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Chapter 2

لغات البرمجة
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خمطط سري العمليات حلساب املقدارارسم:مثال

s=a1+a2+a3+a4+a5
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ias

ري عملأ  ولكن كلما زاد عدد احلدود فأن  عهاأا اساةأاحل احلاةأب  غأ    أ
يأ  املاأا ل وحلل هذه املشكلحل الاد من اجياد خسارزميحل للحأل صغأل  حلأل ع

املشاهبحل
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اشتقاق خوارزمية احلل 
نفرض ان اجملموع االبتدائي . 1s0  يساوي صفرًا أي انه عندi=0    فان

s0=0
عند . 2i=1    فانs1=s0+a1 عند . 3i=2   فانa2 =s1+a2+s2=s0+a1 عند . 4i=3   فانa3 =s2+a3+s3=s1+a2 عند . 5i=4   فانs4=s3+a4 عند . 6i=5   فانs5=s4+a5(اجملموع النهائي)

   si=si-1+aiوبشكل عام
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اذن املخطط هو 

i<5هل 

بداية 
BEGIN

siاطبع 

i=i+1اجعل 

نهاية
END

ادخل 
aiالحد 

i=0,s0=0اجعل 

si=si-1+aiاحسب 

noyes
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سف من صف( صف)جممسع عناصر كل ةارخماط ةري الهمليات إلجيادارةم:مثال
جممسع عناصر املغفسفحل كلاااملغفسفحل

اعمدة4صفسف و3مكسنحل من  bاذا كانت لد نا مغفسفحل :احلل
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s1=b11+b12+b13+b14
s2=b21+b22+b23+b24
s3=b31+b32+b33+b34

s1, s2, s3واملالسب هس اجياد  

s=s+bijاذ                        
وابلتايل فا  خماط ةري الهمليات للجزء االول هس
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BEGINالبداية 

s=s+bijاحسب 

النهاية
END

  i=1اجعل

no yes

  j=1اجعل

s=0اجعل

bijاقرأ 

sاطبع 

j=j+1

J<=4

i=i+1

i<=3

yes no
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نيمخطط سير العمليات للجزء الثا
البداية 
BEGIN

s=s+bijاحسب 

النهاية
END

  i=1اجعل

no yes

s=0اجعل

j=1اجعل

bijاقرأ 

sاطبع 

j=j+1

J<=4

i=i+1

i<=3

yes no
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ري متااو حل خماط ةري الهمليات لربانمج  قار  اني ثالثحل اعداد مسج حل  ارةم:مثال
و ا   اكرب عدد ايناا

a,b,cنفرض ا  االعداد ه  :احلل
البداية 
BEGIN

النهاية
END

no yes

cاطبع  aاطبع 

a>cb>c

yes

no

a,b,cادخل 

a>b

 bاطبع 

no

yes



Levels of Languages
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 Lower-level languages – more like the 0s and 1s the computer itself uses

 Higher-level languages – more like the languages people use

 Divided into five generations

 Machine language

 Assembly languages

 High-level languages

 Very high-level languages

 Natural languages

Five Generations of Languages



Major Programming Languages
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 FORTRAN

 COBOL

 BASIC

 RPG

 Visual Basic

 C

 Java

FORTRAN
 The first high-level language

 Stands for FORmula TRANslator

 Used primarily for engineering, 

mathematical, and scientific tasks



Object-Oriented Programming
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 Object – a self-contained unit that contains both data and its 
related functions

 Key terms in object-oriented programming
 Encapsulation – an object isolates both its data and its related 

instructions

 Attributes – facts that describe the object
 Also called properties

 Methods – instructions that tell the object to do something

 Messages – an outside stimulus that results in the change of the 
state of an object



Using Objects
 Programmers define classes of objects

 The class contains all attributes that are 
unique to objects of that class

 An object is an instance (occurrence) of a 
class

 Objects are arranged hierarchically in 
classes and subclasses
 Subclasses are derived from classes

 Inheritance – a subclass possesses all 
attributes of the class from which it is 
derived

 Additional attributes can be coded in the 
subclasses
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Activating the Object
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 A message is sent to the object, telling it to do something

 The object’s methods tell it how to do it

 Polymorphism – each object has its own way to process the 

message

 For example, the class may have a Move method, but each subclass 

implements that method differently

Object-Oriented Languages

 C++

 Java

 C#

 Visual Basic



25

مقدمة عن لغات الربجمة
:نهلم أ  دراةحل احلاةب صنقام إىل قامني مها

.Hardwareالهتاد -
.Softwareالربجميات -

ت اإلدخال، وحدات فتم صقايم الهتاد إىل وحدا. ولتاايل الدراةحل  تم جتز حل كل قام على حده
والربامج ، ربجمةلغات ال، نظم التشغيلاإلخراج، و وحدة النظام ومت صقايم الربجميات إىل 

.التطبيقية



حذ فحل ع د الرمحن.أ26

لغات الربجمة

:صنقام لغات الربجمحل اغفحل عامحل إىل ماتس ني أةاةني مها
. Low-Level Languagesلغات املاتسى املنخفض -
. High-Level Languagesلغات املاتسى الهايل -

حل التهامل م  و ابلا   هناك فارق ك ري اني هذ ن املاتس ني يف اإلمكانيات، وةاسل
الهايل صاتخدم ومبا أ  لغات املاتسى. احلاةب، ابإلضافحل إىل ةاسلحل صهلم اللغحل وفاماا

.امااكلمات إجنليز حل مهينحل ورمسز رايضيحل منلسفحل، فا  أةال يف صهلماا وف
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Low-Level Languagesلغات املستوى املنخفض 
صنقام لغات هذا املاتسى إىل قامني مها:
- لغحل اآللحلMachine Language .
-  لغحل التجميAssembly Language .

Machine Languageلغة اآللة
صتكس  من و . ه  أول اللغات ظاسر، وه  اللغحل السحيدة اليت  فاماا احلاةب م اشرة دو  وةيط

 تكس  مناا هذا  الرمزا   هربا  عن األوامر املختلفحل وال ياانت اليت.الغفر و الساحد: رمز ن مها
تالب مهرفحل إال أ  هذه اللغحل صه حل التهلم وخاصحل أ  لكل حاةب لغحل آلحل خاصحل اه، وص. الربانمج

صاس ر هذه اللغحل مما أدى إىل. واةهحل يف صغميم احلاةب، ابإلضافحل إىل صهساحل يف اكتشاف األخااء
.إىل لغحل التجمي 



28

Assembly Languageلغة التجميع 
:  ثلصهتمد هذه اللغحل على الرمسز املختزلحل، أي اختغارات لكلمات ذات مدلسل لغسي حمدد م

ADD صدل على اجلم ، وMOVل ، مما جهل صهلم هذه اللغحل أةا...صدل على النقل، وهكذا
حل اآللحل عن طر ق ما  امى ولكن الربانمج يف هذه اللغحل  تم جتميهه وحتس له إىل لغ. نا ياً من لغحل اآللحل

 قى وم  ذلك ص. مما  ؤكد أ  احلاةب ال  تهامل م اشرة إال م  لغحل اآللحل.  Assemblerابجملم  
مي  خاصحل هبا، هذه اللغحل صه حل التهلم، وهلا عيسب من أارزها ارص اطاا ابآللحل ، فكل آلحل هلا لغحل جت

.Processorو قغد ابآللحل هنا حتد داً املهاجل 

مهرفحل واةهحل ابلتغميم اناًء على ما ة ق نقسل إ  كتااحل الربامج الغات املاتسى املنخفض صهتمد على
هل مما ج... (. املهاجلات، املقاطهات، ماارات ال ياانت، عناو ن الذاكرة،)الداخل  للحاةب 

.الهلماء  فكرو  الغات صهزل املربمج نا ياً عن التغميم الداخل  للحاةب
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High-Level Languagesلغات املاتسى الهايل 
صهتمد هذه اللغات على كلمات إجنليز حل واضححل املدلسل مثل:write, read, input print ،

إال أ  . جار حل و ريهامما ةال صهلم هذه اللغات واإلق ال علياا حلل املشاكل والتا يقات الهلميحل والت
خاسة وذلك عن طر ق صنفيذ الربانمج هبذه اللغات حيتاج إىل كشف األخااء وصت   التهليمات خاسة

ملرتجم مث صرعته وحتس له إىل لغحل اآللحل عن طر ق ما  امى ابInterpreterما  امى ابملفار 
Compiler .

رصرا  الفس : أما اللغات اليت ظارت يف هذا املاتسى فا  كثرية جداً، من أارزها وأشارهاfortran ،
.اخل...++c،C، الا  pascal، ال اةكال Qbasic، ال ياك cobolالكساسل 
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++Cمقدمة إىل لغة 
اليت صاتخدم يف كثري من High level languageه  إحدى لغات املاتسى الهايل 

.cلغحل التا يقات وأمهاا أهنا صدخل يف اناء نظم التشغيل وصهترب امتداد إىل

:نذكر مناا++cصسجد الهد د من املزااي للغحل : ++Cمزااي لغة  

الارعحل . 1speed : صهترب لغحلC++ةر هحل يف إجناز املاام.

احلجم . 2size: ياً وحلل حتتسي على جممسعحل ضخمحل من الدوال جهلت مناا لغحل ك رية نا
كل مكت حل هلا هذه املشكلحل مت صسز   هذه الدوال على جممسعحل من املكت ات املتخغغحل ،

.اةم مهني وحتتسي على دوال مهينحل

صسل إىل احلل ولذلك وابلتايل حيتاج الربانمج الساحد إىل مكت ات مهينحل  تم اةتخداماا يف الس 
.أص حت صغرية احلجم
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++Cمكوانت برانمج 
:من أراهحل عناصر أةاةيحل ه ++c تكس  أي ارانمج مكتسب الغحل 

اةتدعاء املكت ات املاتخدمحل يف الربانمج. 1.

صهر ف املهايات أو ال ياانت املاتخدمحل يف الربانمج. 2.

عل. الربانمج(ع ارات)3

إذا احتسى الربانمج على دوال ماتخدم صكتب هذه الدوال يف اجلزء األخري من ال. .ربانمج4
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data declaration( املعطيات)تعريف البياانت
Dataالبيانات 

 Variablesالمتغيرات Constantsالثوابت 

Localمحلية Globalعامة 
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خدامه يف عي  عادة عند صهر ف املتغري جيب أ  حندد هل هس متغري عام مبهىن أنه ميكن اةت
زء اخلاص اه أم هس متغري حمل  مبهىن أنه  اتخدم داخل اجل(على ماتسى الربانمج)األجزاء 

.فقط

مجمنيز اني املتغريات الهامحل واحملليحل من خالل وض  عمليحل التهر ف داخل الربان

.متثل متغريات عامحل( mainالدالحل )املتغريات اليت  تم صهر فاا ق ل ادا حل الربانمج 

ليحل أو داخل أي ارانمج فرع  صهترب متغريات حمmainاملتغريات اليت  تم صهر فاا داخل الدالحل 
.صاتخدم فقط داخل اجلزء املهرفحل فيه
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:++cالشكل العام لربانمج 
Libraries Callاستدعاء المكتبات                                          

Constants Declarationاإلعالن عن الثوابت   

    Global Variables Declarationاإلعالن عن المتغيرات العامة 

( )mainالدالة الرئيسية                                                           

}بداية البرنامج                                                                   

Local Variables Declarationاإلعالن عن المتغيرات المحلية 

Program Statementsعبارات البرنامج                               

returnمردود الدالة                                                            

{نهاية البرنامج                                                                  
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الحل هلا على جممسعحل من املكت ات،كل مكت حل حتتسي على جممسعحل من الدوال وكل د++cحتتسي لغحل 
وظيفحل مهينحل صؤد اا داخل الربانمج

ج وصامى هذه الهمليحل اخلاسة األوىل يف الربانمج صتمثل يف اةتدعاء املكت ات اليت  تال اا الربانم
(h.)لذلك جند املكت ات صنتا  أمساؤها اساةاحل Headerابلرتو احل 

  iostreamاملكت حل املتضمنحل دوال اإلدخال واإلخراج وصامى ++cومن أشار املكت ات يف لغحل 

:الغيغحل الهامحل الةتدعاء املكت حل

#include <libarary Name.h>    
اةم املكت حل

<include<iostream.h#:مثال

Libraries Callاستدعاء املكتبات 
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:أمثلة لبعض املكتبات والدوال اليت حتويها
o املكت حلmathحتسي كل الدوال الرايضيحل.
o املكت حلconioحتسي دوال التهامل م  األحرف وصث يت املخرجات.
o املكت حلstringحتسي دوال التهامل م  الاالةل النغيحل.

-:مثال
 اهض الدوال إذا ر  نا يف كتااحل ارانمج حيتسي على عملييت اإلدخال واإلخراج ابإلضافحل إىل

الرايضيحل 
فيجب اةتدعاء املكت ات التاليحل 

#include<iostream.h>
#include<math.h> 


