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Chapter 3

Data Typesأنواع البياانت  
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حيث ,على جمموعة من أنواع البياانت كغريها من لغات الربجمة ++Cحتتوي لغة 
ها يف اجلدول توجد أنواع أساسيه وأنواع مشتقه من األنواع األساسيه وميكن تلخيص

:التايل
النوع الوصفالحجم

2 bytesعدد صحيحint
2 bytesعدد صحيح قصيshort int   أوshort 
4 bytes عدد صحيح طويلlong int أوlong
4 bytesعدد حقيقيfloat
8 bytesعدد حقيقي طويلdouble 
10 bytesعدد حقيقي طويل جداlong double
1 bytesحرفchar 
1 bytes قيمة منطقيةtrue/falsebool 
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:تعريف المتغيرات
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 Variables Declarationاإلعالن عن املتغريات 
.بتحديد امسه ونوعهجيب اإلعالن عنه أوال وذلك   ++Cقبل استخدام أي متغري يف 

الصيغة العامة لإلعالن عن املتغريات
data type          variable name;

نوع املتغري    اسم املتغري
1مثال

int  a;
float  my_number;
double b;
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يث أما إذا أردت اإلعالن عن عدة متغريات من نوع واحد فيمكن اإلعالن عنه بعبارة واحده ح
"   ,"يفصل بني كل متغري فاصله 

int a,b,c;                                                              
:وهو مكافئ لإلعالن التايل 

int  a;
int  b;  
int  c;

:عرف املتغريات التاليه : 2مثال
x                                وy وzأرقام صحيحة
m                                وn أرقام حقيقية
cn                              حرف

int x,y,z;
float  n,m;
char cn;
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 Constantsالثوابت 
هي عبارة عن متغريات حتمل قيم اثبتة طيلة زمن تنفيذ الربانمج 

constويتم اإلعالن عن الثوابت ابستخدام الكلمة احملجوزة 
الصيغة العامة لإلعالن عن الثوابت

1- data type      const  constant _name= value;
2- const       data type    constant _name= value;

:مثال 
1- float  const   pi=3.14;
2- int    const max= 5000;

أو
1- const     float     pi=3.14;
2- const  int    max= 5000;
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/ Functions:OutputBasic Inputدوال اإلخراج واإلدخال األساسية

iostreamوهي عبارة عن الدوال املتضمنة يف املكتبة 

أمر اإلخراج . 1cout:اليستخدم لطباعة املخرجات على الشاشة مع مؤثر اإلدخ

Insertion Operators     ">>"

[ tow " less than" sign ]

أتخذ ثالث أشكالcoutالصيغة العامة لألمر 

1. cout <<"out put sentence";

لطباعة مجلة إخراج على الشاشة

;"cout<<"hello:مثال
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2. cout <<var_name;
لطباعة قيمة متغري على الشاشة

:مثال
int x;
cout <<x;

3. cout <<"message"<<value;
(<<)لطباعة نص وقيمة معا يفصل بينهما مؤثر االدخال

:  مثال

i. int x=7;
cout <<"x="<<x;

ii. cout<<"hello, I am"<<age<<"years old" ;
املخرجات

hello, I am 21 years old                                 
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أمر اإلدخال . 2cin

" >>"يستخدم لقراءة البياانت عن طريق لوحة املفاتيح مع مؤثر االستخالص 
Extraction Operator  

:cinالصيغة العامة لألمر 

cin>>var_name;

cin>>v1>>v2>………….>>vn;

:أمثلة

لقراءة حرف من لوحة املفاتيح -أ

char a;

cin>>a;
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:تكملة االمثلة
لقراءة قيمة صحيحة  -ب

int age ;
cin>>age;

لقراءة قيمة صحيحة وقيمة حقيقية  -ج
int x;
float y;
cin>>x>>y;
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1مثال 

1-// This is my first program in C++

2- # include < iostream .h >

3-# include <stdlib.h>

4-int main( ) 

{

5- cout << "Welcome to C++";

6- system ("PAUSE");

7- return o;

}
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على دوال اإلدخال واإلخراج:مثال
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int i;
cout<<"pleas enter an integer value:";
cin>>i;
cout<<"the value you entered is "<<i;
cout<<"an its double is "<<i*2;

system("PAUSE");
return 0;

}
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Escape Charactersأحرف اهلروب 
الوظيفةالحرف

\nنقل المؤشر لسطر جديد

\tنقل المؤشر أربع مسافات

\a إصدار صوتalert (beep) 
\b إرجاع المؤشر خطوه للخلفback space 
\r نقل المؤشر إلى بداية السطر الحالي

\v تطبع مسافة رأسيه"|"

"تطبع عالمة تنصيص "\

تطبع عالمة استفهام ؟ ?\

\تطبع عالمة \\
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:مثال
إذا كان لدينا القيم التالية 

n= ' m'
x= 7
g= 'a'

:لتظهر املخرجات ابلشكل التايل coutأكتب أمر 
namemarkgrade 

nx                                   g        
c++ language

:احلل
cout <<"name\t"<<"mark\t"<<"grade\n";
cout<<n<<"\t"<<x<<"\t"<<g<<"\n"
cout <<"\t  c++ language";
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.توضيح التعامل مع املتغريات: 1مثال
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int a,b;
int result;
a=5;
b=2;
a=a+1;
result=a-b;
cout<<result<<"\n";

system("PAUSE");
return 0;

}
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نصف القطرrاملساحة ، aحيث a=πr2برانمج حلساب مساحة الدائرة: 2مثال
#include <iostream.h>

#include <stdlib.h>
const float pi=3.14;

int main()

}
float a,r;

cout<<"enter radius \n ";

cin>>r;

a=pi*r*r;

cout<<"circle area ="<<a<<"\n";

system("PAUSE");

return 0;

{


