

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

   cout<< j ; 

   } 

cout<<endl; 

} 

 .النجومبرنامج لطباعة شكل مثلث من  -1

#include<iostream>  

using namespace std; 

void main() 

{ 

for (int i=5; i>0; i--) 

  { 

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

   cout<< “ * ” ; 

   } 

 cout<<endl; 

} 
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ستظهر النتٌجة التً 

 :على شاشة الحاسب

1 

12 

123 

1234 

12345 

ستظهر النتٌجة التً 

 :على شاشة الحاسب

* * * * * 

* * * * 

* * * 

* * 

* 



 المتداخلةالتكرارٌة  For .. Loopأمثلة على عبارة 

 (10 – 1)ضرب األعداد من جداول برنامج لطباعة  -1

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

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

  { 

   cout<<"Multiply tabel for("<<i<<“(”; 

     cout<<"\n------------------------------\n"; 

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

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

   cout<<"\n"; 

   } 

} 
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 (قطع/ الخروج) breakعبارة 

تستخدم هذه الدالة للتوقف عن العبارات التكرارٌة عند شرط معٌن واالنتقال إلى ما بعد العبارة •
انه فقط ٌخرج من عبارة التكرار الموجود هو فٌها أي (. السهم  ٌنتقلأٌن الحظ إلى (التكرارٌة 

 .التً تلٌهوٌنتقل لٌنفذ الخطوات البرمجٌة 
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for (initializing1; boolean_expression1; update1) 

{ 

if (condition) 

break; 

statement; 

} 

statement; 

والخروج من  (100-1)طباعة األعداد من : مثال

 75= الحلقة التكرارية عندما يصل العداد لقيمة 

#include<iostream>  

using namespace std; 

void main() 

{ 

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

if (i==75) 

break; 

cout<<i<<"\t";  } 

cout<<"\n is finished print to 75"; 

} 



 (الخروج) breakمثال على عبارة 

أن ال ٌتوقف العداد أبدا إذا أردنا •

مثال ) معٌن ٌتوقف بشرط أو 

(  التحقق من الرقم السريبرنامج 

إدخال حٌث سٌطلب من المستخدم 

ٌدخل الرقم حتى الرقم السري 

بعدها ٌخرج من العبارة صحٌح، 

على ابسط مثال التكرارٌة وهذا 

 .النهائٌةعبارة تكرارٌة 

إدخال الرقم السري برنامج : مثال•

وٌستمر بطلب الرقم من المستخدم 
 إلى أن ٌدخل الرقم الصحٌح
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#include<iostream>  

using namespace std; 

void 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";  

      }  

} 



 (اإلهمال والمتابعة) continueعبارة 

ومتابعة العد  تستخدم هذه الدالة إلهمال الخطوات البرمجٌة التً تلٌها واالنتقال إلى عبارة التكرار •

أي انه (.ٌنتقلشكل السهم إلى أٌن الحظ )زٌادة جدٌدة التكرار إذا كانت تقبل حسب شرط عبارة 
 إلى عبارة التكرار لبٌداء عدة جدٌدة اعتٌادٌةوٌنتقل  Statementبهمل فقط 
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for (initializing1; boolean_expression1; update1) 

{ 

if (condition) 

continue;  

statement; 

} 

 .50وإهمال طباعة العدد  (100-1)طباعة األعداد من : مثال

#include<iostream>  

using namespace std; 

void main() 

{ 

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

if (i== 50) 

continue;  

cout<<i<<"\t";  } 

cout<<"\nis finished print 100 execpt 50"; 

} 



 (االنتقال إلى) go toعبارة 

الذي السطر له عنوان، أي االنتقال إلى تؤدي هذه العبارة إلى انتقال تنفٌذ البرنامج إلى سطر معٌن •
 :هذه الدالة كالتالًوهٌكلٌة ) : ( اسم ونضع بعده ٌحمل 
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main() 

{ 

Statement1; 

if (condition) 

goto Npoint; 

Statement2; 

Statement3; 

Statement4; 

Npoint: 

Statement5; 

} 

بواسطة  (9-0)طباعة األعداد من : مثال

 go toتكرار تعليمة 

#include<iostream>  

using namespace std; 

void main() 

{ 

int num=0; 

s1: 

cout<< num<<"\t"; 

num=num+1; 

if (num!=10) 

goto s1; 

} 
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 التكرارٌة whileعبارة 

المحصورة بٌن قوسٌها لعدد من المرات السطور البرمجٌة هً عبارة تكرارٌة تستخدم لتكرار •

المقارنة بٌن هٌكلٌة هاتان العبارتان ونستطٌع . forلعبارة التكرار تكون مشابه تماما 

 :بٌنهماالتشابه نجد التكرارٌتان وسوف 

Initializing; 

while ( Boolean_Expression)      

{ 

Statement; 

Update; 

} 

•Initializing :مثال . القٌمة البدائٌة المعطاة للمتغٌر التً منها سٌبدأ العد(i = 0) 

•Boolean_Expression : قٌمة المتغٌر غٌر محققة لشرط تصبح عنده شرط التوقف الذي

 .whileعبارة ٌخرج من التوقف وسوف 

•Update : دورة مقدار الزٌادة أو النقصان فً قٌمة المتغٌر فً كل(i++ , i-- ) 

•Statement : سٌتم تنفٌذها عدة مرات التً العبارات البرمجٌة( ًبحسب العداد فfor.) 18 

 فقط while(1) نكتب حلقة النهائٌة فً   whileإلدخال •

1 

2 

3 

4 



 التكراريت whileعبارة أمثلة على 

 (.0إلى  4) برنامج ٌقوم بطباعة األعداد من  -2

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

int i=4;  

while(i>=0) 

  {  

    cout<<i<<"\n"; 

    i--;  

   } 

} 

 (.9إلى  0) برنامج ٌقوم بطباعة األعداد من  -1

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

int i=0;  

while(i<=9) 

 {   

    cout<<i<<"\t"; 

    i++;   

  } 

} 
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 :النتٌجة التً تظهر على شاشة الحاسب

0    1    2    3    4  5   6    7   8   9 

النتٌجة التً تظهر 

 :على شاشة الحاسب
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 التكراريت whileأمثلت على عبارة 

الفردٌة برنامج لطباعة ناتج جمع األعداد  -2
 .{100 – 0 }فً المجال الواقعة 

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

int i=1, sum=0; 

while(i<=100) 

{ if(i%2==1) 

sum += i ; 

i++; } 

cout<<"sum="<<sum; 

} 

 :النتٌجة التً تظهر على شاشة الحاسب

Sum=2525 

برنامج لطباعة ناتج جمع األعداد الزوجٌة  -1

 .{100 – 0 }الواقعة فً المجال 

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

int i=0, sum=0; 

while(i<=100) 

{ sum += i ; 

i=i+2; } 

cout<<"sum="<<sum; 

} 

 :الحاسبالنتٌجة التً تظهر على شاشة 

Sum=2525  20 
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 التكرارٌة المتداخلة whileعبارة 

أما العبارة . العبارة التكرارٌة االعتٌادٌة نحتاجها لتكرار سطر برمجً واحد أو عدة اسطر لغرض ما•
 (.for, do—whileأو ) whileالتكرارٌة المتداخلة ال تكرر فقط اسطر برمجٌة إنما تكرر عبارات 

العبارة التكرارٌة الداخلٌة ٌمر علٌها عند كل عدة للعبارة التكرارٌة األم لذلك فً كل عدة لالم تعد •

 :وشكلها العام. العبارة التكرارٌة الداخلٌة جمٌع عداتها الممكنة حسب شرطها

 

 

 

 

 

 

•initializing1,2 :مثال . القٌمة البدائٌة المعطاة للمتغٌر التً منها سٌبدأ العد(i = 0, J=0) 

•boolean_expression1,2 : شرط التوقف الذي تصبح عنده قٌمة المتغٌر غٌر محققة لشرط التوقف وسوف

 .whileٌخرج من عبارة 

•update1,2 : مقدار الزٌادة أو النقصان فً قٌمة المتغٌر فً كل دورة(i++, J++, i--, J--) 

•statement : العبارات البرمجٌة التً سٌتم تنفٌذها عدة مرات( ًبحسب العداد فwhile.) 
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initializing1; 
while(boolean_expression1) 
{ initializing2; 
while(boolean_expression2) 
{ 
statement; 
update2; 
} 
update1; } 

i=0; 
while( i<5) 
{ j=0; 
  while(j<5) 
  { 
   statement 
    j++; } 
 i++; } 



 المتداخلةالتكراريت  whileعبارة مثال على 

 (10 – 1)ضرب األعداد من جداول برنامج لطباعة  -1

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{   int i=1, j ; 

while( i<=10) { 

    cout<<"Multiply tabel for("<<i<<“)”; 

     cout<<"\n------------------------------\n"; 

     j=1; 

while( j <=10) { 

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

    j++; } 

  cout<<"\n"; 

   i++; } 

} 
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 التكرارٌة do .. whileعبارة 

هً عبارة تكرارٌة تستخدم لتكرار السطور البرمجٌة المحصورة بٌن قوسٌها لعدد من المرات تكون •
وتختلف عنهما بأنها تنّفذ العبارات البرمجٌة الموجودة . whileو   forلعبارات التكرار تماما مشابهة 

 (.whileو  forتماماً عكس )بٌن قوسٌها أوالً ثم تتحقق من الشرط 

Initializing; 

do 

{ 

statement; 

update; 

} while ( boolean_expression); 

•initializing :مثال . القٌمة البدائٌة المعطاة للمتغٌر التً منها سٌبدأ العد(i = 0) 

•boolean_expression : التوقف قٌمة المتغٌر غٌر محققة لشرط تصبح عنده شرط التوقف الذي

 .whileعبارة ٌخرج من وسوف 

•update : دورة مقدار الزٌادة أو النقصان فً قٌمة المتغٌر فً كل(i++ , i-- ) 

•statement : سٌتم تنفٌذها عدة مرات التً العبارات البرمجٌة( ًبحسب العداد فfor.) 
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 فقط do .. while(1) نكتب حلقة النهائٌة فً   do .. whileإلدخال •

1 

2 

3 

4 



 التكراريت do .. whileعبارة أمثلة على 

 (.0إلى  4) برنامج ٌقوم بطباعة األعداد من  -2

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

int i=4;  

do {   

cout<<i<<"\n"; 

i--;  } 

while(i>=0); 

} 

 (.9إلى  0) برنامج ٌقوم بطباعة األعداد من  -1

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

int i=0;  

do  { 

  cout<<i<<"\t"; 

i++;  } 

while(i<10); 

} 
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 :النتٌجة التً تظهر على شاشة الحاسب
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النتٌجة التً تظهر 

 :على شاشة الحاسب

4 

3 

2 

1 

0 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 



27 

; 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 
) ; 



 التكرارٌة المتداخلة do .. whileعبارة 

أما العبارة . العبارة التكرارٌة االعتٌادٌة نحتاجها لتكرار سطر برمجً واحد أو عدة اسطر لغرض ما•
 (.for, do—whileأو ) whileالتكرارٌة المتداخلة ال تكرر فقط اسطر برمجٌة إنما تكرر عبارات 

العبارة التكرارٌة الداخلٌة ٌمر علٌها عند كل عدة للعبارة التكرارٌة األم لذلك فً كل عدة لالم تعد •

 :وشكلها العام. العبارة التكرارٌة الداخلٌة جمٌع عداتها الممكنة حسب شرطها

 

 

 

 

 

 

•initializing1,2 :مثال . القٌمة البدائٌة المعطاة للمتغٌر التً منها سٌبدأ العد(i = 0, J=0) 

•boolean_expression1,2 : شرط التوقف الذي تصبح عنده قٌمة المتغٌر غٌر محققة لشرط التوقف

 .do .. whileوسوف ٌخرج من عبارة 

•update1,2 : مقدار الزٌادة أو النقصان فً قٌمة المتغٌر فً كل دورة(i++, J++, i--, J--) 

•statement : العبارات البرمجٌة التً سٌتم تنفٌذها عدة مرات( ًبحسب العداد فwhile.) 
28 

Initializing1; 
do 
{ Initializing2; 
do 
   {  Statement;   Update2;  }                     
while(boolean_expression2) ;   
Update1;  }  
while(boolean_expression1); 

i=0; 
do 
{ 
j=0; 
do 
   {   
statement; 
j++; 
   } 
While(j<5); 
i++; 
} 
 while( i<5); 
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