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 ++Cفً لغة البرمجة  Array  ات أحادٌة البعدالمصفوف

هً بنٌة معطٌات نظامٌة متجانسة تكون جمٌع عناصرها من نوع لاعدي : ذات البعد الواحد المصفوفة•

 وتتمٌز بإمكانٌة الوصول المباشر إلى أي عنصر فٌها دون المرور ،عّرف فً بداٌة البرنامجٌواحد مّركب 

حدد مولع العنصر الذي نرغب بتنفٌذ ٌي ذال Indexالفهرس األخرى و ذلن بمساعدة  العناصر ببمٌة

 :، وٌتم التعرٌف عنها على الشكل التالً فً بداٌة البرنامج x[i]المصفوفةالعملٌات علٌه ضمن 

Type arrrayname[size of array] 

 

 

 

 

 ;int arr[5]:                               تعرٌف مصفوفة أحادٌة البعد فٌها خمس أعداد صحٌحة: مثال•

هً مجموعة خالٌا متتالٌة فً الذاكرة تحجز لغرض خزن معلومات معٌنة فً داخلها كأن : المصفوفات•

 .البرنامجداخلها أرلام أو أحرف وتبمى هذه المٌم المخزنة داخل المصفوفة حتى نغلك نخزن فً 

المترجم للمصفوفة حتى ٌحجزها اإلعالن عن عدد الموالع التً نحتاجها فً العمل فً بداٌة البرنامج ٌجب •

 وٌكون اإلعالن علٌها هكذا. وال ٌخزن لٌم أخرى فً داخلها و تبمى محجوزة فمط لعناصر المصفوفة
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 تعرٌف المصفوفة ذات البعد واحد

•Arrrayname : ممكنالمصفوفة الذي سنتعامل معه فً البرنامج أي اسم اسم. 
•size of array :الذي ستشغله المصفوفة فً الذاكرة ولد ٌكون أي رلم حسب احتٌاجن  الحجم 

•Type: إذا عّرفنا مصفوفة . نوع عناصر المصفوفة التً سوف نعرفها لد تكون حرفٌة أو رلمٌة

 .وال ٌجوز تخزٌن أحرف فً داخلها  integerفإن جمٌع عناصرها تكون  integerمن نوع 



.برنامج ٌطبع درجات طالب فً ستة ممررات مدخلة بشكل مباشر: مثال  

##include <iostream> 

using namespace std; 

void main () 

{ 

int a[6]={40,60,50,70,80,90}; 

for(int I=0;I<6;I++) 

 cout<<a[I]<<endl; 

} 

 تعرٌف المكتبات التً سٌستخدمها البرنامج•

 

 بداٌة الّدالة الرئٌسٌة•

 

بالمصفوفة وإدخال عناصر التعرٌف  •

 .المصفوفة بشكل مباشر

 

 .طباعة عناصر المصفوفة•

 

 .نهاٌة البرنامج•
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أرلام، ثم ٌموم بطباعتها بالعكس 10برنامج ٌمرأ : مثال  

#include <iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

int x[10]; 

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

 cin>>x[i]; 

     for(int i=10;i>0;i--) 

 cout<<x[i-1]; 

} 

 تعرٌف المكتبات التً سٌستخدمها البرنامج•

 

 بداٌة الّدالة الرئٌسٌة•

 

 التعرٌف بالمصفوفة•

 

 إدخال عناصر المصفوفة•

 

 

 طباعة عناصر المصفوفة عكسٌا  •

 

 نهاٌة البرنامج•
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.مدخلة بشكل مباشرخمسة ممررات طالب فً معدل ومجموع درجات برنامج ٌطبع : مثال  

#include <iostream> 

using namespace std; 

main () 

{ 

int a[5]={87,67,81,90,55}; 

int s = 0;  float avg = 0.0 ; 

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

s+ = a[i]; 

avg=s/5; 

cout<<“Average=”<<avg<<endl; 

cout <<“Sum=“ << s <<endl; 

} 

 تعرٌف المكتبات التً سٌستخدمها البرنامج•

 

 بداٌة الّدالة الرئٌسٌة•

 

 التعرٌف بالمصفوفة وإدخال عناصرها•

 

 حساب مجموع الدرجات•

 

 حساب متوسط درجات الطالب•

 طباعة مجموع الدرجات•

 طباعة متوسط الدرجات•

 نهاٌة البرنامج•
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#include <iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{   float Sum=0.0, Avg=0.0; 

float A[10],B[10],C[10]; 

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

cout<<" Input  A [ "<<i<<" ] "; 

cin>>A[i]; 

cout<<" Input  B [ " <<i<<" ] "; 

cin>>B[i]; 

C[i]=A[i]-B[i]; 

  Sum=Sum+C[i];  } 

Avg=Sum/10; 

cout<<“C[“<<10<<“]=“; 

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

cout<<C[i]<<“ , “; 

cout<<"\nSum ="<<Sum<<endl; 

cout<<"\nAvg ="<<Avg<<endl; 

} 
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 :المطلوب. ةالحمٌمٌمن األعداد  B[10] و  A[10]مصفوفتٌن : مثال

 .B و  Aعناصر المصفوفتٌن إدخال 1.

العناصر  طرح التً ٌكون عناصرها ناتج  Cعناصر المصفوفة طباعة 2.

 .واحدعلى سطر  B و  Aالمتمابلة بالفهرس فً المصفوفتٌن 

 .على سطر جدٌد Cعناصر المصفوفة   SUMمجموع طباعة 3.

  .على سطر جدٌد Cعناصر المصفوفة   Avgمتوسط  طباعة 4.



 فً المصفوفة التالٌة  MINأوجد العنصر األصغر : مثال

#include <iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

  int x[10]; 

  int min; 

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

  cout<<“\nx[“<<i<<“]=“;  

  cin>>x[i];  } 

      

  min=x[0];  

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

  if (x[i]<min) 

  min=x[i];  

           

   cout<< “MIN=“<<min; 

} 
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 MAXطباعة عناصر المصفوفة و العنصر األكبر : مثال

#include <iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

  float A[100]; 

  float max; 

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

  cout<<“\nA[“<<i<<“]=“;  

  cin>>A[i];  } 

      

  max=x[0];  

  for(int i=0;i<100;i++) 

  if (A[i]>max) 

  max=A[i];  

    for(int i=0;i<100;i++) 

  cout<<A[i]<<“, “;  

   cout<< “\nMAX=“<<max; 

} 
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 .تصاعدٌا  التالٌة واطبع عناصر المصفوفة رتّب : مثال

#include <iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

  float Arr[200]; 

  float min,temp; 

  for(int i=0;i<200;i++)  { 

cout<<“\nArr[“<<i<<“]=“;  

  cin>>Arr[i];  } 

      

  min=x[0];  

  for(int i=0;i<200;i++) 

  if (Arr[i]<min) { 

             temp=Arr[i];  

             Arr[i]=min; 

         min=temp;  } 
  

    for(int i=0;i<200;i++) 

  cout<<Arr[i]<<“, “;  

} 
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 مثال على المصفوفات ذات البعد الواحد و الدوال
 حساب المتوسط عن طرٌك الدوال

#include <iostream> 

using namespace std; 

float Avg (); 

void main () 

{ 

int a[5]={87,67,81,90,55}; 

cout<<“Average=“<<Avg(a,5); 

} 

 

float Avg (int x[ ], int n) 

{ 

int s = 0;  

float avg=0.0; 

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

 s+= x[i]; 

avg=s/5; 

return avg ; 

} 
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 مثال على المصفوفات و الدوال
 طباعة عناصر مصفوفة بواسطة الدوال ذات المتغٌرات

#include <iostream> 

using namespace std; 

void printarr (int arr[ ], int size); 

void main () 

{ 

int A[5]={87,67,81,90,55}; 

int B[7]={22,80,60,21,90,66,99}; 

printarr(A,5); 

printarr(B,7); 

} 

 

void printarr (int arr[ ], int size); 

{ 

    for(int i=0,i<size,i++) 

    { 

    cout<<arr[i]<<endl; 

    } 

} 
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 مثال على المصفوفات و الدوال

الدوال ذات المتغيراتمصفوفة ذات بعد واحد بواسطة عناصر طباعة إدخال و  

#include <iostream> 

#include <conio> 

using namespace std; 

int inarr (int arr[ ] , int s1); 

void prarr (int arr[ ] , int s1); 

int main ()   { 

const n=5 ; 

Int A [n] ; 

inarr ( &A, &n ); 

clscr() ; 

prarr ( A, n ); 

return0; 

} 

 

int inarr (&int arr[ ] , &int s1 ) 

{ 

    for (int i=0, i<s1, i++) 

  {  cout << “ \n arr [“ << i << “ ] = “ ;   

      cin >> arr [ i ] ;   } 

return (arr [ ]); 

} 

 

void prarr ( int arr[ ], int s1 ) 

{ 

    for (int i=0, i<s1, i++)   

    cout << arr [ i ] << “ , “ ;   

} 
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 ++Cفً لغة البرمجة  Array  ات ذات البعدٌنالمصفوف

هً بنٌة معطٌات نظامٌة متجانسة تكون جمٌع عناصرها من نوع لاعدي واحد : البعدينذات  المصفوفة•

 ببمٌة وتتمٌز بإمكانٌة الوصول المباشر إلى أي عنصر فٌها دون المرور ،فً بداٌة البرنامج عّرفٌمّركب 

رلم السطر ) التً تحدد مولع العنصر Index's( الفهارس)األخرى و ذلن بمساعدة األدلة  العناصر

 :، وٌتم التعرٌف عنه فً بداٌة البرنامج x[i] [j]المصفوفةالذي نرغب بتنفٌذ العملٌات علٌه ضمن  (والعمود

Type of array arrrayname[row][columns] 

 

 

 

 

المترجم للمصفوفة حتى ٌحجزها اإلعالن عن عدد الموالع التً نحتاجها فً العمل فً بداٌة البرنامج ٌجب •

 :عنها هكذاوٌكون اإلعالن . وال ٌخزن لٌم أخرى فً داخلها و تبمى محجوزة فمط لعناصر المصفوفة

 (:                       خمسة سطور و عشرة أعمدة)صحٌح تعرٌف مصفوفة ثنائٌة األبعاد فٌها خمسون عدد : مثال•

• int arr[5][10}; 

 . jوالبعد الثانً  iنستخدم فً المصفوفات ذات البعدٌن حلمتٌن متداخلتٌن لٌتم لراءة البعد األول •

 

 

18 

ٌن تعرٌف المصفوفة ذات البعد   

•Arrrayname : ممكنالمصفوفة الذي سنتعامل معه فً البرنامج أي اسم اسم. 
•row : (البعد الثانً)سطور المصفوفة عدد 

•Columns : (.البعد األول)، (اإلبعادنتعامل مع مصفوفة ثنائٌة ألننا )أعمدة المصفوفة عدد 

•Type: نوع عناصر المصفوفة التً سوف نعرفها لد تكون حرفٌة أو رلمٌة. 



 (i==j)المطر الرئٌسً فً أي مصفوفة هو ثابت طباعة عناصر : 1مثال

 (i+j=size)أي مصفوفة هو ثابت الثانوي فً طباعة عناصر المطر : 2مثال

#include <iostream> 

using namespace std; 

void main () 

{ 

Int a[5][5]={11,15,20,30,12,27,44,13,33,27, 

                    44,55,22,11,10,45,22,18,22,50, 

     33,34,22,40,32}; 

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

 for(j=0;j<5;j++) 

 if(i==j) 

 cout<<a[i][j]<<"\n";  } 

} 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

void main () 

{ 

int M[5][5]; 

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

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

cin>>M[i][j]; } 

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

for(j=0;j<5;j++) 

if(i+j=4) 

cout<<M[i][j]<<"\n"; 

}} 
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1مثال 2مثال   



 (i<j)الرئٌسً فً أي مصفوفة هو ثابت فوق المطر  الوالعةطباعة العناصر : 3مثال

 (i>j)أي مصفوفة هو ثابت العناصر الوالعة تحت المطر الثانوي فً طباعة : 4مثال

#include <iostream> 

using namespace std; 

void main () 

{ 

int a[5][5]; 

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

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

cin>>a[i][j]; } 

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

for(j=0;j<5;j++) 

if(i<j) 

cout<<a[i][j]<<"\n"; 

}} 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

void main () 

{ 

int a[5][5]; 

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

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

cin>>a[i][j]; } 

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

for(j=0;j<5;j++) 

if(i+j>4) 

cout<<a[i][j]<<"\n"; 

}} 
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3مثال  4مثال    
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#include <iostream> 
Using namespace std; 
void main () 
{ 
int a,b,m[5][3]; 
for(a=0;a<5;a++)  { 
 for(b=0;b>3;b++)  
 { cin>>m[a][b]; }  
      } 
for(a=0;a<5;a++)   { 
 for(b=0;b>3;b++)  
 { cout<<m[a[b]; }  
} 
} 



على المصفوفات ذات البعدين و الدوال 6مثال   
الدوالمصفوفة ذات بعدين بواسطة طباعة متوسط عناصر   

#include <iostream> 

#include <conio> 

using namespace std; 

float AV(int x[ ] [ ]) 

{ 

float avg=0.0; 

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

{  for(int j=0;j<7;j++)   

s+= X[I][j]; 

 } 

avg=s/(7*5); 

return avg ; 

} 

void main () 

{ 

int X[5][7];  

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

 {   

   for(int j=0;j<7;j++)  

   cin>>X[I][j]; 

  } 

clscr(); 

cout <<“Average=“<< AV(x,7); 

} 
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