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 الحاسوب والبرمجـة

استٌخدم الحاسب في تنفيذ العمليات الحسابية بشكل أساسي بعد ظهوره ومن لبل فنيين متخصصين •

في بعض العلوم فمط ، لكن سرعان ما اكتشؾ اإلنسان إمكانية استخدام هذا الجهاز في كافة 

 .مجاالت الحياة

فمد تبين لإلنسان أن هذا الجهاز لادر على تخزين كميات هائلة من البيانات التي يمكن الوصول •

 .إليها بسرعة فائمة وبدون أخطاء، مما يسهل الوصول إلى المعلومة بشكل سريع وبألل كلفة مادية

إن تحضير المعطيات والبيانات التي نريد إدخالها إلى الحاسب تعد عملية حساسة وهامة جداً، •

ألنها تعكس حالة والعية من حياتنا اليومية، لذلن الخطوة الهامة األولى الواجب علينا الميام بها هي 

التدليك في اختيار شكل وآلية تمثيل تلن المعطيات في الحاسب بما يتناسب مع أرض الوالع 

  .وحيثيات ولواعد لؽة البرمجة المستخدمة

2 



 الحاسوب والبرمجـة

 :أهم مزايا الحاسوب التي يستفيد منها المبرمج في حل المشكالت•

يستطيع الحاسووب إنجواز العمليوات فوي ولوت لصوير جوداً ممارنوة بالولوت الوذ  يحتاجو  : السرعة1.

 .اإلنسان إلنجاز هذه العمليات بنفس 

يتميووز الحاسوووب بالموودرة علووى تنفيووذ العمليووات أو األواموور لعوودة موورات يحووددها المبوورم  : التكرررار2.

 .وتستفيد من الميزة األولى إلتمامها بسرعة

 .الحاسوب يستطيع تنفيذ العمليات الحسابية المعمدة بدلة متناهية :الدقة3.

ويتميووز بحجووم , لوودرة الحاسوووب علووى تخووزين البيانووات السووترجاعها فووي ولووت الحووك: التخررزي 4.

 .        البيانات الكبير المادر على تخزين  والسرعة والدلة في استرجاعها
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 بها الحاسبيموم التي العمليات 

 إدخال البيانات  -1

 الحاسبذاكرة  فيتخزين البيانات  -2

 إجراء العمليات الحسابية على البيانات  -3

 إجراء العمليات المنطمية على البيانات  -4

 تكرار تنفيذ أمر عدة مرات -5

 اخراج النتائ   -6
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 Programming Languages لؽات البرمجة

هي لؽة تخاطب اإلنسان مع الحاسب للتحكم ب  عن طريك أوامر وتعليمات : لؽة البرمجة•

 .يكتبها اإلنسان، فيموم الحاسب بترجمتها إلى لؽة اآللة ثم ينّفذها بدلة وبسرعة عالية جداً 

فهنان لؽات برمجة لم تعد مستخدمة حالياً بسبب ظهور لؽات ..لؽات البرمجة عديدة جداً •

 ... أحدث منها لادرة على انجاز العمل بشكل أفضل وأسهل 

الناحية الهجائية من تطورت لؽات البرمجة واستفادت من بعضها البعض ألنها متشابهة •

مما يجعل ( متشابهة في كل لؽات البرمجةالحاسب أوامر اللؽات والكلمات التي يفهمها )

لذلن من يتمن لؽة برمجة واحدة جيداً يمكن  . االنتمال من لؽة إلى لؽة أمر في ؼاية السهولة

 .تعلم لؽات أخرى

كل لؽات البرمجة سواء كانت لديمة أو حديثة البد أن تتحدث عن وتتطرق إلى المواضيع •

 (المصفوفات/ الدوال / جمل التكرار /  جمل الشرط والتحكم / المتؽيرات ): التالية
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 Types of Programming Languagesأنوع لؽات البرمجة 

 لغات البرمجةمستويات 

 ىالمستولغات برمجة عالية 

High  Level  Languages 

 ىالمستولغات برمجة متدنية 

Low Level  Languages 
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 Machine Language لغة اآللة1.

 Assembly Language لغة التجميع2.
 Structural Programming البرمجة اإلجرائية اتلغ1.

 Visual Programming البرمجة المرئية اتلغ2.



 Programming Languages لؽات البرمجة

  :وتمسم إلى نوعين :Low Level Languages  البسيطة/ منخفضة المستوىلغات •

وهي اللؽة الوحيدة التي يفهمها الحاسب ؛ والسبب في ذلن أنها  : Machine Language لغة اآللة -1

 )  الصفر والواحد) مكّونة من رمزين اثنين هما 

هي لؽة لريبة من لؽة اآللة نوعاً ما، تستخدم بعض الرموز :  Assembly Language لغة التجميع -2

الخاصة، تعتبر صعبة بالنسبة لمستخدمي الحاسب والمبرمجين المبتدئين ، وذلن ألنها تتطلب فهماً دليماً 

 (.لؽة األسيمبلي) لمحتويات الحاسب الداخلية

لؽات لريبة من لؽات اإلنسان ، وهذا هو  :High Level Languages عالية المستوى لغات  •

 : وتنمسم إلى نوعين سبب تسميتها باللؽات العالية،

البرمجة  اتتعتمد لؽ: Structural Programming Languages البرمجة اإلجرائية اتلغ -1

 .Basic لؽة البيسن: اإلجرائية على ليام المستخدم بكتابة البرنام  مفصالً إجراًء بعد إجراء، مثال عليها 

تطويرية تعتمد  اتتعتبر هذه اللؽ: Visual Programming Languages البرمجة المرئية اتلغ -2

مثال  Graphics على لواعد اللؽات التمليدية لتتمكن من العمل على أنظمة التشؽيل ذات البيئة الرسوميّة

 Delphiوالديلفي  # Visual C++, Cوالفيجوال سي  Visual Basic الفيجول بيسن: عليها 
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 لؽات البرمجةأمثلة على 

إلى أهمية اختيار لؽة البرمجة المادرة على تمثيل البيانات بشكل أبسط وأنسب، حيث نالحظ توافمية يجب اإلشارة •

لؽة برمجية معينّة لنوع معيّن من العمليات التي نود تنفيذها على تلن البيانات أكثر من لؽة أخرى، وبمدر ما يكون 

 .التمثيل أبسط ، يصبح البرنام  لادر على معالجة مجموعة أكبر من المسائل

 .تستخدم في التطبيمات العلمية والهندسية والرياضية التي تشتمل على عمليات حسابية معمدة: Fortran لؽة فوتران-

 .تستخدم في التطبيمات التجارية: Cobol كوبوللؽة -

 .أفضل لؽة تعليمية لطالب الجامعات ومعاهد التعليم العالي: Pascal لؽة باسكال-

هي األفضل  لكتابة برمجيات النظم،حيث نجد أن معظم نظم التشؽيل مكتوبة بهذه اللؽة التي تمتاز : C سيلؽة -

ويمكن استخدام . بمدرتها على التحكم المباشر في المكونات المادية للحاسب، واالستفادة المثلى من إمكانيات الحاسب

 .هذه اللؽة في تطوير لؽة برمجة أخرى

تم تطويرها  Basic بيسنوأصلها لؽة  تستخدم في أؼراض متعددة للمبتدئين،: Visual Basic بيسنلؽة فيجوال -

 .وتمتاز بسهولة تعلمها وسهولة استخدامها( المرئية بيسنلؽة )وتزويدها بواجهة مرئية كما يسميها البعض 
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 بناء البرام 

ة   اب   الكت 

Writing 

مة   رج   الت 

Compiling  

ذ   ت  ف  ن   الت 

Executing 

ات   مخ رج 
 ال

Output 

1 

2 

3 

4 
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 مراحل تنفيذ البرنام 
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Compiler /  



 ( Compiler )والمترجم  ( Interpreter) المفّسر 

يمومان بترجمة اللؽات العالية إلى لؽة  الحاسببلؽات برمجة  ينالخاص المترجمبرنامجي المفّسر و-

 .تنفيذ التعليمات واألوامر بسرعة عالية جداً يتمكن جهاز الحاسب من ل اآللة

يموم بترجمة أوامر وتعليمات البرنام  المكتوب بإحدى لؽات  :Interpreterر برنامج المفس  -

ً  إلى لؽة اآللةالبرمجة سطراً سطراً  ر ويمتلن المفسّ . أثناء لرائنها ليتم تنفيذها سطراً سطراً أيضا

 .المدرة على التفاعل مع البرنام  أثناء تنفيذه وإجراء أ  تؽيير في البرنام  ثم متابعة التنفيذ

يموم بترجمة أوامر وتعليمات البرنام  المكتوب بإحدى لؽات  : Compilerالمترجمبرنامج -

ويعتبر أسرع من , ليتم تنفيذها دفعة واحدة, أثناء لرائنها إلى لؽة اآللةالبرمجة ككتلة واحدة 

ولكن عند وجود أ  خطأ في , بعدة مرات في تنفيذ البرنام  Interpreterبرنام  المفّسر 

 .البرنام  البد من إصالح الخطأ وإعادة تنفيذ كل البرنام  من جديد
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  Pascal Compilersمترجمات باسكال 

وهنان أيضا  نسخ   Free Pascalيوجد العديد من المترجمات التي تعمل على باسكال ، ومن أشهرها •

Borland Pascal  وهنان نسخة التربو باسكالTurbo Pascal  ،و من شرك  مايكروسوفت.... 

 .سنتعمد على إحدى تلن المترجمات في هذا الممرر•

تنفيذها ، ألن كل مترجم ل  وكتابة بعض الدوال  طرق فيالبعض تختلؾ المترجمات عن بعضها •

 . مكتبات  ودوال  الخاصة 

الفكرة البرمجية هي نفسها في جميع المترجمات وليس في لؽة باسكال فمط، بل إن جميع لؽات البرمجة •
 .لها فكره برمجية واحدة وإن اختلمت طرق كتاب  الكود من لؽة ألخرى
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 Memory Segment'sمماطع الذاكرة 

 :بتمسيم ذاكرة الحاسب إلى المماطع التالية Compilerيموم مترجم باسكال 

 (.  1 , 0)لتخزين نص البرنام  بعد تحويل  إلى لؽة اآللة : Coding Segmentمقطع الترميز •

 . Varلتخزين ليم المتحوالت المعّرؾ عنها بـ :  Data Segmentمقطع المعطيات •

 .لتخزين ليم المتحوالت المّصرح عنها في الدوال واإلجراءات :  Stack Segmentمقطع المك دس •

مة •  .، ويمكن أن يستخدم لتخزين ليم المتحوالت الديناميكية فمطRAMالمسم الحر من ذاكرة :  Heapالكو 

تجدر اإلشارة إلى وجود مجموعة من الدوال واإلجراءات الخاصة بالتعامل مع ذاكرة الحاسب حيث تمكننا •

 .من التحكم ببعض العمليات ضمن الذاكرة بمختلؾ مماطعها
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 Pascalباسكال البرمجة لؽة 

هي لؽة تخاطب بين اإلنسان والحاسب ولها لواعدها الخاصة، : “Pascalباسكال ”لغة البرمجة •

وتتكون من مجموعة األوامر والتعليمات المكتوبة باللؽة اإلنكليزية حيث يموم الحاسب بترجمتها إلى لؽة 

 .اآللة ثم يموم بتنفيذها

 .يموم اإلنسان باستخدام أوامر لؽة باسكال للتعبير عن حل أية مشكلة تواجه  بمساعدة الحاسب•

عة في عالم البرمجيات رهنان عدة نسخ متتالية اإلصدارات من لؽة باسكال لكي تواكب التطورات المتسا•

بعضها ؼير و  Executable ذينفلابل للتوبرنام  الباسكال هو مجموع  من األوامر بعضها . والحاسب

 .Non- Executable   لابل للتنيفذ

تعود لصة الرياضي والفيلسوؾ الفرنسي بليز باسكال إلى منتصؾ المرن السادس عشر ميالد  عام  •

م حيث أن هذا الشاب والذ  كان يبلػ الثامنة عشر ربيعا والذ  كانت بوادر العبمرية واالختراع 1642

تبدو جلية على أعمال  وحيث أن  كان شديد اإلبداع في علم الرياضيات مولعا باالكتشافات العلمية وتطبيك 

، ( 1642حاسب باسكال ) النظريات الرياضية ففي نفس السنة اخترع أول حاسب نصؾ آلي وسّمي 

وكان ذلن لسبب أساسي وهو مساعده أبي  الذ  كان يعمل في مؤسسة الضرائب محصال للفواتير والذ  

كان يمضي معظم ليالي  مستخدما العد اليدو  في إحصاء وتدليك حسابات المبالػ التي حصلها ولد كان 

 .يشكل هذا النوع البطيء من الحساب إرباكا لعائلت ، وبالتالي يأخذ من  الولت الكبير
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 Pascalباسكال لبرنام  ( المالب)الشكل العام 

أو تعريفية يجب على المبرم  تعريفها في بداية كل برنام  ولتوضيح  ةتألؾ األوامر من كلمات دليليت•

 :ذلن نرى مخطط لبرنام  باسكال
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 Pascalباسكال ألسام برنام  

 :نالحظ برنام  باسكال يتكون من ثالثة أجزاء رئيسية هي•

وهي  أساسية  كلمةاإلدخال واإلخراج ونشاهد البرنام  ووسيلة باسم لتعريؾ ا: األولالجزء 1.

Program  البرنام اسم يتبعها Name   أدوات وبعدها ويجب أن يكون دال على عمل البرنام

 .متبوعة بفاصلة منموطة ;(input, output) واإلخراجاإلدخال 

 

والمتؽيرات  Constants الثوابتبتعريؾ خاص هو و Var  لسم التعاريؾ: الجزء الثاني2.

Variables والدوال Functions  البرنام داخل جسم سنستخدمها التي . 

 

 بين كلمتي ةمحصوروبلؽة باسكال األوامر الخاصة لكتابة مخصص البرنام  جسم : الجزء الثالث3.

Begin وEnd.   على نهاية البرنام تدل ) . ( بـ متبوعة . 

 

بلؽة  برمجي مكتوب سطرالمنموطة بعد كل الفارزة ( ;) العالمة لوضع يجب االنتباه : مالحظة•

  Var  متبوعة بالنمطة كما أسلفنا والكلماتتكون الموجودة في نهاية البرنام   End عداباسكال ما 

 . بشئؼير متبوعة تكون    Beginو
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 ( Programتعليمة )  التعريؾ باسم البرنام 

التسمية )ويلي التعليمة اسم البرنام   Programكل برنام  مكتوب بلؽة باسكال يجب أن يبدأ بتعليمة •

، minus، الطرح sumالجمع ) ، ويجب أن يكون االسم ذو داللة على محتوى البرنام  مثل (اختيارية

.....   avg، المتوسط min، العدد األصؽر max، العدد األكبر division، المسمة multipleالضرب 

وفي نهاية السطر البرمجي   ( input , output )ضمن لوسين وسيلة اإلدخال واإلخراج ، وبعدها (إلخ

 (. ;) فاصلة منموطة 

• Program sum ( input , output ) ; 

 ( : ;  )وبعدها فاصلة منموطة (  i , o) يمكن كتابة وسيلة اإلدخال واإلخراج •

• Program sum ( i , o ) ; 

 :بعد اسم البرنام  مباشرة (  ;  )يمكن إهمال كتابة وسيلة اإلدخال واإلخراج وكتابة فاصلة منموطة •

• Program sum ; 

 .بعض مترجمات الباسكال يمكنها التعامل مع األشكال الثالثة المذكورة أعاله•
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 (Varتعليمة ) Variables المتحوالت/ تعريؾ المتؽيرات 

 المتؽيراتVar  ويحودد أنوواع ( أحجوام محوددة)هي أسماء أمواكن يوتم حجزهوا مسوبماً فوي ذاكورة الحاسوب

هوذه  ةويوتم تسومي, أنواع البيانات التي ستخّزن فيها  ليتم معالجتها واالستفادة منها فوي إنجواز عمول معوين

 .المواضع باسم تعريفي

أثنوواء تنفيووذ  تهوواومعالج ضوومن ذاكوورة الحاسووبالبيانووات المخزنووة  ا التعاموول مووعنووهل عليّسووة المتؽيوور تتسوومي

 .البرنام  

 أرلوام عشورية , المتؽيرات لها أنواع وتختلؾ حسوب نووع البيانوات التوي نحتاجهوا مثول أرلوام صوحيحة ,

 .وؼير ذلن... , حروؾ , نصوص 

 وحتوى فوي الولوت الوذ  تعوّرؾ فيو  . باسكال أن تكون كول المتؽيورات معّرفوة لبول اسوتخدامهالؽة تتطلّب

 .المتؽير، يجب أن تحّدد نوع البيانات

نستخدم المتغيرات ونقوم بتعريفها لعدة أسباب: 

 .الحاسب في ذاكرة محدد بعنوان المتؽير ربط اسم•

وبالتالي تحديد حجم الذاكرة الالزمة لتخزين , تحديد نوع البيانات التي سيتم تخزينها في هذا المتؽير•

 . الحاسب مع الميم بالصورة الصحيحة عند تحويلها للنظام الثنائييتعامل  يكل هذه البيانات
18 



 The Concept of Data Typesالبيانات مفهوم أنواع 

تّصنؾ المتؽيرات وفماً لبعض خواصها الهامة المشتركة وبعض الشروط المياسية التي •

 :تّميزها ويمكن تمسيمها إلى

تأخذ مجموعة محدودة من الميم يتم تعريفها من لبل المبرم ، ومجموعة  اتؽيرمت1.

 جماعات هذه الميم

 ( بوليانيةصحيحة، حميمية، عمدية، ) ت عددية ؽيرامت2.

 دوال ومؤشرات على مجموعة دوال وؼيرها3.

التي ( مثالً  Typeتعليمة )المعطيات المحددة من خالل عبارات تعريؾ  بنىيتم تعريؾ •

تموم بدورها بحجز أماكن في ذاكرة الحاسب وتكون ؼالباً على شكل صفوؾ لها بنية 

 .محددة على شكل سجالت ذات أنواع متماثلة ومرتبة
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 Pascalلؽة باسكال  في أنواع البيانات

تعتبر البيانات العنصر األساسي الذ  يتعامل مع  البرنام  والذ  تموم علي  المعالجة لذا سنموم بتعريؾ •

 :تمييز نوعين من البياناتمن مكننا هذه اللؽة ت  .لؽة باسكالفي ها عنأنواع البيانات وطريمة التصريح 

  :وهيالبيانات المياسية وهو ما تشترن في  كل لؽات البرمجة لذلن سنطلك علي  اسم : األول•

، 11 وهي األعداد الصحيحة الكاملة التي ال تحو  على كسور مثل Integer األعداد الصحيحة1.

 الخ ..23333، 456

   2.3434وهي األعداد الحميمية التي تحو  كسور فيها مثل  Real أعداد الحميمية2.

  &,^,A,@,H وهي الحروؾ واألشكال المميزة مثل Char الرموز3.

 ( False أو خطأ True إما صحيح(ويمكن أن تأخذ ليمتين  Boolean المنطمية4.

 م Char وهي عبارة عن خيط من الرموز String الخيوط الرمزية5.

وذلن بتعريؾ أنواع جديدة من البيانات ليست من البيانات الخاصة التي يصرح عنها المبرم  وهو : الثاني•

 . األنواع الخمسة التي تكلمنا عنها وسيتم تعريفها الحما
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 لؽة باسكال في أنواع البيانات

Data Types of Pascal 

 البيانات المركبة

structured 

 المجموعة

 Set 

 المصفوفات

array 

 الدوال

function 

 السجالت

record 

 الملفات

file 

المتحوالت المطلقة 
Absolute 

pointer المؤشرات 

 البيانات البدائية البسيطة 
Primitive Data 

type البسيط 

  Subrangالمجالي

  ةالثابت البيانات
Const 

   البيانات البدائية القياسية
 Standard Primitive 

 Integer الصحيح 

 Realالحقيقي 

 Char  المحرفي

 Boolean  البولياني



 تعامل الحاسب مع البيانات ؟يكيؾ 

البيانات التي يتعامل :  Variablesالمتغيرات •

يتم حجزها في  أماكن "معها البرنام ، وهي 

يمكن بيانات تخزين ليم ذاكرة الحاسوب تموم ب

، وهذه المتؽيرات  "البرنام تنفيذ أن تتؽير أثناء 

 :تنمسم إلى عدة ألسام ، منها

 .متؽير عدد  -أ

 .متؽير حرفي -ب

 .متؽير منطمي -ج

البيانات التي :  Constantالثوابت •

يتم  أماكن "يتعامل معها البرنام ، وهي 

تخزين ليم حجزها في ذاكرة الحاسوب تموم ب

،  " البرنام تنفيذ ثابتة ال تتؽير أثناء بيانات 

 :وهذه الثوابت تنمسم إلى عدة ألسام ، منها

  .ثابت عدد  -أ

 .ثابت حرفي -ب

 

Data Processing Information 

 (المتؽيرات أو الثوابت) م تخزين البيانات في أماكن بالذاكرة تسمى يت
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 (Varتعليمة )بلؽة باسكال ة لمتؽيرالبيانات ا التصريح عن

في هذا المسم من البرنام  التصريح عن نوع البيانات بالبرنام  لبل استخدامها ويتم التصريح حسب يتم •

أو نوع لام المستخدم بتعريف  ويخضع اسم   Integer , Real , Boolean , Char نوع البيانات

 :المتؽير إلى شروط وهي

 (  وال تمبل األسماء التي تبدأ بأرلام ) يبدأ بحرؾ يجب أن 1.

 االسم حروفا وأرلاما فمطيجب أن يحو  2.

 .لؽة البرمجةيكون االسم من ضمن الكلمات المحجوزة بالذاكرة أ  من كلمات يجب أال 3.

 .للتسهيلل  معنى االسم يفضل دائما أن يكون 4.

 :أمــــثــلة•

A: integer    تعريؾ مكان بالذاكرة اسم تم A  الصحيحةوهو يمبل البيانات فمط من نوع األعداد 

B: Real    تعريؾ مكان بالذاكرة اسم تم B  وهو يمبل البيانات من النوع الصحيح وأيضا النوع

  الحميمي الذ  يحو  كسور

 Grade: Char  تم تعريؾ مكان بالذاكرة اسم Grade  وهو يمبل البيانات من النوعChar  

 F: Boolean  تم تعريؾ مكان بالذاكرة اسم F يمبل بيانات من النوع Boolean  أ  يمبل ليم

  (True / False)منطمي  
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 Var ة لمتؽيرالبيانات ا تصريح

 Standard Primitive Typeالبيانات البدائية المياسية  -1

يمكن تعريؾ المتحول الصحيح وفمأً للميمة التي ستسند إلي ، : Integer Typeالنوع الصحيح  -1 -1

ويجب تحديد نوع المتحول بشكل دليك بما يتوافك مع الميم التي سيتم تخزينها في ، وإال فإن الحاسب 

 :سيعطي خطأً أثناء تنفيذ البرنام ، ونميّز األنواع الصحيحة التالية

- shortint  [ -128 … 127 ] ( 1byte )  بما فيها إشارة العدد  

- byte  [ 0 … 255 ] (1byte) بدون إشارة 

- integer  [ -32768 … 32767 ]  ( 2byte ) العدد بما فيها إشارة    

- word  [ 0 … 65535 ]  ( 2byte ) بدون إشارة 

- longint  [ - 2147483648 … 2147483643 ]  ( 4byte ) بما فيها إشارة العدد 

 :تعّرؾ المتحوالت الصحيحة على الشكل التالي ووفماً للميم التي ستحفظ فيها•

Var    a: shortint;      b: byte;      c: integer;      d: word;       e: longint; 

 :يتم تنفيذ العمليات الحسابية القياسية التالية على البيانات الصحيحة•

 الضرب و ( -) الطرح و   () + الجمع) * ( 

 المسمة الصحيحة (div  :)  ٍٍ  c:= a div bتعطي نات  المسمة الصحيح بدون باِق

 بالي المسمة (mod  :)  تعطي بالي المسمة الصحيحةh:= a mod b 
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 Var ة لمتؽيرالبيانات ا تصريح

 Standard Primitive Typeالبيانات البدائية المياسية  -1

يمكن تعريؾ المتحول الحميمي وفمأً للميمة التي ستسند إلي ، ويجب : Real Typeالنوع الحقيقي  -1 -2

تحديد نوع المتحول بشكل دليك بما يتوافك مع الميم التي سيتم تخزينها في ، وإال فإن الحاسب سيعطي خطأً 

 :أثناء تنفيذ البرنام ، ونميّز األنواع الحميمية التالية

- single  [ 1.5 x 10-45… 3.4 x 10+38 ] ( 4byte )  

- real  [ 2.9 x 10-39… 1.7 x 10+38 ] (6byte) 

- double  [ 5.0 x 10-324… 1.7 x 10+308 ]  ( 8byte )  

- comp  [ -263 + 1 … 263 - 1 ]  ( 8byte )  يتعامل مع ليم صحيحة فمط ضمن مجال ليمت 

- extended  [ 3.4 x 10-4932 … 1.1 x 104932  ]  ( 10byte ) 

 :تعّرؾ المتحوالت الحميمية على الشكل التالي ووفماً للميم التي ستحفظ فيها•

Var a:   single;   b: real;    c: double;    d: comp;      e: extended; 

 :يتم تنفيذ العمليات الحسابية القياسية التالية على البيانات الصحيحة•

 (الضرب و ( -) الطرح و ) + (الجمع * ( 

 نات  المسمة عدد حميميِ يتم تمريب  وتدويرٍه  (:  /) المسمة الحميميةc:= a / b 
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 Var ة لمتؽيرالبيانات ا تصريح

 Standard Primitive Typeالبيانات البدائية المياسية  -1

 :Boolean Typeالنوع البولياني  -1 -3

ويمكن تنفيذ العمليات التالية على ليم هذه المتحوالت المنطمية (  true, false) يحو  هذا النوع ليمتين فمط •

 (or, and, not  .) تعطي ليمة بوليانية(  ‹، ≤، › ، ≥ ، =، ≠) نتيجة أ  من العمليات المنطمية. 

 :Char Typeالنوع المحرفي  -1 -4

يحو  هذا النوع كافة الرموز واألرلام وبعض رموز التحكم الموجودة على لوحة مفاتيح جهاز الحاسب، •

 .ويتم تنفيذ مجموعة من العمليات الحسابية والمنطمية على هذا النوع من البيانات

الموضوع من لبل  ASCIIفي جدول الترميز " وزن"كل رمز موجود على لوحة المفاتيح يمابل  عدد •

 .رمز تحكم 33رمز باإلضافة إلى  95علماً أن  يوجد على لوحة المفاتيح . ISOالمنظمة العالمية للمياس 

 محجوزة لمفاتيح التحكم في وسائط اإلدخال واإلخراج والوحدات الملحمة بالحاسبات 31 - 0األرلام من •

 32فراغ يمابل  الرلم "  " الرمز •

 255 – 33األحرؾ واألرلام وبالي الرموز من •

 :وذلن على الشكل التالي ord  يمكن احتساب الرلم الممابل أل  رمز بواسطة التعليمة•

• ord ('a') := 97 

• ord ('o') := 48 

• ord ('A') := 65 

 
26 



 في لؽة باسكال Data Typesأنواع البيانات 

 Const ةالثابت تصريح البيانات -2

ويتم في هذا المسم من البرنام  التصريح عن البيانات الثابتة لبل استخدامها ويخضع اسم الثابت •

 :إلى شروط وهي

 (وال تمبل األسماء التي تبدأ بأرلام ) أن يبدأ بحرؾ  -1 

 أن يحو  االسم حروفا وأرلاما فمط  -2

 . أال يكون االسم من ضمن الكلمات المحجوزة بالذاكرة أل  من كلمات اللؽة  -3

 يفضل دائما أن يكون اسم ل  معنى للتسهيل -4

 إسناد ليمة الثابت إلى اسم الثابت -5 

 :                                                                                                          مثال•

Const  

P := 3.14159; 

Week := 7;    Month:= 30; 

ويمبالن األعداد المسندة إليهما فمط ، وال يمبالن  P & weekتم تعريؾ مكانين بالذاكرة اسماهما  •

 27 .أن تؽيير لميمهما أثناء تنفيذ البرنام 



 في لؽة باسكال Data Typesأنواع البيانات 

 Primitive Data Typesالبيانات البدائية البسيطة  -3-1

تمثيل نوع مخصص من البيانات على شكل متحول ل  ليم محددة يتم التعريؾ عنها في بداية يمكن  

، ثم يعّرؾ هذا المتحول على أن  من النوع المعلن عن  كي يتم حجزه في  typeالبرنام  بواسطة تعليمة 

 .ذاكرة الحاسب

 :أيام األسبوع يمكن تمثيلها ضمن متحول من النوع المحدد الذ  نعّرف  على الشكل التالي -: أمثلة•

• Program week (input, output); 

• Type weekday := ( SAT,SUN,MON,TUE,WED,THU,FRI ); 

• Var  day: weekday; 

 :الطالبجنس  -

• Program Students (input, output); 

• Type sex := ( male, female ); 

• Var  stud: sex; 

 :  أنواع العمالت -

• Program Money (input, output); 

• Type currency := ( frank, euro, dollar, pound, lira, yen ); 

• Var  unit: currency; 28 



 في لؽة باسكال Data Typesأنواع البيانات 

 Subrang Typesأو المحدودة  المجاليةاألنواع  -3-2

 :المتحوالت التي تأخذ ليماً في مجال محدد، يجب تعريفها وفك لواعد لؽة باسكال على الشكل التالي

 تعريؾ نوع محدد من البيانات بواسطة تعليمةType 

 (        األول واألخير)التعريؾ بحّد  المجال المعّرؾType t:= min .. max; 

 (صحيح أو حميمي أو محرفي أو بولياني)التأكد من أن كافة ليم المجال من نوع واحد 

  التصريح عن أسماء المتحوالت التي سيتم استخدامها في تنفيذ البرنام  بواسطة تعليمةVar 

 :                                                                                     أمثلة•

Type  year := 1900 .. 1990; 

Type  letter := 'a' .. 'z'; 

Type  number  := '0' .. '9'; 

Type  day := 1 .. 31; 

Var   y: year;  l: letter; n: number; d: day; 
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 في لؽة باسكال Data Typesأنواع البيانات 

 Absolute Variables( المؤشرات)المتحوالت المطلمة  -4

تمكننا لؽة باسكال من تحديد مولع معين في ذاكرة الحاسب لتخزين المتحول الذ  نحجزه بواسطة •

var ونستخدم الصيؽة (مؤّشر)، عندئذ نسّمي  متحوالً مطلما ،Segment  لتحديد الممطع و

offset النزياح مكان المتحول. 

Var m : byte  absolute  $0040 : $0049 ; 

Var str : string [ 32 ] ;           

Ln : byte absolute str ; 
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