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 فً كتابة برنامج باسكالاستخدام األحرف 

ٌغّض الطرف عن حالة األحرف ( بعكس اللغات األخرى) Pascal Compiler باسكالمترجم لغة •

 Myname  ،MyName ،myname ،myName لذلن فإن التعرٌفات التالٌة(. عالٌة أو منخفضة)

بشكل عام ٌعّد هذا أمرا اٌجابٌا، ففً اللغات الحّساسة لحالة األحرف لد و . كلها متساوٌة  MYNAMEو 

 .تحدث العدٌد من األخطاء اللغوٌة بسبب اإلهمال فً مراعاة حالة األحرف

فً  Register إجراء :الوحٌدة لماعدة حساسٌة األحرف فً باسكال هًاالستثنائٌة ربما الحالة : مالحظة•

 .C++ Builder العالً، وذلن للمحافظة على التوافمٌة مع R حزمة المكونات، البد لها أن تبدأ بحرف

 .  إال أنه توجد بعض السلبٌات•

ٌجب أن تكون هذه التعرٌفات متساوٌة بالفعل، لذا ٌجب تجنب استعمالها كعناصر مختلفة: أوال  . 

(برنامجاللراءة لتحسٌن ) لألحرف العالٌة نالدر اإلمكان عند استخدامحذرٌن كون نٌجب أن : ثانيا. 

 .  ولكنها عادة حسنة ٌحبّذ إتباعها ترجمتوحٌد استخدام حالة األحرف لٌس ملزما من لبل الم•

وعندما ٌكون المعّرف مرّكبا من  identifierع هو تكبٌر الحرف األول فمط من كل معّرف المتبّ األسلوب •

 :، فإن كل أول حرف من كل كلمة ٌجب أن ٌكون عالٌا(حشر فراغ فً المعّرف ناٌمكن ال)عدة كلمات 

 MyLongIdentifier 

MyVeryLongAndAlmostStupidIdentifier 
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 فً كتابة برنامج باسكالاستخدام األحرف 

موم نالتً  (tabs) كالفراغات واألسطر الفارغة والمسافات ترجمهنان حاالت أخرى ال ٌأبه لها الم•

الفراغات  white space كل هذه الحاالت مجتمعة تسّمى بالفراغ األبٌض. بوضعها فً البرنامج

  .ةجمرعملٌة الت علىالبرنامج؛ و ال تؤثر لراءة البٌضاء تستخدم فمط لتحسٌن 

بكتابة تعلٌمة واحدة موزعة على عدة أسطر، فالتعلٌمة الطوٌلة ٌمكن تجزئتها  نالباسكال تسمح لغة •

السلبٌة الوحٌدة إلمكانٌة أن تكون التعلٌمات فً أكثر من سطر هً أنه علٌن . لتكون فً سطرٌن أو أكثر

.  أن تتذّكر بأن تضع فاصلة منموطة آخر كل تعلٌمة، أو بدلة أكثر، أن تفصل بٌن التعلٌمة والتً تلٌها
 .ٌمكن مّدها لعّدة أسطر الحظ أن المٌد الوحٌد هنا أن الجملة النصٌة الواحدة ال

التً   بعض األعرافإنما توجد التعلٌمات متعددة األسطر،  وتوجد لواعد ثابتة الستخدام الفراغات  ال•

غٌر هذا فإن األسطر الطوٌلة لد ٌتم . برنامجن ٌبدو أفضل عندما تموم بطباعته على الورقتجعل 
  .تجزئتها من أي موضع حتى من منتصف الكلمة عند طباعة البرنامج

، فإن العادة المتّبعة هً وضع هذه  Parameters  عندما ٌكون للوظٌفة أو اإلجراء عدة محددات•

 .المحّددات فً سطر آخر

لبل وضع أي تعلٌك أو مالحظة، أو لتمسٌم جزء كبٌر من ( فارغا)ستطٌع ترن سطر بكامله أبٌضا ن•

البرنامج، سواء على الشاشة أو لراءة هذه الفكرة البسٌطة بإمكانها تحسٌن . التعلٌمات إلى أجزاء أصغر
 .عند طباعتها

، وربما حتى فراغ لبل فتح األلواس، function call  استخدم الفراغات لفصل محددات استدعاء وظٌفة•

 .البرمجٌة التعابٌرأٌضا حافظ على فراغات لفصل رموز العملٌات فً 
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 الكلمات المفتاحٌة و الكلمات المحجوزةباسكال و تعليمات لغة

جسم  فًالحماً ستخدمها التً سن( المتغٌرات والثوابت)فات بعض المعرّ أسماء تحدٌد تمكننا لغة باسكال من •

تمدم باسكال مجموعة من التعلٌمات , هاجزء منألنها تصبح معادالت التعلٌمات أو ال البرنامج ضمن

 .والتعبٌرات

 فً لغةمعانً باسكال، والتً لها  (اوبجكت)هً كل المعّرفات المحجوزة من لبل : الكلمات المفتاحية•

 :  ٌمٌّز بٌن الكلمات المحجوزة والتوجٌهات كالتالً (Help) دلفًلغة دلٌل . باسكال

، حتى الكلمات المحجوزة ال ٌمكن استخدامها كمعّرفات، بٌنما التوجٌهات ال ٌجب استخدامها لنفس الغرض•

 .علٌن تجنّب استخدام أٌة كلمة محجوزة كمعّرفكتابة البرنامج عند . Compilerالمترجم لو لبلها 

فً )باسكال  اوبجكترؤٌة لائمة كاملة بالمعّرفات التً لها دورا خاصا فً لغة  ناٌمكن التالٌةول افً الجد

 .، بما فً ذلن الكلمات والكلمات المحجوزة األخرى(4دلفً 
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و الكلمات  المفتاحٌةالكلمات 

 المحجوزة فً لغة باسكال
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و الكلمات  المفتاحٌةالكلمات 

 المحجوزة فً لغة باسكال
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و الكلمات  المفتاحٌةالكلمات 

 المحجوزة فً لغة باسكال
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و الكلمات  المفتاحٌةالكلمات 

 المحجوزة فً لغة باسكال
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 Array Structureبنٌة المتجهة 

جمٌع عناصرها من نوع لاعدي واحد بسٌط لٌاسً أو هً بنٌة معطٌات نظامٌة متجانسة تكون : المتجهة

وتتمٌز بإمكانٌة الوصول المباشر إلى أي عنصر (  Integer, Real, Char, Boolean) بدائً

الذي (  Index الفهرس)  دلٌل المتجهة(  i ) دون المرور بالعناصر األخرى و ذلن بمساعدةداخلها 

ٌتم التعرٌف عنها  و، x [ i ]الذي نرغب بتنفٌذ العملٌات علٌه ضمن المتجهة يحدد موقع العنصر 

 :على الشكل التالً فً بداٌة البرنامج Typeبواسطة التعلٌمة 

Type T = array [ i ] of To; 

 :ٌتم بداللة نوعٌن مصممٌن هما(  T) بناًء على ما سبك نرى أن تعرٌف المتجهة 

 (. Integer, Real, Char, Boolean) الذي ٌحدد نوع عناصر المتجهة(  To) نوع الماعدة •

 .[ i ]النوع المعّرف لدلٌل المتجهة •
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 Array Structureبنٌة المتجهة 

 (تحدٌد اسمها و حجمها و نوع البٌانات بداخلها)تعرٌف المتجهة : الخطوة األولى1.

Type Row = array [ 1 .. 80 ] of integer ; 

Type c = [ 80 .. 100 ] of real ; 

Type Alfa = array [ 'a' .. 'z' ] of char; 

و كذلن ٌتم   Varحجز متحوالت من النوع المعّرف فً لسم التصرٌح ٌجب : الثانيةالخطوة 2.

الذي ٌعتبر المفتاح األساسً للوصول المباشر إلى أي عنصر من  Indexالتعرٌف عن الدلٌل 

 .عناصر المتجهة، وتعتبر المتجهات من أكثر بنى المعطٌات استخداماً فً البرمجة

Var   x : Row ; 

         y : c ; 

         z : Alfa ; 

         i : integer ; 10 

تعريف  -2

 المتغيرات

تعريف  -1

 المتجهة



 SUMأوجد مجموع عناصر المتجهة التالٌة : مثال

Program SUM; 

Type MAT = array [1..n] of integer; 

Var  

 M: MAT; 

i, n, Sum: integer; 

Begin  

write )‘Input n ='(; 

     readln (n); 

  Sum:= 0;  

 for i:=1 to n do 

 begin   

  write)‘Input M [‘, i , ‘] =‘(; 

 readln(M[ i ]);  

  Sum:= Sum +M [ i ]; 

  end; 

 write )‘Sum= ‘, Sum(; 

 readln(); 

End. 
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تعريف 

 المتغيرات

 إدخال عناصر المتجهة

طباعة مجموع 

 عناصر المتجهة

 تعريف المتجهة

إدخال عدد 

 عناصر المتجهة



 (متوسط عناصر المتجهة التالٌة  AVG)  و ( مجموع Sum)  أوجد: مثال

Program AVG ; 

Type MAT = array [1..n] of integer; 

Var  

 M: MAT; 

i, n, Sum : integer; 

 Avg: real; 

Begin  

Sum:= 0;  

write)‘Input n ='(;   readln (n); 

 for i:=1 to n do 

 begin   

  write)‘Input M [‘, i , ‘] =‘(; 

 readln(M[ i ]);  

  Sum:= Sum + M [ i ]; 

  end; 

 

 Avg := Sum / n; 

 writeln)‘Sum= ‘, Sum(; 

 writeln)‘Avg= ‘, Avg); 

 readln(); 

End. 
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 تعرٌف المتغٌرات

 إدخال عناصر المتجهة

طباعة مجموع 

عناصر المتجهة 

 ومتوسطها

 تعرٌف المتجهة

 إدخال عدد عناصر المتجهة



 فً المتجهة التالٌة MINأوجد العنصر األصغر : مثال

Program MIN; 

Type MAT = array [1..n] of integer; 

Var  

 M: MAT; 

i, n, min : integer; 

 

Begin  
write)‘Input n ='(;  

 readln(n); 

 for i:=1 to n do 

 begin   

  write)‘Input M [‘, i , ‘] =‘(; 

 readln(M[ i ]);  

  end; 

 min:=M[ 1 ];  

 for i :=2 to n do 

  if (M [ i ] < min) then 

  min := M [ i ];  

 

           

 write)‘Min = ‘, min(; 

 

 readln(); 

End. 
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تعرٌف 

 المتغٌرات

إٌجاد العنصر 

 األصغر

طباعة العنصر 
 األصغر

 تعرٌف المتجهة

إدخال عناصر 

 المتجهة

عناصر المتجهةعدد إدخال   



 MAXالعنصر األكبر وأطبع عناصر المتجهة التالٌة : مثال

Program MAX; 

Type MAT = array [1..n] of integer; 

Var  

 M: MAT; 

i, n, max : integer; 

Begin  
write )‘Input n ='(; 

 readln (n); 

 for i:=1 to n do 

 begin   

  write)‘Input M [‘, i , ‘] =‘(; 

 readln(M[ i ]);  

  end; 

  max :=M[ 1 ];  

 for i :=2 to n do 

  if (M [ i ] > max) then 

  max := M [ i ];  

  

  for i :=1 to n do 

  write(M [ i ]) ;         

    writeln(); 

 

 write)‘Max = ‘, max (; 

 readln(); 

End. 
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تعرٌف 
 المتغٌرات

إٌجاد العنصر 
 األكبر

طباعة العنصر 

 األكبر

 تعرٌف المتجهة

 إدخال عناصر المتجهة

طباعة عناصر 

 المتجهة



 Homework وظٌفة

برنامجاً ٌموم بإدخال درجات الحرارة فً مدٌنة حمص لمدة أسبوع، ثم ٌظهر متوسط درجات اكتب 1.

 الحرارة لهذا األسبوع و درجة الحرارة العظمى و ذلن بمساعدة المتجهات ؟

 اكتب برنامجاً ٌموم بإدخال عشرة أرلام صحٌحة عشوائٌاً، ثم ٌرتبها تصاعدٌاً بمساعدة المتجهات ؟2.

 اكتب برنامجاً ٌموم بإدخال أسماء عشرة طالب، ثم ٌرتبها أبجدٌاً بشكل تصاعدي بمساعدة المتجهات ؟3.

15 



 المصفوفة ومتجهة المتجهات 

  Array of Array and Matrix Structure 

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

" متجهة متجهات " ٌمكن أن ٌكون نوع بنٌوي معّرف علٌه فً بداٌة البرنامج أو له نوع متجهً أي 

وتتمٌز بإمكانٌة الوصول المباشر إلى أي عنصر فٌها دون المرور بالعناصر األخرى و ذلن 

التً تحدد مولع العنصر الذي  Index'sللمصفوفات  (i , jالفهارس ) بمساعدة مجموعة األدلة

، و ٌتم  … x [ i , j ]، أو .. x [ i ] [ j ] [ k ]المصفوفةنرغب بتنفٌذ العملٌات علٌه ضمن 

 Var          :على الشكل التالً فً بداٌة البرنامج Varضمن لسم تعرٌف المتغٌرات التعرٌف عنها 

Matrix : array [ i ] of To; 

Mat : array [ i , j ] of To;  

 أو

Mat : array [ i ] of array [  j ] of To; 
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 تعرٌف المصفوفة ذات البعد واحد

(1)طرٌمة  –تعرٌف المصفوفة ذات البعدٌن   

(2)طرٌمة  –تعرٌف المصفوفة ذات البعدٌن   



 أحرف ، ثم ٌموم بطباعتها بالعكس 10برنامج ٌمرأ : مثال

Program ex4 (input,output); 

Var 

 i: integer; 

 x: array [1..10] of char; 

Begin 

 for i:= 1 to 10 do 

 read(x[i]); 

 

 For i:=10 down to 1 do 

 write(x[i]); 

End. 

 التعرٌف باسم البرنامج•

 

 التعرٌف بالمتغٌرات•

 

 بداٌة البرنامج•

 

 إدخال عناصر المصفوفة•

 

• ً  طباعة عناصر المصفوفة عكسٌا

 

 نهاٌة البرنامج•
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 فً المصفوفة التالٌة MINأوجد العنصر األصغر : مثال

Program MIN; 

VAR  

 M: array [1..n] of integer; 

i, n, min : integer; 

 

Begin  
write )‘Input n ='(; 

 readln (n); 

 for i:=1 to n do 

 begin   

  write)‘Input M [‘, i , ‘] =‘(; 

 readln(M[ i ]);  

  end; 

  min:=M[ 1 ];  

 for i :=2 to n do 

  if (M [ i ] < min) then 

  min := M [ i ];  

           

 writeln)‘MIN = ‘, min(; 

 readln(); 

End. 
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تعرٌف  

المصفوفة 

 والمتغٌرات

إٌجاد العنصر 

 األصغر

طباعة العنصر 

 األصغر

 إدخال عناصر المصفوفة 

إدخال عدد 

 عناصر المصفوفة 



 و أطبع عناصرها فً المصفوفة التالٌة MAXأوجد العنصر األكبر : مثال

Program MAX; 

Var  

 M: array [1..n] of integer; 

i, n, max : integer; 

 

Begin  
write )‘Input n ='(; 

 readln (n); 

 for i:=1 to n do 

 begin   

  write)‘Input M [‘, i , ‘] =‘(; 

 readln(M[ i ]);  

  end; 

  max :=M[ 1 ];  

 for i :=2 to n do 

  if (M [ i ] > max) then  

  max := M [ i ];  

           

 for i :=1 to n do 

  write(M [ i ]) ; 

  writeln(); 

 writeln)‘Max = ‘, max (; 

 readln(); 

End. 
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طباعة عناصر 

 المصفوفة

تعرٌف  

المصفوفة 

 والمتغٌرات

إٌجاد 

العنصر 

 األكبر

طباعة 

العنصر 

 األكبر

 إدخال عناصر المصفوفة 

إدخال عدد 

 عناصر المصفوفة 



ً : مثال  رتّب المصفوفة التالٌة تصاعدٌا

Program Sort 1; 

Var  

 M: array [1..n] of integer; 

  i, j, n, min ,temp: integer; 

 

Begin  
write )‘Input n ='(; 

 readln (n); 

 for i:=1 to n do 

 begin   

  write)‘Input M [‘, i , ‘] =‘(; 

  readln(M[ i ]);  

  end; 

 for j:=1 to n do 

 begin 

     min:=M[ j ];  

   for i:= j+1 to n do   

  if (M [ i ] < min) then 

  begin  

        temp := M [ i ];  

         M[ i ]:= min; 

         min := temp; 

 end;  

     M[ j ] := min; 

  end; 

 for j:=1 to n do  

 write(M [ j ]); 

End. 
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طباعة 

عناصر 

 المصفوفة

تعرٌف  

المصفوفة 

 والمتغٌرات

إٌجاد 

العنصر 
 األصغر

ترتٌب 

عناصر 

المصفوفة 

إدخال عناصر  تصاعدٌا

 المصفوفة 

إدخال عدد 

 عناصر المصفوفة 



ً : مثال  رتّب المصفوفة التالٌة تنازلٌا

Program Sort 2; 

Var  

 M: array [1..n] of integer; 

  i, j, n, max ,temp: integer; 

Begin  
write)‘Input n ='(; 

 readln(n); 

 for i:=1 to n do 

 begin   

  write)‘Input M [‘, i , ‘] =‘(; 

  readln(M[ i ]);  

  end; 

 for j:=1 to n do 

 begin 

      max :=M[ j ];  

    for i:= j+1 to n do   

        if (M [ i ] > max) then 

        begin  

        temp := M [ i ];  

         M [ i ]:= max ; 

         max := temp; 

       end;  

  end; 

 for j:=1 to n do  

 write(M [ j ]); 

End. 21 

طباعة 

عناصر 

 المصفوفة

تعرٌف  

المصفوفة 

 والمتغٌرات

 إٌجاد العنصر األكبر

ترتٌب عناصر 

 ً إدخال عناصر  المصفوفة تنازلٌا

 المصفوفة 

إدخال عدد 

 عناصر المصفوفة 



 ذات البعدٌن المصفوفة

  Array (Matrix)  2 X 

جمٌع عناصرها تكون و (n,m)لها بعدان هً بنٌة معطٌات نظامٌة متجانسة : ذات البعدين المصفوفة•

نوع بنٌوي معّرف علٌه فً بداٌة من أي ٌمكن أن ٌكون  ،ّركبمبسٌط أو من نوع لاعدي واحد 

وتتمٌز بإمكانٌة الوصول المباشر إلى أي عنصر فٌها " متجهة متجهات " البرنامج أو له نوع متجهً 

التً تحدد مولع  Index's ( i , j )دون المرور بالعناصر األخرى وذلن بمساعدة مجموعة األدلة 

تعلٌمة عد بالتعرٌف عنها  كن، وٌمx [ i , j ] مصفوفةالالعنصر الذي نرغب بتنفٌذ العملٌات علٌه ضمن 

Varعلى الشكل التالً فً بداٌة البرنامج: 

Var 

Matrix: array [ i , j ] of To; 

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



 Bو  A برنامج لضرب مصفوفتٌن: مثال

و طباعة  mو  nلهما نفس البعدٌن 

 Xعناصر المصفوفة الجدٌدة 

Program example (input,output); 

Var 

 i, j , n, m : integer ; 

 x,a,b:array [ 1..n , 1..m ] of integer ; 

Begin 

 readln( n ) ;   readln( m ) ; 

 for i:= 1 to n do 

  begin  

 for j:=1 to m do  

  readln( a[ i , j ] ) ; 

 end ; 

     for i:= 1 to n do 

     begin 

         for j:=1 to m do 

   readln( b[ i, j ] ) ; 

 end ; 

 

  

 

 for i:=1 to n do 

         for j:= 1 to m do 

 x [ i, j ] := ( a[ i, j ] ) * ( b[ i, j ] ) ; 

  

     for i:= 1 to n do 

 begin 

  for j:= 1 to m do 

  writeln( x [ i, j ] ) ; 

 writeln(); 

 end ; 

End. 
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إدخال عناصر 

 Aالمصفوفة 

إدخال عناصر 

 Bالمصفوفة 

ضرب عناصر المصفوفتين 

A  وB  و إسنادهم إلى

 Xالمصفوفة 

طباعة عناصر 

 Xالمصفوفة 

تعريف المصفوفات 

ذات البعدين   

أبعاد إدخال 

 المصفوفات



برنامج لطباعة مصفوفة عناصرها ناتج مجموع العنصرٌن المتمابلٌن فً : مثال

 مصفوفتٌن مربعتٌن

Program example (input,output); 

Var 

 i,j :integer; 

 x,a,b:array [1..5,1..5] of integer; 

Begin 

 for i:= 1 to 5 do 

 begin 

         for j:=1 to 5 do  

   readln( a[ i, j ] ); 

 end; 

 for i:= 1 to 5 do 

 begin     

  for j:=1 to 5 do 

   readln( b[ i, j ] ) ; 

 end; 

 for i:=1 to 5 do 

    begin 

         for j:= 1 to 5 do 

 x[ i, j ] := ( a[ i, j ] ) + ( b[ i, j ] ) ; 

 end; 

 

 for i:= 1 to 5 do 

 begin 

  for j:= 1 to 5 do 

  write( x [ i, j ] ) ; 

 writeln(); 

 end; 

End. 
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إدخال عناصر 

 Aالمصفوفة 

إدخال عناصر 

 Bالمصفوفة 

جمع عناصر المصفوفتين 

A و   B و إسنادهم إلى  

 Xالمصفوفة 

طباعة عناصر 

 Xالمصفوفة 

 تعريف المصفوفات  ذات البعدين



 و المصفوفة متجهة المتجهات

  Array of Array and Matrix Structure 

لدٌنا مكتبة تحوي مجموعة ألسام، وكل لسم ٌحتوي مجموعة كتب، وكل كتاب مجموعة صفحات، وكل  -2

 .صفحة مجموعة سطور، وكل سطر مجموعة محارف

Type Line = array [ 1 .. 80 ] of char ; 

         page = array [ 1 .. 25 ] of Line ; 

         Book = array [ 1 .. 500 ] of page ; 

         Section = array [ 1 .. 1000 ] of Book ; 

          Library = array [ 1 .. 10 ] of Section ; 

Var 

x : array [1..n] of Library ; 

i, j, k, l, m : integer ; 

و  Libraryمن النوع المعّرف فً لسم التصرٌح   xحٌث تم حجز مكان فً ذاكرة الحاسب للمتحول •

 . Index'sكذلن ٌجب التعرٌف عن األدلة 
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 Homework وظٌفة

 ؟ ( n x m) أعداد صحٌحة ذات بعدٌن فً مصفوفة  (إحداثٌاته) العنصر األكبرد مكان حدّ  -1 

أوجد متوسط الهطوالت المطرٌة فً خمسة مدن سورٌة تم أخذ عٌناتها على مدار شهر فً فصل  -2

 ؟ مستخدماً المصفوفات ذات البعدٌن الشتاء

مادة، ثم اكتب  30طالب و عدد المواد  15أوجد معّدل درجات كل طالب، إذا علمت أن عدد الخرٌجٌن  -3

 ؟ ذات البعدٌنالمصفوفات مستخدماً اسم و عالمة صاحب أعلى معّدل بٌن الخرٌجٌن 
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