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 String المحرفیةالسلسلة 

 .ٌبدأ من الواحد   Integerو دلٌلھا  charھً مصفوفة أحادٌة مضمونھا رموز  المحرفٌةالسلسلة •

حرفاً، إذا لم نحدد الطول األعظمً للسلسلة عند تعرٌفھا فإنه  ٢٥٥ المحرفٌةال تتجاوز السلسلة •

 .٢٥٥ٌكون 

تحوي طول  و ٠خانتٌن إضافٌتٌن ھما الخانة رلم + عند تعرٌف سلسلة ٌحجز لھا خانات بطولھا •

 والداللة على طول السلسلة  متهھمتضم رمز الغً  و ١ بـالخانة التً تزٌد عن طولھا  والسلسلة 

 :ٌتم تعرٌفھا إما بتحدٌد طولھا 

S:string [20]; 

 ٢٥٥أو بدون تحدٌد الطول عندھا ٌكون •

S:string ; 

 :كما ٌلً   stringھا ٌمكن معاملة لراءتھا أو لكتابتكما أن السلسلة تمتاز بأشٌاء إضافٌة فمثالً •

 forٌمكن االكتفاء بكتابة أسمھا دون الحاجة لتعلٌمة 

Writeln(s); 

Readln(s); 

٢ 



 String المحرفیةالسلسلة 

 .String المحرفٌةمسبمة التعرٌف التً تتعامل مع السالسل  من التوابع•

 (  ھا محارفعدد )و ٌعطً طولھا  محرفٌةٌأخذ كوسٌط سلسلة : Lengthالتابع •

 :مثال •

S:= 'Hello world' 

Writeln (Length(s)); 

 ٌموم بضم مجموعة من السالسل الممررة إلٌه كوسطاء فً سلسلة واحدة: Concatالتابع •

 :مثال •

S1:='Hello '; 

S2:='world' ; 

S3:=concat(s1,s2); 

Writeln (s3); 

٣ 

 11:  الخرج 

 Hello world: الخرج 



٤ 



٥ 



٦ 
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 Set Structureبنیة المجموعة 

تتكون المجموعة  وھً بنٌة معطٌات نظامٌة تكون عناصرھا من نوع لاعدي واحد : المجموعة•

 .المرتبة من نوع واحد ومن عدد منتھً من العناصر المختلفة 

 

 

 

 :على الشكل التالً فً بداٌة البرنامج Typeو ٌتم التعرٌف عنھا بواسطة التعلٌمة •

Type T = Set of To; 

Var 

  x : T ; 

 ومنتھٌاً،  Toالتطبٌمات العملٌة للمجموعات المستخدمة فً البرمجة ٌجب أن ٌكون النوع الماعدي •

ٌعد النوع البدائً البسٌط من أفضل األنواع المستخدمة كماعدة  وعدده األساسً غٌر كبٌر نسبٌاً، 

 .المجموعاتًللنوع 

و بشكل عام ال ٌمكن لراءة عناصر مجموعة أو طباعتھا، كما ھو الحال بالنسبة للنوع البدائً •

 .البسٌط
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 Set Structureبنیة المجموعة 

مجموعة تحتوي على أسماء الموظفٌن، أو درجات الطالب، أو ألوان الكرات فً سلة : مثال•

 .. .األلعاب، الخ 

Type Date = Set of 1.. 31; 

Type Marks = Set of 0 .. 100; 

Type Class = Set of String [45]; 

Type Color = ( White, Red, blue, yellow, green) ; 

Type Boll = Set of Color; 

  

Var   D : Date ; 

 M: Marks; 

 Name: array [ 1 .. 50 ] of Class; 

 B: array [ 1 .. 5 ] of Boll;   
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 العملیات األساسیة المعّرفة على المجموعات

 :العملٌات األساسٌة التالٌة المجموعاتًٌعّرف على متحوالت النوع •

 "ضرب مجموعتٌن " تدعى ) * (. ٌرمز له بالعملٌة  والتماطع ١.

 "جمع مجموعتٌن ) + (. " ٌرمز له بالعملٌة  واالتحاد ٢.

 (.   -) ٌرمز له بالعملٌة  والفرق ٣.

 (.   in) ٌرمز له بالعملٌة  واالنتماء ٤.

 .ٌمكن أن نسند لٌمة متحول مجموعاتً إلى آخر من نفس النوع : اإلسناد٥.

 (.  ≠)أو ) = ( الممارنة بٌن متحولٌن باإلشارة ٦.

 (. ›) ال تستخدم عملٌة االحتواء التام  و، (  ≥)رمزھا  وعملٌة االحتواء 7.

 ولھما نفس األفضلٌة،  والفرق  وتعطى أفضلٌة التنفٌذ األولى لعملٌة التماطع، تلٌھا عملٌتا االتحاد •

أخٌراً عملٌة االنتماء، حٌث تنسب عملٌة االنتماء إلى العملٌات المنطمٌة ألنھا تحمل المٌمتٌن 

True  " أو "   ٌنتمً للمجموعةFalse  " ال ٌنتمً للمجموعة." 

R * S + T = ( R * S ) + T 

R – S * T = R – ( S * T ) 

R – S + T = ( R  - S ) + T 

X in S + T = X in ( S + T ) 

 

١٠ 



١١ 



 و، ٣٠اكتب برنامجاً للحصول على مجموعة مربعات األعداد الصحٌحة التً ال تزٌد على : 2 مثال

 المجموعة الحاصلة من تماطعھما ؟ اطبع، ثم ٣٠التً ال تزٌد أٌضاً على العدد  ٢مجموعة أسس العدد 

Program Numbers ( output ); 

Type intset= set of 0 .. 30; 

Var P, set1, set2 : intset; 

  x, i : integer; 

Begin 

 set1 := [  ]; 

 i := 1; 

 x := sqr ( i ); 

 while x <= 30 Do 

 Begin 

  set1 := set1 + [ x ]; 

  i = i + 1; 

  x := sqr ( i ); 

 end; 

 

 

 set2 := [  ]; 

 x := 1; 

 while x <= 30 Do 

 Begin 

  set2 := set2 + [ x ]; 

  x := x * 2; 

 end; 

 P := set1*set2; 

 For i = 1 to 30 Do 

 IF i in P then Writeln ( i ); 

End. 

 

١٢ 



١٣ 



 Record Structureبنیة السجل 

متعلمة " غالباً ما نواجه فً حٌاتنا العملٌة حاجة إلى التعامل مع بٌانات من أنواع مختلفة و مترابطة •

اسم، كنٌة، تارٌخ مٌالد، عنوان، ) ، مثل البٌانات الخاصة بذاتٌة الطالب "بشخص أو حالة معٌّنة 

، لذا ٌتوجب علٌنا استخدام بنٌة بٌانات برمجٌة نظامٌة ٌطلك علٌھا اسم السجالت، (الخ .. رلم ھاتف 

 .ٌتم عادة بناء بنون المعلومات اعتماداً علٌھا و

ٌتكون  وھو بنٌة معطٌات نظامٌة مترابطة ٌمكن أن تكون عناصرھا من عدة أنواع لاعدٌة : السجل•

أي " كل حمل ٌحتوي على بٌانات من نوع لاعدي واحد بسٌط أو مّركب  والسجل من عدة حمول، 

ٌتمٌز بإمكانٌة  و، "ٌمكن أن ٌكون نوع بنٌوي معّرف علٌه فً بداٌة البرنامج أو له نوع متجھً 

 .اسم السجل ٌفصل بٌنھما نمطة  والوصول المباشر إلى العنصر عن طرٌك اسم الحمل 

١٤ 



 Record Structureبنیة السجل 

 :على الشكل التالً فً بداٌة البرنامج Typeو ٌتم التعرٌف عنه بواسطة التعلٌمة 

Type T = record 

   S1 : T1 ; 

   S2 : T2 ; 

   . 

   . 

   Sn : Tn ; 

     end ; 

Var  x : T ; 

، أي نوع من أنواع البٌانات المٌاسٌة  Tمن حمول السجل (  S1, S2,.. Sn) ٌمبل كل حمل •

أو أي نوع أخر ٌتم التعرٌف عنه من ( و رموز محارف، بولٌانٌةأعداد صحٌحة، حمٌمٌة، ) البسٌطة 

متجھة أو ) لبل المبرمج فً بداٌة البرنامج، كما ٌمكن أن ٌحتوي الحمل على بنٌة بٌانات مّركبة 

 :و ٌعٌّن العدد األساسً لھذا النوع بالعاللة(. مصفوفة ذات أبعاد 

Card (T) = Card (T1) x Card (T2( x … x Card )Tn) 
١٥ 



 Record Structureبنیة السجل 

تعتبر عملٌة الوصول إلى البٌانات الموجودة فً حمول السجالت من العملٌات األساسٌة •

كما ذكرنا سابماً أنه ٌمكننا الوصول المباشر إلى العنصر  والتً ٌتم تنفٌذھا على السجالت، 

و ٌحتوي   Tاسم السجل ٌفصل بٌنھما نمطة، مثال لدٌنا سجل  وعن طرٌك كتابة اسم الحمل 

، فعندما نرٌد الوصول إلى أي حمل ٌتوجب ( S1, S2, .. Sn) على مجموعة حمول 

                 T.S1:= ….. Etc.للتعامل معه(  T.S1, T.S2, .. T.Sn) علٌنا كتابة 

If T.S2 ≤ ….. Etc 

… If T.Sn ≠ ….. Etc  

و لتسھٌل التعامل مع البٌانات الموجودة فً حمول السجالت تمكننا لغة باسكال من  استخدام  

التً ترتبط باسم السجل الذي سٌتم التعامل معه، بعدئٍذ نموم بكتابة اسم الحمل  withتعلٌمة 

         with  T  Do:   ذلن على الشكل التالً و، (S1, S2, .. Sn)بدون اسم السجل 

S1:= ….. etc 

If S2 ≤ ….. etc 

If Sn ≠ ….. etc 

١٦ 
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١9 



٢٠ 



٢١ 



٢٢ 



٢٣ 

data 
name 



 Exampleمثال 

ٌتألف  Studentمئة طالب،و لنفرض لدٌنا سجل الطالب ( ١٠٠)لدٌنا مجموعة من الطالب عددھم : مثال•

، Family Name، الكنٌة Father Name، أسم األب First Nameاالسم األول ) من عدة حمول 

رٌاضٌات، فٌزٌاء، "، درجات الممررات الدراسٌة لثالثة مواد Sex، الجنس Birth Dateتارٌخ الوالدة 

 :، المطلوب كتابة برنامج ٌموم بإدخال بٌانات الطالب المذكورة أعاله تمھٌداً لتنفٌذ العملٌات التالٌة علٌھا"لغة

 ؟ FSumو عدد الطالبات اإلناث  MSumحساب عدد الطالب الذكور ١.

 ؟ SSmحساب عدد الطالب الذكور الناجحٌن فً الممررات الدراسٌة الثالثة ٢.

 ؟Fminطباعة اسم الطالبة األصغر عمراً ٣.

 فً المواد الثالثة ؟ Averageمعدل درجاتھم  وطباعة لائمة بأسماء الطالب ٤.

 فما فوق ؟% 8٠الذٌن معدلھم   والطالبات المتفولٌن  وطباعة لائمة بأسماء الطالب ٥.

 الطالبات تكون مرتبة وفك التسلسل األبجدي ألسمائھم ؟ وطباعة لائمة بأسماء الطالب ٦.
٢٤ 



٢٥ 



٢٦ 

end;  {for} 
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end ;  {with} 

end;   {for} 
End. 


