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 بنٌة برنامج باسكال

Program name (input, output); 

Var 

... 

Begin 

…. 

{Your program is here} 

…. 

 

End. 

 اسم البرنامج1.

 اإلعالن عن متغٌرات البرنامج2.

 بداٌة البرنامج3.

 

 العبارات البرمجٌة 4.

 

 نهاٌة البرنامج5.
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  Programلسم رأس البرنامج 

السطر األول ألي برنامج مكتوب بلغة باسكال مخصص لكتابه اسم البرنامج و ٌجب أن ٌكون لالسم •

 : Calculatorعاللة بمضمون البرنامج، فمثال ٌمكن تسمٌة برنامج اآللة الحاسبة 

Program Calculator (input, output); 

فً حالة  وهنان لواعد لكتابه أسماء البرامج فال ٌجوز أن ٌبدأ االسم برلم أو أن ٌحتوي على مسافات، •

اسم البرنامج مؤلف من كلمتٌن فمن الممكن أن تكتب  الكلمتان متالصمتان مع مراعاة تكبٌر الحرف 

 .الثانً وللفصل بٌن االسم األول   –األول من كل كلمه أو وضع عالمة الشرطة 

أي ٌموم مستخدم البرنامج )لتوضٌح أن البرنامج ٌحتوي على مدخالت   inputو  output الكلمتٌن •

 ( .أي طباعة النتائج على الشاشة فور تنفٌذ البرنامج )أو مخرجات ( بإدخال بٌانات 

 ;Program Calculator (i,o)       ٌمكن االكتفاء باسم البرنامج كالتالً•

 ;Program Calculator               أو االكتفاء باسم البرنامج فمط•
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 Varلسم اإلعالن عن المتغٌرات 

عند كتابه الكلمات المحجوزة فً المترجم ، فإنه ٌموم بكتابتها بالخط ) Varالكلمة المحجوزة •

 .  تشٌر إلى أسماء المتغٌرات التً سٌستخدمها البرنامجو (  Boldالعرٌض 

هً مساحة فً ذاكرة الحاسب ٌستخدمها برنامج الباسكال لتخزٌن بعض المعلومات، و : المتغٌرات•

 . من الممكن أن تتغٌر المعلومات على حسب األوامر التً تعالج فً لحظه تنفٌذ البرنامج 

ٌجب أال ٌبدأ برلم أو أن ٌحتوي على مسافات، وأال ٌكون من األسماء : لواعد تسمٌه المتغٌرات•

 .الخ..المحجوزة فً لغة باسكال

Var 

Num1: integer;               // Num1, Num2, Num3 : integer; 

Result: real;  // R1, R2, R3 : real; 

Name: char;  // Name, Family, Address : char;  
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 =: (  اإلسناد  -1)أوامر إدخال المٌم للمتغٌرات المعّرفة 

نموم بكتابة اسم المتغٌّر ٌلٌه نمطتان وعالمة مساواة تلٌهما المٌمة المراد وضعها فً : اإلسناد•

 (.دلٌل على نهاٌة التعلٌمة البرمجٌة)المتغٌّر ثم ننهً السطر بفاصلة منموطة 

 :أمثلة على ذلن •

number := 1404; 

number2 := -2.07; 

text := 'Hello Mr.Reader'; 

character := 'Y'; 

bool := false; 
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، ألن إشارة المساواة تستخدم ) =: (واإلسناد ) = ( ٌجب التمٌٌز بٌن إشارتً المساواة : مالحظة هامة

للممارنة بٌن لٌمتٌن أو بٌن متغٌرٌن، بٌنما اإلسناد تمكننا من وضع المٌمة الموجودة على الٌمٌن فً 

 المتغٌر الموجود على ٌسار إشارة اإلسناد



 ( Readإدخال  -2)أوامر إدخال المٌم للمتغٌرات المعّرفة 

إلدخال لٌم للمتغٌرات التً تم تعرٌفها فً بداٌة البرنامج والبماء على نفس  ( )readتستخدم تعلٌمة 1.

 .السطر

إلدخال لٌم للمتغٌرات التً تم تعرٌفها فً بداٌة البرنامج واالنتمال إلى  ( ) readlnتستخدم تعلٌمة 2.

 .سطر جدٌد

 :أمثلة•

• read (Num);   إلدخال المٌم إلى المتغٌّرات والبماء على نفس السطر 

• readln(Num);  إلدخال المٌم إلى المتغٌّرات ثم االنتمال إلى سطر جدٌد 

• readln();                            إلٌماف شاشة الحاسب عند خطوة معٌّنة 
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 Write( 1طباعة )أوامر إظهار لٌم المتغٌرات 

تستخدم إلظهار وطباعة نص معٌّن على شاشة الحاسب أو إظهار لٌم المتغٌرات : writeتعليمة 1.

 .التً تم تعرٌفها فً بداٌة البرنامج والبماء على نفس السطر( محتواها)

 .و طباعة ناتج تنفٌذها writeكما ٌمكن تنفٌذ عملٌات حسابٌة ضمن تعلٌمة •

 :أمثلة•

write (Sum);                                          لطباعة محتوى المتغٌّر 

write )‘Sum=‘(;         لطباعة النص الموجود ضمن عالمتً التنصٌص 

write )‘Sum=‘, Sum(;             لطباعة اسم المتغٌر ومحتواه 

write )‘Sum=‘, Sum+5);    5لطباعة اسم المتغٌر ومحتواه بعد جمعه مع العدد  
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 Writeln( 2طباعة )أوامر إظهار لٌم المتغٌرات 

تستخدم إلظهار وطباعة نص معٌّن على شاشة الحاسب أو إظهار لٌم المتغٌرات : writelnتعليمة  -2

 .التً تم تعرٌفها فً بداٌة البرنامج واالنتمال إلى سطر جدٌد( محتواها)

 :مثال•

writeln (Sum)                        لطباعة محتوى المتغٌّر و االنتمال إلى سطر جدٌد  

writeln)‘Sum=‘(;    لطباعة النص الموجود ضمن عالمتً التنصٌص ثم االنتمال إلى سطر جدٌد 

writeln)‘Sum=‘, Sum(;     لطباعة اسم المتغٌر ومحتواه و االنتمال إلى سطر جدٌد 
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 writeأمثلة على تعلٌمة 

Program Name1 (i ,o); 

Var 

 X: char[15]; 

Begin 

 write(' Input your name : '); 

 read(x); 

 writeln (x); 

End. 

 Input your name : Haysam:    الناتج

Haysam 

Program name2 (i,o); 

Begin 

 write(' My name is : '); 

 writeln(' Haysam'); 

 write(' My First Program'); 

End. 

 My name is : Haysam:            الناتج

My First Program 
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 writeو  readمثال على تعلٌمتً 

Program lesson2; 

Var 

 name : string; 

Begin 

 writeln('Please write your name : '); 

 readln(name); 

 write('Hello Mr.'); 

 write(name); 

End. 

اكتب برنامج ٌطلب منن إدخال اسمن 

 Hello Mrو ٌموم بطباعة عبارة 

 لبل اسمن على نفس السطر
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 :الناتج•

Please write your name:  

AHMAD 

Hello Mr.  AHMAD 



 Conditional Statement التعلٌمات الشرطٌة

تستعمل لتنفٌذ إحدى التعلٌمات التً تتضمنها أو  Conditional Statement التعلٌمة الشرطٌة•

 (.ممارنة منطمٌة(باالعتماد على شًء من االختبار . عدم تنفٌذ وال واحدة منها

 :ٌوجد شكلٌن من التعلٌمات الشرطٌة•

 :if  تعلٌمات1.

 الشرطٌة If - then ة تعلٌم–

 If – then – else ة تعلٌم–

 الشرطٌة المتداخلة If  تعلٌمات–

 :  case تعلٌمة2.
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 جول االختياس الششطية تساعذنا بالتحكن في هساس تنفيز أهش واحذ أو عذة أواهش هوجودة

 .ثن تتابع تنفيز بقية األواهش(   if)بناء على نتيجة تحقق ششط التحكن  ;begin .. Endبين 

 يوكن لجول االختياس الششطية التحكن بتنفيز أهش واحذ أو عذة أواهش هوجودة بينbegin 
.. End;  إرا تحقق الششط و كزلك تنفيز أهش واحذ أو عذة أواهش هوجودةbegin .. End; 

 .ثن تتابع تنفيز بقية األواهش(  if … else )إرا لن يتحقق الششط 

 الجول الششطية تستخذم العوليات الونطقية التالية (>, >=, <, <=, =, !=, and, or .) 



 الشرطٌة البسٌطة If - thenة تعلٌم

• if ... then 

statement; 

 

• if ... then 

begin 

statement1; 

statement2; 

 ………………… 

end; 

ٌمكن استخدامها لتنفٌذ تعلٌمة  If – then تعلٌمة1.

 (if-then)فمط إذا تحمك شرط معٌن برمجٌة واحدة 

و فً حال عدم تحمك الشرط ٌتم االنتمال إلى السطر 

 .البرمجً التالً

 

لتنفٌذ عدة تعلٌمات إذا  If - thenٌمكن استخدام تعلٌمة . 2

تحمك شرط معٌّن، و ذلن عن طرٌك حصر التعلٌمات 

و فً حال عدم تحمك  );begin…end(ضمن 

الشرط ٌتم االنتمال إلى السطر البرمجً الموجود بعد 

end;. 
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 الشرطٌة البسٌطة If - thenة تعلٌممثال على 

Program clean (i , o); 

Var 

 X: integer; 

Begin 

 write(' Input  Number x = '); 

 readln(x); 

 If ( x>10 ) then writeln (' bigger then 10 '); 

 readln (); 

End. 

برنامج إلدخال عدد ما و طباعة جملة العدد أكبر من •

 .عشرة إذا تحمك الشرط 
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 الشرطٌة If – then - else ة تعلٌم

• if (...) then 
 statement1; 

 else 

  statement2; 

 

• if (...) then 
begin 
 statement1; 
 statement2; 
end; 

 else 

 statement3; 

 

أي ٌتم التحكم  (if-then-else)  لالختٌار بٌن بدٌلٌن•

بمسرى تنفٌذ العملٌات فً كلتا حالتً تحمك الشرط أو عدم 

فً حال تحممه ٌتم تنفٌذ تعلٌمة واحدة أو عدة ) تحممه 

تعلٌمات و فً حال عدم تحمك الشرط ٌتم تنفٌذ تعلٌمة 

ٌتم وصف الشرط ، و (واحدة أو مجموعة تعلٌمات أخرى 

بسٌط سٌوضح باسكال مثال    Boolean انًبتعبٌر بولٌ

 .كٌفٌة كتابة تعلٌمات شرطٌة
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 الشرطٌة  if – then – elseمثال على تعلٌمة

Program CLEAN1 (i , o); 

Var 

 x: integer; 

Begin 

 write(' Input  Number x = '); 

 readln(x); 

 If ( x>10 ) then writeln (' bigger than 10 ') 

 else writeln (' less than 10 '); 

 readln(); 

End. 

طباعة عبارة العدد  وبرنامج إلدخال عدد ما •

أكبر من عشرة إذا تحمك الشرط أو طباعة 

 العدد أصغر من عشرة إذا لم ٌتحمك الشرط
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 الشرطٌة المتداخلة If  تعلٌمات

• if (...) then 

begin 

 if (...) then 

 statement1; 

statement2; 

end; 

تعلٌمة واحدة أو عدة تعلٌمات لتنفٌذ  if ٌمكن استخدام تعلٌمة•

شرط  أكثر من إذا تحمك  ;endو  beginمحصورة بٌن 

(if-then .. if-then)  ضمن(begin-end;) 
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 الشرطٌة case ةتعلٌم

 .فً الموالع التً ٌراد فٌها االختٌار بٌن عدد من البدائل case( الحالة) تستخدم عبارة•

المتتالٌة، والتً غالبا ما  if - elseكبدٌل عن استعمال عدد من عبارات  caseتستخدم عبارة 

فإن البرنامج ٌصبح أكثر وضوحا،  caseأما باستعمال ، تكون أكثر تعمٌدا، وصعبة التتبع والفهم

 :كالتالً caseتكتب عبارة . وسهل التتبع
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case selector  of 

  constent1 : 

     statement1; 

  constent2 : 

     statment2; 

. 

 . 

 . 

end; 

- selector  معّرف مسبماً فً هو عبارة عن متغٌر من أي نوع

 .بداٌة البرنامج

-constent1  وconstent2  هً لٌم ٌمكن أن ٌأخذها المتغٌر

selector و من نفس النوع. 

  ةٌتم تنفٌذ العبار constent1تساوي  selectorإذا كانت لٌمة  -

statement1. 

 statment2تنفذ العبارة ف constent2تساوي  إذا كانت لٌمته -

 . ;endعند تعلٌمة  case العبارة  هٌكلدوالٌه حتى نهاٌة  وهكذا



 الشرطٌة Case ةتعلٌمعلى  1مثال 

Program Test3 (i , o); 

Var 

 Num : integer; 

 Begin  

  write)‘Input Number = ‘(; 

  readln(Num); 

  case Num of 

 1: writeln ) 'One‘(; 

 2: writeln )'Two‘(; 

 3: writeln )'Three‘(; 

 end; 

 End. 

، (متداخلة) أكثر تعمٌدا if ةتعلٌمعندما تصبح •

 case ة ٌمكنن استبدالها بتعلٌم

عبارة عن تعبٌر ٌستخدم  case تعلٌمة•

تنفٌذ تعلٌمة واحدة أو أكثر من ضمن الختٌار 

، (عدة شروط) لٌم محتملةعدة بشرطٌة لائمة 

 .  أو مدى من المٌم

و اطبع اسم العدد  Numأدخل رلم : مثال•

 .حسب لٌمته
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 الشرطٌة Case ةتعلٌمعلى  2مثال 

Program ex2 (input, output); 

Var   number : integer; 

Begin 

  wirteln('Enter a number between 1 - 10: '); 

  readln(number); 

  case number of 

    1, 3, 5, 7, 9 : writeln('The number is odd'); 

    2, 4, 6, 8, 10: writeln(' the number is even');  

  end; 

End. 

 oddو أطبع عبارة ( 10إلى  1من )  Numberاكتب برنامج ٌموم بإدخال عدد صحٌح : مثال•

 .إذا كان زوجً evenإذا كان العدد فردي أو عبارة 
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 الشرطٌة Case ةتعلٌمعلى 3مثال 

Program TEST4 (i , o); 

Var 

  MyChar : char; 

Begin  

 write)‘Input Symbol= ‘(; readln)MyChar (; 

 case MyChar of 

'+' : writeln )'Plus sign‘(; 

'-' : writeln )'Minus sign‘(; 

'*', '/': writeln )'Multiplication or division‘(; 

'0'..'9': writeln )'Number‘(; 

'a'..'z': writeln )'Lowercase character‘(; 

'A'..'Z': writeln )'Uppercase character‘(; 

else 

 writeln )'Unknown character‘(; 

end; 

End. 

 

 

،  Constants  المٌم هً ثوابت•

وٌجب أن تكون فرٌدة ومن نوع 

أحٌانا، لد ٌوجد بها   Ordinal تراتبً

و التً ٌتم تنفٌذها إذا لم  else تعلٌمة

تتوافك أي من االحتماالت مع المٌمة 

 .  المعطاة

أطبع اسم المٌمة التً ٌتم إدخالها : مثال•

عن طرٌك لوحة المفاتٌح إلى المتغٌر 

MyChar  و إال أطبع أن الرمز غٌر

 Unknown characterمعروف 
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 فً باسكالارٌة رتكالالحلمات 

 عدة مرات وذلنالتعلٌمات تعلٌمة أو مجموعة من لتنفٌذ  Loops الحلمات التكرارٌةتستعمل •

  .باالعتماد على شًء من االختبار

 .معظم لغات البرمجةتمتلكها لغة باسكال التعلٌمات التكرارٌة النمطٌة التً تحتوي •

 :ثالثة أنواع أساسٌة من الحلمات التكرارٌةٌوجد •

 Forحلمة 1.

   While..doحلمة 2.

  Repeat …untilحلمة 3.
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 التكرارٌة  For حلمة

لٌس باإلمكان تحدٌد )خرى البرمجة األ باسكال ألل مرونة ممارنة بلغاتلغة فً  for حلمةتعتبر •

 .، لكنها بسٌطة و سهلة الفهم(إال بواحد أو النمصان زٌادةالمعّدل 

بحاجة إلى  نحنإٌجاد عّداد بمواصفات خاصة، ف نااختبار شرط بتشعب أكبر، أو أرد ناإذا أرد•

ً  repeat أوwhile   استخدام تعلٌمات   .  forعن حلمة ، عوضا

ٌمكن له أن ٌكون لٌمة من نوع تراتبً، . لٌس بالضرورة أن ٌكون رلما for عّداد حلمة: مالحظة•

 .مثل حرف أو نوع سردي

 ستة مرات متتابعة  @على الشكل التالً كمثال لطباعة الرمز  forتكتب حلمة •

for i:=1 to 6 do  

write ('@') ;   @@@@@@    سٌكون ناتج التنفٌذ 
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   For  حلمةعلى  1مثال 

Program ADDS1 (i , o); 

Var 

Sum, i: integer; 

Begin 

Sum:= 0; 

for i := 1 to 10 do 

Sum := Sum + i; 

 writeln )“Sum=“,Sum(; 

End. 

باسكال مبنٌة بصورة ممٌدة لغة فً  for حلمة•

، ٌمكن زٌادته أو Counter  على عّداد

فً كل مرة ٌتم تنفٌذ بمٌمة واحد فمط تخفٌضه 

 .  فمط( i := i -1)أو (  i := i +1)  الحلمة

لجمع مستخدمة   forفٌما ٌلً مثال بسٌط لحلمة •

 .عشرةو طباعة مجموع األعداد من واحد إلى 
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   For  حلمةعلى  2مثال 

Program ADDS2 (i , o); 

var 

 Sum, j : integer ; 

Begin 

Sum := 0; 

for  j := 10 down to1 do 

Sum := Sum + j ; 

 writeln )‘Sum  = ‘,Sum(; 

End. 

بطرٌمة  ٌمكن كتابتهالسابك نفس المثال •

 :ثانٌة

لجمع مستخدمة   forفٌما ٌلً مثال لحلمة •

إلى عشرة و طباعة مجموع األعداد من 

 :باستخدام عّداد معكوسواحد  
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   For  حلمةعلى  4و  3أمثلة 

األعداد برنامج لطباعة جداول ضرب •

 (عشرة جداول)10إلى  1من 

Program multip (i, o); 

var  

i , j : integer; 

Begin  

for i :=1 to 10 do  

  for j :=1 to 10 do  

writeln) i , ‘ * ’, j , ‘=',i * j (; 

End.  

برنامج لحساب مجموع لواسم عدد •

 باستخدام لغة الباسكال

Program Div (i , o); 

var   

 x,i,k: integer; 

Begin  

write('x='); readln(x); 

k:=0; 

for i:=1 to x do  

if (x mod i = 0) then  k:=k+i; 

writeln('k=',k); 

End.  
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 Repeat  و While تعلٌمات

 سٌتم تنفٌذ و لدٌها شرط محجوز repeat-until ٌن الحلمتٌن هو أن حلمةاتالفرق الرئٌسً بٌن ه•

عندما ٌتحمك  تتولف الحلمةغٌر محمك و الشرططالما  untilو  repeatالتعلٌمات الموجودة بٌن 

 .  الشرط

ً حممتنفذ ما دام الشرط م while-do حلمة من ذلن فإن عكسعلى ال•  . ا

 .أعاله للحصول على تعلٌمة مشابهةحال استخدام التعلٌمة عكس الشرط فً نأن  نالهذا السبب علٌّ •

 

26 



  While … do ةتعلٌم

while (I < 100) and (J < 100) do 

begin   // use I and J to compute something... 

 statement1; 

statement2; 

……………  

I := I + 1; 

J := J + 1; 

end; 

 

 و حلمة while-do الفرق بٌن حلمة•

repeat-until  التعلٌمات هو أن

نفّذ ت  repeat تعلٌمةالموجودة بعد 

ستطٌع ن. دائما، مّرة واحدة على األلل

بسهولة فهم السبب باإلّطالع على المثال 

 :التالً
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  While … do ةتعلٌممثال على 
Program FACTORIAL (i , o); 

var  

N, F, i : integer ; 

Begin  

write)‘N='(;  readln)N(; 

i := 1; F := 1; 

while ( i <= N ) do  

begin 

   F := F* i ;   

  i := i + 1; 

 end; 

writeln)N, ‘ ! =',F(; 

End. 

من تكرار تنفٌذ   Whileتمكننا تعلٌمة •

مجموعة من التعلٌمات المحصورة بٌن 

do … end;  الوالعة ضمن الشرط

 .المذكور

 !N اكتب برنامجا لحساب لٌمة عاملً عدد•

 Whileباستخدام حلمة 
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 Repeat … Until ة  تعلٌم

repeat // use I and J to compute something 

 statement1; 

statement2; 

……………. 

 I := I + 1; 

J := J + 1; 

until (I > 100) or (J > 100); 

 

من تكرار  Repeatتمكننا تعلٌمة •

تنفٌذ مجموعة من التعلٌمات 

 … untilالموجودة لبل الشرط 

 أو  I إذا كانت المٌمة االبتدائٌة فً•

J  فإن التعلٌمات 100أكبر من ،

سٌتم   repeat-until داخل حلمة

 .تنفٌذها مرة على كل حال
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 Repeat … Until ة  تعلٌممثال على 

Program FactorialM (i , o); 

var  

 M, F, i : integer ; 

Begin  

write)‘M ='(; 

 readln(M); 

i := 1;  

 F := 1; 

 repeat  

 F := F* i ; 

  i := i + 1; 

 until ( i > M ); 

writeln)M, ‘ ! =',F(; 

End. 

اكتب برنامجا لحساب لٌمة عاملً •

  Repeatباستخدام حلمة  !M عدد
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