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Chapter 1

مقدمة 

في البرمجة والخوارزميات



Objectives

3

 Introduction to computers.
 Describe what programmers do and do not do
 Explain how programmers define a problem, plan the 

solution, and then code, test, and document the 
program

 List and describe the levels of programming 
languages: machine, assembly, high level, very high 
level, and natural

 Describe the major programming languages that are in 
use today

 Explain the concepts of object-oriented programming



Computer 
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 A computer is a machine that can be process data (input) into 

useful information (output). 

Consist of software and hardware .

Hardware : Equipment associated with the system (e.g., the 

keyboard, screen, mouse, hard disk, memory, DVDs and 

processing units)..

 Software : programs that run on a computer  to control 

hardware . e.g.
 Applications software: to perform a particular task .

 operating system : set of programs to Serves as intermediary between hardware and 

applications software

 Database management : store data, update it, manipulate it, retrieve it, report it in a 

variety of views, and print it in as many forms.

 Programing language :



Programming

5

 Program – a set of detailed, step-by-step instructions that directs 

the computer to do what you want it to do

 Programming language – a set of rules that provides a way of telling 

the computer what operations to perform

 Five main steps

 Defining the problem

 Planning the solution

 Coding the program

 Testing the program

 Documenting the program

The Programming Process
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:يةأصل  كلمة  خوارزم
ااةي  اةةيب    مولة  اوةوارزم حممة  نةمإن كلمةة خوارزميةة مقة مة مةم الةا االةةيب  االة   ا ليةل 

وقة  نة ه اةيا االةيب    اا ت ةييب   ,اصة  اوليةةة امةنمون م 847إىل 780نغة ا  مةم لة ة
الةا ا ة  فمة  و ةا اوةوارزم  مئةيب   ,تة   نصةميب    ااة احل اريةيبر  االةيبم ، وااةلة 

يةةا أصةئت  كلمةة ا ة  موةةو ج   موأاطة  ا ة  ا ةت  ةى "ا ة  و امميبنلةة"وأاة  ك ةيب 
ال  ة اول Algorismsانطلق الا اووارزمييب  و  تل  اآلونة .االغيب  تم يئيب  

ور أورواب اة ج قة ون  ةى تطةوظةل اةيا املةا م ة اوم    ,ااية   وااممةمة وارمةيب  االقة  
ابا جمةمؤخ ا  ايتمل م اوم  ة ي ا  م تئطيب  
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تل ي  اووارزمية
ام طمية ام ئلة ا  جممواة قواا  وقوانني مك ونة وحم  ه ممئميب  تم لمل اوص  اوطوا 
.مليب ة اائييبان  اا اخلة التصول ال   امللوميب  واا  يبئج  امطلونة 

خواص اووارزمييب 
oخطوا  جيب ان تكون اووارزمية وا تة وحم  ج وميكم  تمميمهيب  اىل

.ملي ة وم  يباية تؤ   اىل اا  يجة 
o أن تكون اووارزمية وا  ج مهميب اخ لة  اليبايب امليب ة.
oان تكون اووارزمية صيبرة رل ميا امميبئل  مم نةس اا وه.
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وليبئل وص  اووارزمييب  

o ابل لميبل ااكلميب  واالئيبرا  االغوية (: ااط يمة ااكالمية)ااوليبئل االغوية.
o ابل لميبل امليب م  واالالقيب  اا ت ية ( : ااط يمة اا مزية)ااوليبئل اا ت ية.
o  ( .ااط يمة اا  فمية)خمططيب  لري االملييب

  ن يجة  ل مم خ ميب  ط يمة ااوص  ااكالمية اك ب اووارزمية اايت تلط-:1مثيبل 
Y=(x2+7)/x(x+2)اا لئري اا ت   اآليت

.مللومة  xالميب  أبن 

ااولةةةةةةةةةةةةةةةةةةيبئل االغويةةةةةةةةةةةةةةةةةةة . (ااط يمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ااكالميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة)1
قةةةةمل توصةةةة  اووارزميةةةةة ابلةةةة لميبل ا وا  وولةةةةيبئل االغةةةةة االيب يةةةةة  يةةةة  ي
ة اىل ااوصةة  ميةةا م ا ةةل وخطةةوا  اووارزميةةة ورلةةيب  امن مةةيبل مةةم م  لةة

م  لة أو مم خطوج اىل خطوج
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:ارل 
:يتال  ااقكل اآل( اال نية)ميكم اا لئري ام اووارزمية ابالغة ام  اواة

.x أ خل قيمة ام غري  : اوطوج األوىل 
.ا مب امميبم: اوطوج ااثيبنية
.”لاممناة ايس هليب  " إذا كيبن امميبم مميبوت  الصة  اطئا : اوطوج ااثيباثة
.ا مب اائمط:  اوطوج اا انلة

. y  ا مب قيمة: اوطوج اويبممة
.y اطئا قيمة: اوطوج ااميب لة

.توق  : اوطوج ااميبنلة
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ب مم خ ميب  ط يمة ااوص  ااكالمية اك -:2مثيبل 
Bو  Aخوارزمية ااميبلا امق   ال  يم موةئني 

:اوطوا  
أ خل قيميت ام غرييم . 1A وB
اةلل. 2M  مميبوت  اةةةةةةةةةةةAواةللN  مميبوت  اةةةةةةةةةةةB
افتص . 3M  ال تميبوN خالفيب  ايا  7؟ اذا كيبن  امةيبنة نلا اذاب اىل

4اذاب اىل 
افتص . 4M  ال او اك  ممN  خالفيب  6؟ اذا كيبن ا وا  نلا اذاب اىل

5ايا  اذاب اىل 
اةلل . 5M  مميبوت  اةةةةةةةةةةةN   وكياN  مميبوت  اةةةةةةةةةةةM  6واذاب اىل
يميبو   Nوكيا   Nيميبو   Mمث اةلل  Nو  6M    ااة ق نني .

3اائيبق  واذاب اىل 
خي . 7M  وN  كمطلو  هنيبئ
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-:مال لة
نمص اا قة وارزم   (ااط يمة ااكالمية)مم ايو  ااوليبئل االغوية 

ت ةيي االملية ارميبنية

اكتب خوارزمية حل المسألةمستخدماً الطريقة الرمزية-:1مثال 

ااوليبئل اا ت ية . (ااط يمة اا مزية)2























0

0

xax

xdx

s
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-:مال لة
ما ذا  ايا امللو  افيل مم ليبنمت واكم م يله   يب يب  و 

وكيا  يم خ م اوص  املييب  رت ية و ميبنية خم لةة
يم لمل إلثئيب  اا ل ت  اا ت ية

19

-:اوطوا  
اذا كيبن   . 1X>0 3وخالفيب  ايا  اذاب اىل 2اذاب اىل
4واذاب اىل 2S=        +D ه   .
4واذاب اىل    3S=       -A ه .
خي قيمة . 4S   ك  يجة التل مث توق

x

x
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خمططيب  لري االملييب . 3
ني اكل املية تم لمل اوص  اووارزمية رموز ا  لية خم لةة امشكيبل وخيصص رمز مل

مم املييب  اووارزمية ومم ايه اا موز

رمز اائ اية أو اا هيبية. 1

رمز إ خيبل وإخ اج اائييبان . 2

رمز امليب ة اا ت ية أو ام طم. ية3

20
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رمز اختيبذ اام ارا . 4

خطوط لري اائييبان . 5

رمز اا نط    يبل تل   ااصةت. يب 6
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-:مثيبل 
يب  مميب ة اك ب اووارزمية ااكالمية واا مزية وخمطط لري االملييب  إلجي

وحميط امم طيل ؟
ارل

الكالميةالخوارزمية

 :المدخالت

والعرضالطول

 :المعالجة

العرض*الطول= (s)المساحة

2*)العرض+الطول ( m) =(المحيط

 :المخرجات

والمحيطالمساحة

:الرمزيةالخوارزمية

 :المدخالت

x وy

 :المعالجة

s  = x *y

m= (x + y( * 2

 :المخرجات

m , s           
22
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العملياتسيرمخطط
Begin

x ,y

x *  y     =s

(x+y)*2  =m

end

s,m    

اا ة فم طةط ال  منةط امثةيبل اامةيبنق اك ةب اووارزميةة ااكالميةة واا مزيةة وامخ
إلجييب  مميب ة وحميط اا ائ ج ؟

: يممت
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فوائ  ال خ ام خمططيب  لري االملييب 
oو اا ارلني تمهيل  رالة  اا انمج أو اا ليبم مم قئل امم ةي يم أ
oأو تمهيل املية م اةلة اا انمج أو اا ليبم مم اةل تل يلت

اك قيبف امخطيبء اموةو ج فيت ا صتيتهيب
oيل   خمطط لري االملييب  وليلة مم وليبئل اا وثيق

Documentations

24



انواه خمططيب  لري االملييب 
خمططيب  لري اا امج اائميطة . 1

ي على إن خمطط سري عمليات الربانمج البسيط ميكن أن حيتو 
عملية معاجلة واحدة أو اكثر ولكنه خيلو من التفرعات 

Branching  أو التكراراتLoops   وميكن أن أيخذ
الشكل العام 
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بداية 
BEGIN

إدخال 
INPUT

معالجة 
PROCESSING

نهاية
END

إخراج 
OUTPUT

ااقكل االيبم مخططيب  لري االملييب  اائميطة

26
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ارلا خمطط لري االملييب  رميب  قيمة . 1F=ax+by
أمثلة

بداية 
BEGIN

ادخل 
a,b,x,y

f=ax+byاحسب 

نهاية
END

fاطبع 

27



ارلا خمطط لري االملييب  ا انمج  ل اممناة. 222 yxr 

بداية 
BEGIN

,xادخل

y

احسب

نهاية
END

rاطبع 

22 yxr 

28
28
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خمططيب  لري االملييب  ذا  اا ة ه . 2
لى حالة إن خمطط سري العمليات حيتوى على تفرعات وذلك اذا احتوى ع
تفرع أو اكثر من حاالت اختاذ القرارات وهذا النوع من التفرع يعرف ابل

Conditional Branchingاملشروط 
-:مثيبل 

ارلا خمطط لري االملييب  رل اممناة اا يباية

























053

05

053

xifx

xif

xifx

f
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بداية 
BEGIN

xادخل 

نهاية
END

fاطبع 

x>0هل 

x=0هل 

f=x3+5احسب 

f= -x3+5احسب  f=5احسب 

yes

no

no

yes

30
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y=(ax2+bx)/cحيثyارسم خمطط سري العمليات حلساب :مثال

ام  ميبم  اممك ة التل ا  

.ax 12+bx=0  وc≠0  اذنy=0

.ax 22+bx ≠ وابا يبيل ∞=yو  ايه اريباة م جتوز اامممة ال  امميبم  من   c=0و 0
مم ة اء ا م ال يليب  ا وا  over flowحي حل فيض   ااياك ج 

.ax 32+bx=0 وc=0  وy  2تصئح غري حم  ج واريبلب يليبملهيب كميب   اريباة

.ax 42+bx ≠ ≠ cو 0 yيمة و  ايه اريباة يلزم قممة اائمط ال  امميبم مل خ اج ق0
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خطط الذي وابلتايل فان خمطط سري العمليات اجليد هو ذلك امل
ويبقى )سألةيغطى كافة االحتماالت واجلوانب املتعلقة حبل امل

وال ( وقعةاحلل انقصاً اذا مل يشتمل على كافة االحتماالت املت
نبالغ اذا اعتربانه خاطئاً 

اذا خمطط سري العمليات هو
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بداية 
BEGIN

ادخل 
a,x,b,c

نهاية
END

اطبع 
اليمكن ”

القسمة 
“على صفر

c=0هل 

v=0هل 

y=0اجعل 

y=v/cاحسب 

yes

no

yes

no

v=ax2+bxاجعل 

yاطبع 
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خمططيب  لري االملييب  ذا  اا ك ار . 2
 الربانمج عدداً قد حيتاج االمر يف بعض االحيان اىل تكرار عملية معينة أو اكثر يف
ربانمج معيناً من املرات ومثال على ذلك إذا اراد املربمج أن يطبع نتيجة ال

اخل .... 100و0مرات أو إذا اراد ان يطبع االعداد الفردية احملصورة بني 10
:وبشكل عام 

اتميكن إتباع القواعد التالية لعمل أي تكرار داخل خمطط سري العملي
:والقواعد هي 
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كون عداداً من أحد املتغريات واجعل قيمته االبتدائية صفراً . 1(c=0)

نفذ العملية املراد تكرارها. 2

اضف واحداً اىل قيمة العداد احلالية  . 3c=c+1

افحص قيمة العداد الناجتة. 4

اذا كانت قيمة العداد مساوية لعدد مرات التكرار فتوقف . 5

خالفاً لذلك نفذ اخلطوات . من جديد  62,3,4

-:مثال 

10الى 0ارسم مخطط سير العمليات لحساب الجذور التربيعية لألرقام الصحيحة من 
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بداية 
BEGIN

نهاية
END

rاطبع 
هل

C<=10

(صفر العداد)
c=0

yes no

c=c+1

r=         cاحسب 
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كميب ميكم ر ت ايييب  كميب يل 

هل

C<10

بداية 
BEGIN

نهاية
END

rاطبع 

(صفر العداد)
c=0

yes no

c=c+1

r=         cاحسب 
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