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 :مقدمة
 البرنامج Program:  ىو مجموعة مف التعميمات المرتبة منطقيًا، اليدؼ منيا تنفيذ

 الحصوؿ عمى معمومات مفيدة. مف أجؿ بيانات محددةعمؿ معيف عمى 
 لغة البرمجة Programming Language : تحدد طريقة صياغة تعميمات البرنامج

   .مف خالؿ مجموعة مف القواعد خاصة بكؿ لغة
 ة أي برنامج نتبع الخطوات التالية:لكتاب
 تحديد وتعريؼ المشكمة. .1
 كتابة الخوارزمية. .2
 تحويؿ الخوارزمية إلى تعميمات مناسبة. .3
 تنفيذ البرنامج لمعرفة صحة النتائج. .4

 
 . تحديد وتعريؼ المشكمة: وفي ىذه الخطوة نحدد:أولً 

 )...اليدؼ مف البرنامج )حساب أرباح شركة، حساب معدؿ طالب 
  وحجـ المدخالت.نوع 
 .نوع وحجـ المخرجات 
، ويتـ ذلؾ باستخداـ عدة . كتابة الخوارزمية: لكتابة أي برنامج نحتاج إلى تحديد خوارزمية الحؿثانياً 

 طرؽ منيا:
 الطريقة النصية Pseudeo-code )شبو الترميز( 
  الطريقة البيانيةFlow Chart . 



 

 الكلوة التطبوقوة –جامعة محاه 

 مقرر مدخل إىل الربجمة –سنة أوىل  –قسم التغذية الكهربائوة 
 

 م. رفاه خمتار 2

 

ـ ىذه ال:  code-Pseudeoالطريقة النصية   طريقة مجموعة تعميمات منيا:تستخد
 اسـ متحوؿ (  اقرأ   :  تعميمة القراءة ( 
 ( عبارة أو قيمة)   اكتب  :  تعميمة الكتابة 
 تعميمة السناد     : =  
  ل ( 1) مجموعة تعميمات ( نفذ  شرطالإذا )  :التعميمة الشرطية  ( 2) مجموعة تعميمات وا 
 مجموعة تعميماتؽ ( كرر :  ماداـ ) الشرط محق التعميمة التكرارية () 

 

، مستخدما الطريقة اكتب الخوارزمية الالزمة لجمع عدديف وطباعة النتيجة عمى الشاشة : 1 مثاؿ
 النصية.

 a , b  اقرأ
C = a + b 
 Result is : ", c"  اكتب
 

 اكتب الخوارزمية الالزمة لقراءة عدد موجب مف المستخدـ ، مستخدمًا الطريقة النصية. :2مثاؿ 
 x  اقرأ
  "correct value"  اكتب   ( x > 0 ) اذا
  "Error"  اكتب    وال

 
قيمة مدخمة مف قبؿ  Lحيث  Lإلى  1اكتب الخوارزمية الالزمة لحساب مجموع األعداد مف  :3مثاؿ 

 .المستخدـ
s= 0    (المجموع) 
i= 1 
 L  اقرأ
 كرر (i < = L )  ماداـ
s = s + i 
i =  i+ 1 
 Sum is : " , s "  اكتب
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وفي ىذه الطريقة يتـ التعبير عف الخوارزمية :  Flow chart البيانية: مخططات التدفقالطريقة 
ـ ىذه الرموز:  وخطواتيا بمجموعة مف الرموز واألسيـ، مف أى

 

  المعنى الرمز
    start – end بداية  و نياية 
 Input - output تعميمات القراءة  و الكتابة 
 Processing المعالجةالسناد و  
 Decision قرار 

ـ األسيـ لمربط بيف األشكاؿ السابقة .  -  نستخد
 اتجاه األسيـ يدؿ عمى تسمسؿ تنفيذ التعميمات -
 

، مستخدما الطريقة اكتب الخوارزمية الالزمة لجمع عدديف وطباعة النتيجة عمى الشاشة : 1 مثاؿ
 البيانية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بداية

 a , bاقرأ  

c = a + b 

 cاكتب  

 نهاية
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 ية الالزمة لقراءة عدد موجب مف المستخدـ ، مستخدمًا الطريقة البيانية.اكتب الخوارزم :2مثاؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بداية

 xاقرأ  

 correct valueاكتب  

 نهاية

X >  0  

 errorاكتب  

 ال نعم
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المناسبة لصياغة أوامر البرنامج، حيث  بعد النتياء مف كتابة الخوارزمية نختار إحدى لغات البرمجة
 واعد المغة .لكؿ لغة برمجة قواعد معينة يجب اتباعيا، ولف يعمؿ البرنامج في حاؿ وجود أخطاء في ق

 

 :البرمجة لغات أنواع
 يوجد حاليًا العديد مف لغات البرمجة والتي يمكف تقسيميا إلى:

 
   ات منخفضة المستوىلغ )Low Level Languages:)  وىي المغة التي يستطيع

 ىذه المغة أوامرالحاسب أف يفيميا مباشرة وىي معروفة مف قبؿ البنية الصمبة لمحاسب. 
ـ  (، مف ىذه  1و  0)  سالسؿ مف األصفار والواحداتالثنائي أي عبارة عف مكتوبة بالنظا

 المغات : 
o  لغة اآللةMachine Languge 
o  لغة التجميعAssembly Language  

 
 المستوى ةيعال لغات (Languages Level High:)  سميت كذلؾ ألنو أصبح بإمكاف

قة التي يستخدميا الحاسب لمقياـ المبرمج كتابة البرامج دوف دراية عميقة بالتفاصيؿ الدقي
بيذه العمميات، وتعبيرات ىذه المغات تشبو إلى حد كبير التعبيرات التي يستخدميا اإلنساف 
في التواصؿ مع اآلخريف... تتميز بسيولة اكتشاؼ األخطاء وتصحيحيا ، مف ىذه 

 المغات:
o  لغة الفيجواؿ بيسؾVisual Basic 
o  لغة الباسكاؿPascal 
o  لغة الجافاJava 
o  لغةC , C++, C# 

 

( Compilationإلى عممية ترجمة ) المغات عالية المستوىرامج المكتوبة ب: تحتاج البمالحظة 
 (.Compiler)باستخداـ المترجـ 
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  ( المترجمCompiler عبارة عف برنامج يترجـ البرنامج :) (Source Code ) المكتوب

فظ النتيجة القابمة لمتنفيذ المباشر ، وتح(Machine Language) بأي لغة إلى لغة اآللة
 حفظًا مستقاًل بحيث يمكف تنفيذىا في أي وقت.

 
  المفسر (Interpreter عبارة عف برنامج يختبر البرنامج الحاسوبي تعميمة تمو األخرى :)

وتنفذ كؿ العمميات الموجودة في التعميمة الواحدة عمى حدة. لذا تكوف ىذه الطريقة بطيئة 
 ؽ عمى لغات البرمجة البسيطة.التنفيذ، وتطب

 

( يجب عمى Source codeقد تظير أخطاء في صياغة البرنامج المصدر )خالؿ عممية الترجمة 
 أنواع مف األخطاء: 3المبرمج تصحيحيا، وىنا نميز 

  أخطاء في قواعد المغةSyntax Errors:  وىي أخطاء امالئية في كتابة أوامر المغة
 المستخدمة.

 تشغيل أخطاء أثناء الTime Errors-Run : تظير عند تنفيذ البرنامج مثؿ عدـ حجز
 ، وتظير رسالة بنوع الخطأ.، أو الدخوؿ في حمقة لنيائيةمساحة كافية لممتحولت

  أخطاء منطقيةLogical Errors تظير عند تنفيذ البرنامج عمى عينة مف البيانات :
 فنحصؿ عمى نتائج خاطئة أو غير متوقعة.
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 ++Cلغة البرمجة 
 :++Cالشكؿ العاـ لمبرنامج في 

#include <iostream.h> 
Main () 
{ 
 تعميمات البرنامج  
} 
 

مف البرنامج يتـ فيو تضميف المكتبات المطموبة لمتنفيذ، ليبدأ في السطر التالي  السطر األوؿ
 .وىي الدالة التي يبدأ عندىا تنفيذ البرنامج mainتعريؼ الدالة الرئيسية 

 يتـ كتابة التصريحات والتعميمات البرمجية الالزمة.ضمف قوسي البداية والنياية ليذه الدالة  
 

 :++Cالتعميمات األساسية في 
  التصريح عف المتحولتDeclaration: 

ـ المترجـ بحجز  يجب التصريح عف أي متحوؿ قبؿ استخدامو في البرنامج وذلؾ ليقو

ـ تخزيف قيمة المتحوؿ فيو ليمكاف ليذا المتحوؿ في الذاكرة  ، الشكؿ العاـ لمتصريح ت

 : ++Cعف متحوؿ في 

 
 

 ;int  num1=0                                                   :   مثال
تساوي  وقيمتو البتدائية  num1 اسموعدد صحيح  نوعوىنا تـ التصريح عف متحوؿ 

 الصفر.
 

  :اتمالحظ
       ;int  num1: مثؿمتحوؿ عند التعريؼ. يمكف عدـ إسناد قيمة لم -
 ;int num1, num2يمكف تعريؼ أكثر مف متحوؿ مف نوع واحد بنفس السطر  -

type    name=value; 
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 مة محجوزة مف يشترط في اسـ المتحوؿ: أف يبدأ بحرؼ وليس برقـ، وأف ل يكوف كم
، ويمكف (.…,!,$ ,@ ,?أو رموز خاصة ) يحتوي عمى فراغات لكممات المغة، وأ

 مف أرقاـ.أف يتض
  إذا تـ التصريح عف أكثر مف متحوؿ واحد ضمف نفس السطر الواحد فإنو يجب

 الفصؿ بيف أسماء المتحولت بفواصؿ عادية )،(.
  يجب النتباه أف لغةC++ حساسة لحالة األحرؼ Case Sensitive أي أف ،A,a 

 عف متحوليف مختمفيف. عبارة
 رنامج بشرط التصريح عف المتحوؿ يمكف وضع التصريحات في أي مكاف في جسـ الب

 قبؿ استخدامو.
 :المتحوالت أنواع
 int ,long int ,short int, unsigned intصحيح:  المتحولت مف نوع عدد .1

,unsigned short int, unsigned longint                               
 float, double ,long double: مف نوع عدد حقيقي أو عشريالمتحولت  .2
 char: ةالمحرفي تالمتحول .3
   (  true , false( او ) 1و  0تأخذ إحدى قيمتيف )  boolالمتحولت البوليانية :  .4

 ويبين الجدول التالي أنواع المتحوالت ومجاالتها: 
 

 المجاؿ نوع المتحوؿ
Char 0 to 255 
int -32768 to 32767 

Long int -2147483648 to 2147483647 
Unsigned int 0 to 65535 

Float -3.4E-38 TO 3.45E+38 
Double -1.7E-308 TO 1.7E+307 
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  تعميمة القراءة أو الدخاؿInput Statement :Cin >>        
 ; Cin >> var                                          :1مثاؿ

 مف قبؿ المستخدـ.  varأي سيتـ إدخاؿ قيمة المتحوؿ 
               ;Cin >> x >> y    : 2مثاؿ

 

  تعميمة الطباعة أو الخراجOutput Statement :  cout <<  
       ; " cout << " welcome                         :1مثاؿ
 عمى الشاشة.   welcomeالعبارة طباعة  ستتـأي     

                                          ;  Cout << x: 2مثاؿ
 .عمى الشاشة   xطباعة قيمة المتحوؿ  ستتـ  
    ; cout << x << y        : 3مثاؿ 
 عمى الشاشة.   x , yستتـ طباعة قيمتي المتحوليف   

 : ىناؾ رموز معينة تستخدـ لتنسيؽ عممية اإلظيار مف أىميا:1مالحظة
  t\ بيف المخرجات tabلترؾ فراغ بمقدار ضغطة 
 n  , endl\ لالنتقاؿ إلى سطر جديد

: لستخداـ تعميمتي اإلدخاؿ واإلخراج لبد مف تضميف المكتبة المختصة 2مالحظة
وذلؾ مف خالؿ كتابة التعميمة التالية قبؿ بداية أي  iostream.hبيذا المجاؿ وىي 
 <include <iostream.h#برنامج:        

 

 تغييرىا ابداً  ول يمكف، قيمتو ل تتغير في كامؿ أجزاء البرنامج: الثابت الثوابت 
 
 const   type   name=value; 
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 :موضحة في الجدوؿ التالي :++Cفي  العمميات الحسابية
 

 ++cالرمز بمغة  اسـ العممية
 + الجمع
 - الطرح
 * الضرب
 / القسمة
 % الصحيحة باقي القسمة

 
 : ++Cالمعادلة التالية بػ  لو أردنا كتابة

 

R = 5 × 6 + ( y ÷ 4 ) -3 
 : ستكوف بالشكؿ التالي

R = ( (5 * 6 ) + ( y / 4 ) -3 ) 
 

 :أولويات العمميات الحسابية
فإننا سنقـو بتنفيذ  أي إذا تعرضنا لعممية حسابية معينة تحتوي عمى ضرب وقسمة وجمع و..... إلخ ،

 :التالي العمميات بالترتيب
 

 ذا وجدت عبارات تحوي أقواس داخؿ أقواس فإننا ننفذ العمميات عمى  :األقواس تنفذ أوًل، وا 

ذا كاف لدينا مجموعة مف األقواس جانب بعضيا البعاأل ض، عندىا نبدأ قواس الداخمية أوًل. وا 

 .إلى اليميف بالحساب مف اليسار

 .عمميات الرفع إلى أس معيف 

 ـ بتنفيذ العممية األقرب ذا وجدت عمى نفس المستوى فإننا نقو  الضرب والقسمة وباقي القسمة: وا 

 .لميسار
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 يرًا.الجمع والطرح: تتفذ أخ 

ـ  يتاف حسابيتاف ليما نفس األولويةإذا تعارضت عمم : مالحظة  .العممية األقرب لميسار تنفيذيت

 مثاؿ:
اكتب برنامج إليجاد 

w

y

z

x
a

7.2

5



  و

wz

yx
b






2)3.2(5.4 
#include <iostream.h> 

#include <math.h> 

main() 

{ 

 float w ,x ,y ,z, a , b; 

 cout<<"Enter w, x, y ,z \n"; 

 cin>> w>> x>> y>> z; 

a = ( ( 5 + x ) / z ) + ( y / 2.7 * w ); 

b = ( 4.5 * pow( ( x + 2.3 * y) , 2)) / ( z + w ); 

 cout<<"a =  "<< a; 

 cout<<"\n b = "<< b;  

} 

 
  


