
 

 الكلية التطبيقية –جامعة محاه 

 اسوبمقرر مدخل إىل احل  – ثانيةسنة  –قسم التغذية الكهربائية 
 

 م. رفاه خمتار 1

 د. طارق الناصوري

 

 

 :Classes(  األصناف)  الفئات
 

 ،++C لغة ميزات أفضل من واحد الفئات مفهوم يعتبر

 .البيانات ههذ على تعمل التي والدوال البيانات من مجموعة هي الكالس أو الفئة

 
 :التالي بالشكل  الكالس عن التصريح يتم :( الفئة)  الكالس عن التصريح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :حيث

 

    class_name :     الكالس اسم . 

 .بالكالس الخاصة المتحوالت تعريف يتم القسم هذا في:   private  القسم

       Type var1 :   الكالس متحوالت من االول المتحول واسم نوع. 

      Type  var2 :   الكالس متحوالت من الثاني المتحول واسم نوع. 

........................ 

 . العامة المتحوالت تعريف يتم القسم هذا في  :    public القسم

class  class_name 

{  

private: 

Type  var1 ; 

Type  var2 ;   

........ 

Public:  

Type  var3 ; 

Type  var4 ; 

......... 

…….   

}; 
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 :مالحظـات

 الدالة قبل الكالس تعريف يتم main ( ) . 

 المحجوزة بالكلمة الكالس تعريف يبدأ class  تعريفف لقاعدة يخضع للصف اختياري اسم يليها 

 لفاصفلةبا دومفا   الكفالس تعريفف وينتهي, { } قوسين بواسطة الكالس جسم تحديد يتم األسماء

 (. ; ) المنقوطة

 كفل يحدد المحددات تسمى مفتاحيه بكلمات قسم كل يبدأ ،أساسيين قسمين إلى الكالس جسم ينقسم 

 : القسم لهذا الوصول مستوى منها

 (  عام  ويعني )     :  publicالمحدد

 (  داخلي أو خاص يعني )    : privateالمحدد

 وابعت دوال أو متحوالت تكون قد الكالس أعضاء). 

 قسم في تُعّرف التي األعضاء Private  نفسه، الكالس ضمن إال معها التعامل يمكن ال   

 قسم في تُعّرف التي األعضاء Public  الرئيسفية الدالفة ضفمن معهفا التعامفل يمكفن التفي فقط هي  

 .( ) main للبرنامج

 تبفرز هنفا مفن.. اعنهف التصفريح عنفد الكفالس متحفوالتل قفيم إسفناد يمكفن ال الكفالس تعريفف في 

 .ابتدائية بقيم المتحوالت بتهيئة فيه  نقوم الذي الباني التابع أهمية

 الثنائية العملية تستخدم الكالس تعريف بعد األعضاء التوابع تعريف عند .)::( 

 األغفرا  تسفمى الصفنف هفذا مفن نسف  إلنشفاء اسفمه اسفتخدام يفتم  الكفالس تعريفف يفتم أن بعد 

objects  جديد بيانات نمط أصبح الكالس اسم ), 

 ففي مكفان حجفز يفتم الفذاكرة، ففي فعليفة مسفاحة أي حجفز إلفى يفددي ال الكالس عن التصريح ان 

 .الكالس هذا من object)  غر  تعريف عند الذاكرة

 الغفر  اسفم بكتابة البرنامج في بالغر  المتعلقة عضاءاأل تُستدعى الغر  عن التصريح بعد 

 .والعض اسم ثم )  .  ( ثم
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 :Constructor الباني التابع
 ابتدائية بقيم الكالس في األعضاء المتحوالت لتهيئة يستخدم. 

 قسم ضمن يُعّرف public . 

 الكالس اسم نفس له. 

 قيم أي يعيد ال.    

 الكالس هذا من غر  عن التصريح بمجرد تلقائيا   التابع هذا استدعاء يتم. 

 التابع لهذا المررة البارمترات ريتغي مع سالكال ضمن باني تابع من أكثر تعريف يمكن. 

 
 :  مثال
 علمفا   المسفاحة، لحسفاب أخفرى ودالفة الدائرة محيط لحساب دالة فيه وعّرف دائرة، عن يعبر سكال اكتب

 . المستخدم قبل من إدخاله سيتم الدائرة قطر نصف أن
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 :المثال شرح
1. 

 
 

 لنصف ابتدائية قيمة اسناد تم وفيه  ،( وسائط)  بارمترات دونب باني تابع إنشاء السابقة التعليمات في تم

 .circle الكالس من غر  إنشاء عند الدالة ههذ تنفيذ يتم ، 11 وهي الدائرة قطر

2. 

 

 تم الدالة ههذ وفي  القطر، نصف وهو واحد(  وسيط) ببارمتر باني تابع إنشاء السابقة التعليمات في تم

 الدالة ههذ تنفيذ يتم ، الدائرة قطر صفن إلى(   الرئيسي البرنامج من تمريرها سيتم التي)  القيمة اسناد

 . float نوع من واحد وسيط الغر  لهذا يكون أن على ،circle الكالس من غر  إنشاء عند

3. 

 

  الدائرة، مساحة بحساب تقوم cala_area  اسمها دالة إنشاء السابقة التعليمات في تم

4. 

 

  الدائرة، محيط بحساب تقوم calc_circ  اسمها دالة إنشاء السابقة ماتالتعلي في تم
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5. 

 
 

 بدون الباني التابع تنفيذ تمسي وهنا ، circle الكالس من c1 الغر  إنشاء السابقة التعليمات في تم

 قطر نصف قيمة طباعة ثم ، 11 لـ مساويةc1  اسمها التي الدائرة قطر نصف قيمة لتصبح متراتبارا

 . محيطال قيمة طباعة وكذلك ،مساحتها قيمة وطباعة دائرة،ال ههذ

 

6. 

 
 

 قطر لنصف كقيمة 3 القيمة تمرير مع circle الكالس من c2 الغر  إنشاء السابقة التعليمات في تم

 c2 اسمها التي الدائرة قطر نصف قيمة لتصبح الواحد البارامتر ذو الباني التابع تنفيذ تمسي وهنا ،الدائرة

 قيمة طباعة وكذلك مساحتها، قيمة وطباعة الدائرة، ههذ قطر نصف قيمة طباعة ثم ،3 لـ اويةمس

 .المحيط
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7. 

 
 

  المستخدم، من الدائرة قطر نصف قيمة قراءة السابقة التعليمات في تم

 قيمة لتصبح الواحد البارامتر ذو الباني التابع تنفيذ سيتم وهنا ، circle الكالس من c3 الغر  إنشاء ثم

  المستخدم، أدخلها التي للقيمة مساوية c3 اسمها التي الدائرة قطر نصف

 .المحيط قيمة طباعة وكذلك مساحتها، قيمة وطباعة الدائرة، ههذ قطر نصف قيمة طباعة ثم

 


