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 Memory مواقع الذاكرة

ذاكرة وتقوم بتخزٌن قٌمة الصنادٌق البرٌد، حٌث تمثل كل خانة موقع فً الحاسب ب ذاكرة ٌمكن تشبٌه•

كل موقع فً و، (booleanأو منطقً  char رمز او floatة ٌاو حقٌق intقد تكون صحٌحة )وحٌدة 

 Hexadecimal ، وٌتم تمثٌل عناوٌن الذاكرة باستخدام النظام الست عشريAddress الذاكرة له عنوان

لتمثٌل الخانة  فعلى سبٌل المثال ،Binary ٌمثل باستخدام النظام الثنائً ألنه باألساس ،تسهٌلالمن باب 

الست  على عكس النظام 1111هً  فإننا سوف نحتاج إلى اربع خانات باستخدام النظام الثنائً 15رقم 

 .   Fعشري الذي ٌمثلها بخانة واحدة هً 
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 الحاسب عنونة المتغيّرات في ذاكرة
Addressing and Memory 

فعلى  ،بما ٌتناسب مع حجمهاالحاسب حٌزاً فً ذاكرة تحجز البرنامج، فإنها بداٌة عند تعرٌف المتغٌّرات فً •

  .byte 1تحجز والتً  charعلى عكس المتغٌّرات من  bytes 4تحجز  intسبٌل المثال المتغٌّرات من نوع 

 :مثال •

                     main()  

      { 

                      short i = 19; ( 2 Byte) 

       char c = 'X';  ( 1 Byte)  

       float f = 3.453;     ( 4 Byte) 

       } 

 
في الذاكرة بدل ان نتعامل معه  المتغيّرهل يمكن ان نتعامل مع عنوان  :السؤال

 ما في الذاكرة ؟ متغيّربشكل مباشر ؟؟ ثم كيف يمكن ان نحصل على عنوان 
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 Referencesالمراجع 

  عشري الست بالنظام مكتوبة (Byte 4) من مؤلف Address عنوان له الحاسب ذاكرة فً متغٌّر كل•

  المتغٌّر باسم ونتبعها & العالمة نستخدم ما متغٌّر عنوان على للحصول و ،(عشرٌة ست خانات ثمانٌة)

. 

 : أي 10 القٌمة على تويوٌح integer النمط من x المتغٌّر لٌكن : مثال•

int   x = 10; 

cout<<x<<endl ;            ( 10) 

cout<<&x<<endl;          (0x1BFE9C) 

 : خاطئة هً التالٌة الكتابة أن أي ، ما متغٌّر عنوان على التعدٌل ٌمكن ال•

&x = 11;               (Error) 
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Address of x is 2000 

Address of number is 2002 

Address of ch is 2004 



 المتغيّرات العامة و المتغيّرات الخاصة
Global & Local Variables  

معّرفة عامة تكون متغٌّرات تحت تعرٌف المكتبات تسمى تعّرف التً  Variablesالمتغٌّرات •

هذا ٌكون  numعّرفنا متغٌّر اسمه أي على سبٌل المثال لو   البرنامجبالنسبة إلى جمٌع أجزاء 

خالف ، على ()mainو الّدالة الرئٌسٌة  ()functionsالدوال بالنسبة إلى جمٌع المتغٌّر معّرف 

ال المتغٌّرات وهذه معّرفة ضمن الّدالة، فقط وتكون الخاصة التً تعرف داخل الدوال المتغٌّرات 

 .البدائٌةوتبقى محافظة على قٌمها الجدٌدة وال تعود لقٌمتها  ()mainالبرنامج تنتهً حٌاتها إال بانتهاء 

#include<       > 

global variable       عامة معرفة إلى جميع أجزاء البرنامجمتغيّرات  

main() 

{ 

local variable          )main)  الّدالةخاصة تكون معرفة فقط داخل متغيّرات  

} 

 فً برنامج واحدّدالة تعرٌف واستخدام أكثر من نستطٌع •
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 ++Functions Cفي  ( التوابع)الدوال 

 .ّدالة ماعندما نقوم بمعالجة مهمة ما نقوم بتقسٌمها إلى مهام جزئٌة كل مهمة ٌقوم بتنفٌذها •

أو تقوم بعملٌة ، كٌان خاصذات تعلٌمات أو مجموعة جمل أو جملة : تعّرف الّدالة على أنها•

وتحتل الّدالة ( منطقٌةأو إخراج أو عملٌات حسابٌة أو عملٌات إدخال )مجموعة عملٌات سواء كانت 

 .دوالمن مجموعة ٌتكون  ++Cبرنامج القول أن وٌمكن ( منهأنها جزء أي )البرنامج موقعا من 

 :الدوال فوائد •

باسمها ٌكتفى باستعادتها إذ تساعد الدوال المخزنة فً ذاكرة الحاسب على اختصار كود البرنامج 1.

 .فقط لتقوم بالعمل المطلوب

التكرار فً تالفً عملٌات أو التً ٌكتبها المبرمج على تساعد الدوال المخزنة فً مكتبة الحاسب، 2.

 .خطوات البرنامج التً تتطلب عمال طوٌال وشاقا

 .الدوال الجاهزة على تسهٌل عملٌة البرمجة نفسهاتساعد 3.

 .مساحة من الذاكرة المطلوبةتوفر 4.

 .عملٌات زمن البرمجة وتنفٌذ البرنامج بأسرع وقت ممكناختصار 5.
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 Functionsهيكلية الدوال 

إلى البرنامج تجزئة وبإمكاننا  ( )mainّدالة واحدة هً من دوال بدالً البرمجة الهٌكلٌة على عدة تقوم •

 .أنجزت المطلوب منهاقد تكون بعد أن تسلمها لألخرى بوظٌفة محددة ثم دوال، وكل ّدالة تقوم عدة 

 : الشكل العام للّدالة •

 

 

 

 

 : أساسٌٌن قسمٌن من تتألف ++C  بلغة ّدالة أي•

 : أجزاء ثالث من وتتألف الّدالة بداٌة فً توجد : Header Function  الّدالة تروٌسة.1

Return Function Type الّدالة تعٌده الذي البٌانات نوع ٌحدد الجزء هذا . 

Function Name: الّدالة اسم . 

Types and Names of Parameters: الّدالة دخل متغٌّرات وأنماط أسماء . 

 خرج بإعطاء وٌقوم الدخل ٌعالج بحٌث الّدالة وظٌفة عن ٌعبّر الذي الجزء : Body الّدالة جسم.2

 .المكتوب الّدالة مهمة مع ٌتوافق
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Type_ name_(parameter1,_ parameter2,…….) 
{ 
Statement; 
Return(type); 
} 

Body 

Header 



 Functionsالدوال هيكلية 

 : Parameters Listالمتغيّرات قائمة •

 .نوعها ذكر مع بفاصلة المتغٌّرات أسماء بٌن الفصل ٌتم1)

 . الّدالة من الخروج بعد المتغٌّرات هذه تموت أي local variables  هً المتغٌّرات2)

 . ّدالةلل دخل متغٌّر اسم بنفس الّدالة داخل متغٌّر تعرٌف ٌمكن ال3)

 على لتدل void الكلمة نكتب أو فارغة parameter list نترك إما متغٌّرات بدون ّدالة لكتابة4)

 .شًء ال

 :Function Nameالّدالة اسم •

 . وظٌفته عن ٌعبر بحٌث ّدالةلل اسم وضع ٌتم1)

ً  محجوز غٌر الّدالة اسم ٌكون أن ٌجب2)  . مسبقا

 .خرىأ ّدالة ضمن ّدالة تعرٌف ٌمكن ال3)

 .أخرى ّدالة ضمن ّدالة استدعاء ٌمكن4)
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 Functionsالدوال 

 : هما ++C بلغة ّدالة لكتابة طرٌقتٌن ٌوجد•

 . Function Prototype  باستخدام : األولى الطريقة

 (تعرٌفها قبل الّدالة عن التصرٌح) :وتعرٌف تصرٌح•

  declaration أو prototype بـ الشكل هذا ٌسمى•

 .منقوطة بفاصلة وٌنتهً ، ّدالةلل

 أماكن قبل  global section فً وضعه ٌتم•

 . واحدة ولمرة االستدعاء

 function كامل بشكل الّدالة وضع ٌتم بعدها ومن•

definition  ًالـ ٌلً مكان أي ف prototype . 

 

   Function Definition باستخدام : الثانية الطريقة

 أماكن قبل كامل بشكل الّدالة كتابة) :فقط التعرٌف•

 .(استدعائها

 global ضمن مكان أي فً كامل بشكل الّدالة وضع ٌتم•

section  رؤٌتها ٌتم كً ، االستدعاء مكان وقبل . 
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Prototype 

Header + body 

Header + body 



 مثال على الدوال 

#include <iostream> 

using namespace std; 

void check(int num) 

  { 

     if ((num%2)==0) 

     cout<<”even”<<endl; 

     else 

      cout<<”ood”<<endl; 

   } 

void main() 

{ 

int x; 

cin>>x; 

check (x); 

} 

 

برنامج ٌقوم بالتحقق من رقم عشوائً مدخل •

 (.أو زوجًفردي )العدد و طباعة ّدالة بواسطة 

 x = 15لنفرض أننا أدخلنا القٌمة •

ألن باقً ( ood)نتٌجة تنفٌذ البرنامج ستكون •

 .الصفر الٌساوي( 2)على ( 15)قسمة 

 

 x = 8لنفرض أننا أدخلنا القٌمة •

ألن باقً ( even)نتٌجة تنفٌذ البرنامج ستكون •

 .تساوي الصفر( 2)على ( 8)قسمة 
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 Functionsالدوال 
 mainالّدالة الرئيسية بدون قيمة معادة إلى ّدالة  -1

أي أنها تنفذ التعلٌمات الموجودة . هً الدوال التً ال تحتوي على قٌمة مرجعة إلى البرنامج الرئٌسً
 :قد تستقبل قٌم لكنها ال تعٌد أي قٌمة وتعرف هكذا. بداخلها وال تعٌد أي قٌمة خرج إلى البرنامج

 

 

 

 

 ّدالة تطبع رقم معٌن ٌتم إرساله لها عند استدعائها: مثال
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the number send is = 3 

#include<iostream> 

using namespace std; 

void msgShow (int a) 

{ 

cout<<" the number send is="<<a;    

} 

void main() 

{ 

msgShow(3); 

} 

void name(parameter1, parameter2,…) 
{ 
statement; 
} 



 mainالرئٌسٌة الّدالة بدون قٌمة معادة إلى أمثلة على ّدالة 

#include<iostream> 

using namespace std; 

void msgShow() 

  { 

cout<<“Welcome Dear Student"; 

  } 

 

void main() 

{ 

msgShow(); 

} 

#include<iostream> 

using namespace std; 

Draw(int i, int j); 

void main() 

{ 

Draw(5,5); 

} 

 

void Draw(int i, int j) 

  { 

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

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

cout<<j;  } 

   cout<<endl; 

   } 
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1 

12 

123 

1234 

12345 
  Welcome Dear Student 



 mainالّدالة الرئيسية قيمة إلى الدوال التي تعيد  -2

 :الشكل العام لهذه الّدالة•

type name(parameter1, parameter2,…….)         

{ 

statement; 

return(type); 

} 

على قٌمة لتعٌدها التالً عند استدعائها وٌجب أن تحتوي بالشكل استدعائها وتكون قٌمة بعد تعٌد •
   ;reslt =name(var1,var2,…..)  :                                    للبرنامج

 .مباشرةبعد التصرٌح عن المكتبات تكتب الّدالة •

 .اللغةمن دوال ّدالة التً تتم كتابتها تعامل داخل البرنامج حالها كحال أي الّدالة •

 .الّدالةداخل الدوال تنتهً حٌاتها بانتهاء تنفٌذ أخر سطر فً المتغٌّرات المعّرفة •

 :mainالرئٌسٌة الّدالة التً تعٌد قٌمة إلى ٌوجد نوعان من الدوال •

 .Valueاإلرسال بالقٌمة ( تابع)ّدالة 1.

 .Referenceبالمرجع اإلرسال ( تابع)ّدالة 2.
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 mainالرئٌسٌة الّدالة الدوال التً تعٌد قٌمة إلى 

 Valueّدالة اإلرسال بالقٌمة  -2-1

أي إذا تغٌرت قٌمة الّدالة المتغٌر إلى نسخة من قٌمة ترسل فقط : Valueبالقيمة اإلرسال ّدالة  -3 

نسخة )أرسلنا فقط ألننا  ()mainاألصلٌة داخل الّدالة الرئٌسٌة تتغٌر قٌمته الّدالة فال المتغٌر داخل 

 .لمعالجتهاالّدالة إلى ( عنه

 .mainالرئٌسً أكثر من قٌمة واحدة إلى البرنامج ال تعٌد ّدالة اإلرسال بالقٌمة •

المتغٌّر من دون أن ٌنعكس على داخلها التعدٌل فقط الّدالة سٌجعل داخل المتغٌّرات تعدٌل على أي •

 .. mainاألصلً فً الّدالة الرئٌسٌة 
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 Valueعلى الدوال التي تعيد اإلرسال بالقيمة أمثلة 

 تقوم بجمع رقمٌٌن وتعٌد النتٌجة إلى البرنامج لطباعته ّدالة  -1

 تقوم بضرب رقمٌٌن وتعٌد النتٌجة إلى البرنامج لطباعتهّدالة  -2

#include <iostream> 

using namespace std; 

int mult(int n1,int n2); 

void main() 

{   

cout<< mult(3,7) <<"\n";  21 

cout<< mult(2,3)<<"\n";    6 

}  

int mult(int n1,int n2) 

  { 

return(n1*n2); 

  } 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int add(int a,int b) 

  { 

   return(a+b); 

   } 

void main() 

{   

cout<< add(3,7) <<"\n";    10 

cout<< add(2,3)<<"\n";     5 

} 
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 Valueعلى الدوال التي تعيد اإلرسال بالقيمة أمثلة 

 mainمتغٌر ثم طباعته فً الّدالة الرئٌسٌة تقوم بطباعة قٌمة ّدالة  -1

 لطباعتهماوتعٌد النتٌجة إلى البرنامج ّدالة تقوم بحساب أس رقمٌن  -2

#include<iostream> 

using namespace std; 

void pr(int x) 

  { 

cout<<“ x= “<<++x<<endl; 

   } 

void main() 

{  

 int num=5; 

Pr(num); 

cout<<“num=“<<num<<endl; 

} 

#include<iostream> 
using namespace std; 
int powA(int x,int n) 
   { 
reslt =1; 
for(int i=0 ;i<n ;i++)   reslt = reslt *x; 
return( reslt); 
    } 
void main() 
{  int reslt ,x ,n ; 
x=3; n=4;  reslt= powA (x,n); 
cout<<" powA="<<reslt<<"\n"; 
x=5; n=2;  reslt= powA (x,n); 
cout<<" powA="<<reslt<<"\n"; 
} 
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powA = 81 

powA = 25 
x= 6 
Num=5 



 mainالرئٌسٌة الّدالة الدوال التً تعٌد قٌمة إلى 

 Referenceبالمرجع اإلرسال ّدالة  -2-2 

المتغٌّر تستقبل الّدالة أي أن الّدالة، إلى المتغٌّر ترسل موقع : Referenceبالمرجع اإلرسال ّدالة  -4 

تتغٌر قٌمته األصلٌة داخل الّدالة داخل المتغٌّر فإذا تغٌرت قٌمة . بنفس االسم أو باسم اخرالُمرسل نفسه 

 :وشكلها كالتالً. والتغٌٌر ٌكون فً محتوى الموقعالّدالة أرسلنا موقعه إلى ألننا  mainالّدالة الرئٌسٌة 

          Type name(&parameter1, &parameter2,……)  

          {  statement; } 

فً قٌمته للبرنامج بمعنى المتغٌّر عندما نرٌد أن نعٌد  (parameter)قبل اسم كل  (&)نضع إشارة •

 .أننا سنستقبل الموقع

اإلرسال بالمرجع هو أن اإلرسال بالقٌمة ال ٌعٌد أكثر من قٌمة متغٌر واحد إلى البرنامج، بٌنما فائدة •

 .إلى البرنامجمتغٌّر باإلرسال بالمرجع نستطٌع إعادة أكثر من قٌمة 

 .  سوف ٌؤثر على قٌمته فً البرنامج الرئٌسً parameterأي تغٌٌر فً •

 .ٌبقى محافظا على قٌمته فً البرنامج الرئٌسً(&)وإذا لم نضع .•
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 Referenceاإلرسال بالمرجع تعيد أمثلة على الدوال التي  

 البرنامج لطباعته وتعٌد النتٌجة إلى ّدالة تقوم بجمع رقمٌٌن  -1

 رقمٌٌن وتعٌد النتٌجة إلى البرنامج لطباعته ّدالة تقوم بضرب  -2

#include <iostream> 

using namespace std; 

int mult(int &n1,int &n2); 

void main() 

{  

int a=3; int b=7; 

cout<<mult(&a,&b)<<"\n";   21 

int c=2; int d=3; 

cout<<mult(&c,&d)<<"\n";   6 

}  

int mult(int &n1,int &n2) 

  { 

return(n1*n2); 

  } 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int add(int &a,int &b) 

  { 

   return(a+b); 

   } 

void main() 

{   

int n1=3; int n2=7; 

cout<< add(&n1,&n2) <<"\n";    10 

 int n3=4; int n4=5; 

cout<< add(&n3,&n4)<<"\n";     9 

} 
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 Referenceبالمرجع على الدوال التي تعيد اإلرسال أمثلة 

 mainمتغٌّر ثم طباعته فً الّدالة الرئٌسٌة تقوم بطباعة قٌمة ّدالة  -1

 ؟وتقوم بضرب كل واحد منهما بخمسةمتغٌّرٌن نرسل لها ّدالة  -2

#include<iostream> 

using namespace std; 

void pr(int &x) 

  { 

cout<<“ x= “<<++x<<endl; 

   } 

void main() 

{  

 int num=5; 

Pr(&num); 

cout<<“num=“<<num<<endl; 

} 
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x= 6 
Num=6 

#include<iostream> 

using namespace std; 

Int mul5 (int &x,int &n) { 

   x=x*5; 

   n=n*5; 

 return (x,n); 

} 

void main() 

{ 

int x=3; int n=4;  mul5 (&x,&n); 

cout<<" x="<<x<<"\n n="<<n<<"\n"; 

int y=5; int z=2;  mul5 (&y,&z); 

cout<<" y="<<y<<"\n z="<<z<<"\n"; 

} 

x= 15 
n = 20 

y = 25 
z = 10 



  Function Overloadingالدوال الزائدة  -3

#include<iostream> 

using namespace std; 

int operation (int a, int b) 

    { return(a*b); } 

float operation (float a , int b) 

    { return(a+b); } 

float operation (float a, float b) 

    { return(a/b); } 

void main() 

{   int a=3,b=2; 

float c=2.5,d=4.5; 

cout<<"reslt="<< operation (a,b); 

cout<<"\n reslt="<< operation (c,d); 

cout<<"\n reslt="<< operation (c,a); 

 } 

هً مجموعة دوال لها نفس :الزائدة الدوال  -5

المعادة أو تختلف فً  القٌماالسم وتختلف فً 

 .  للّدالةالمستقبل ( parameter)نوع 

إجراء ما ٌسمى بالتحمٌل الزائد ٌمكننا –

مشتركٌن  ّدالةصنع أكثر من للدوال أي 

 parameterبنفس االسم ومختلفٌن بالـ 

list   الدخل أو متغٌّرات سواء بأنماط

 .بترتٌبهم أو بعددهم 

استدعاء احد هذه الدوال وبما أنها عند –

بنفس االسم، لذلك فإن المترجم جمٌعا 

التً تستقبل اقرب نوع سٌستدعً الّدالة 

 .الذي أرسلته لها أو نفس النوعللمتغٌّر 

اآلتٌة الدوال برنامج ٌحوي على : مثال•

احدها تجمع الرقمٌن واألخرى تقسمهم 

 واألخرى تضربهم ولهم نفس االسم
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 الزائدةمثال على الدوال 

#include<iostream> 

using namespace std; 

int sum (int n1, int n2) 

    { return(n1+n2); } 

int sum (int n1 , int n2 , int n3) 

    { return(n1+n2+n3);        } 

int sum (int n1, int n2, int n3, int n4) 

    { return(n1+n2+n3+n4); } 

void main() 

{   

 int a=3, b=2, c=2 ,d=4 ; 

cout<<"reslt="<< sum (a,b); 

cout<<"\n reslt="<< sum (a,c,d); 

cout<<"\n reslt="<< sum (a,b,c,d); 

 } 

استدعاء احد هذه الدوال وبما أنها جمٌعا عند 

بنفس االسم، لذلك فإن المترجم سٌستدعً الّدالة 

التً  parametersلعدد متغٌراتها األنسب 

.  تستقبلها و تعٌد الناتج الجمع إلى الّدالة الرئٌسٌة

 .لهاللمتغٌر الذي أرسلته كما و ٌلعب دور نوع 

اآلتٌة الدوال برنامج ٌحوي على : مثال•

األولى تجمع رقمٌن الثانٌة تجمع ثالثة أرقام 

 ولهم نفس االسمالثالثة تجمع أربعة أرقام 
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  Default Arguments Functionsالدوال التي تتعامل مع القيم االفتراضية  -4

#include<iostream> 

using namespace std; 

int add(int n1=1, int n2=2, int n3=3) 

    {  

return(n1+n2+n3);  

    } 

void main() 

{   

 int d=7 ; 

cout<< add(1,3,6); 

cout<<"\n"<< add(2,3); 

cout<<"\n"<< add(4); 

cout<<"\n"<< add(); 

cout<<"\n"<< add(4,5,d); 

 } 

 دخل لمتغٌّرات افتراضٌة قٌم وضع ٌمكن•

 !! إدخالها عدم حال فً الّدالة

 :مثال•

  القٌمة وضع سٌتم مثالً  add(4) االستدعاء فً

 الدخل قٌم انتهت أنه وبما ، n1 المتغٌّر فً 4

ً  ستؤخذ القٌم باقً فإن االستدعاء عند  افتراضٌا

  . الّدالة تروٌسة من
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 Recursive Function( العوديةالّدالة )الّدالة لنفسها استدعاء ّدالة  -5

 ما شرط تحقق عدم عند منها الخروج وٌتم أكثر أو واحدة مرة تنفٌذها ٌتم دوال هً العودٌة الدوال•

 . التوقف شرط ٌدعى

 عن فٌتوقف التوقف شرط إلى ٌصل أن إلى مرة كل نفسه باستدعاء ٌقوم تابع هً العودٌة الّدالة•

 . السابقة االستدعاءات عن المتراكمة النتائج بتحصٌل وٌقوم االستدعاء

 :الّدالةالشكل العام لهذه •

type name(parameter1, parameter2,…….( 

{ 

statement; 

return( name(parameter1, parameter2,…….( (; 

} 

 :للبرنامجتعٌد قٌمة بعد استدعائها وتكون بالشكل التالً عند استدعائها وٌجب أن تحتوي على لتعٌد قٌمة •

reslt =name(var1,var2,…..(;  
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 Recursive Function( ّدالة استدعاء الّدالة لنفسها) العوديمثال على الّدالة 

 .عوديمثال ٌقوم بإٌجاد عاملً لعدد ما بشكل  -2

#include<iostream> 

using namespace std; 

int fact(int n) 

  { 

   If(n==0)     return 1; 

   else 

   return (n*fact(n-1)); 

   } 

void main() 

{ 

int num=0;   

cin>>num; 

cout<<num<<“!=<<fact(num)<<endl; 

} 

 

.مثال ٌقوم بإٌجاد عاملً لعدد ما بشكل تكراري -1  

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

int n=0; 

cin>>n; 

int fact=1; 

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

   { 

    fact*=i; 

    } 

cout<<n<<“ != “<<fact<<endl; 

} 
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 Recursive Functionالّدالة لنفسها استدعاء مثال على ّدالة 

  Recursive Functionباستخدام أسلوب  (pow)ّدالة أي ( X^n)الّدالة بناء : مثال

#include<iostream> 

using namespace std; 

int power(int x,int n ) 

  { 

if (n>0) 

return(x*power(x,n-1 )); 

else 

return 1; 

   } 

void main() 

{ 

cout<<power(4,3);          64 

} 

 64= أربع مرات والنتٌجة استدعت نفسها الّدالة 

 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)) 

 االستدعاء الرابع

1.power(x=4,n=0) 

2. n=0 is equal to zero 

3. return(4*4*4*1) 25 


