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    مسري جعفر املادة: دكتور ◄

     األوىل   :احملاضرة ◄

, (2انخوارسيياث وانبزيجت)أىالً بكى أصدقائي في انًحاضزة األونى ين يقزرنا   العلمي :احملتوى 

 بدايت سنقوو بعزض انفقزاث انتي سنأخذىا ىذا انفصم:

    يزاجعت عايت في اندوال .-1

 انسجالث )انبنى ( .-2

 انًؤشزاث . -3

 رتم ( . –يكدس  –بنى انًعطياث انخطيت )قائًت  -4

 ( .oopانتوجو )انبزيجت انغزضيت  -5

ثذاٌخ ٌمذ ٖٔٛ اٌذوزٛس سٍّش عؼفش اٌى ضشٚسح االٌزضاَ ٚاٌزمٍذ ثمٛاػذ ٚششٚط ِحبضشارٗ... ٚوّب فً 

 األػٛاَ اٌسبثمخ رمسُ ػالِخ ِمشسٔب اٌى لسٍّٓ:

 ػالِخ ِٛصػخ ػٍى ِزاوشرٍٓ ٚاِزحبْ ضّٓ اٌفصً ٚاِزحبْ اٌؼًٍّ 33ٌٚزضّٓ  اٌمسُ اٌؼًٍّ:

بٌت اٌزي ٌس ٌذٌٗ حضٛس فً اٌؼًٍّ ِٓ رمذٌُ اِزحبْ اٌؼًٍّ ٚثبٌزبًٌ ٌّٕغ ِٓ رمذٌُ ٌّٕغ اٌط رٌٕٛٗ ٘بَ....

 اِزحبْ إٌظشي

 ػالِخ ٚوّب ٔزوش أٗ اِزحبْ ِؤرّذ 03ٚاٌّسؤٚي ػٕٗ اٌذوزٛس سٍّش عؼفش ٚػٍٍٗ اٌمسُ إٌظشي:

 C++     Review of the aboveٚاالْ أصذلبئً ٌٕجذأ ِحبضشرٕب ثبٌشىً اٌؼبَ ٌٍجشٔبِظ فً ٌغخ 

 وهً لتضمٌن مابٌن القوسٌن بالبرنامج         

    وهذا السطر ٌعنً استخدام مساحة األسماء                        

 وهً الدالة الرئٌسٌة حٌث من هنا ٌبدأ تنفٌذ البرنامج          

 ء البرنامجوتستخدم عند انها        

 والقٌمة صفر تدل على ان البرنامج انتهى بشكل صحٌح

 2لغات البرمجة  
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 رؼٍٍّبد ِغّٛػخ

  

  

          

  

 

+𝑪اىى انتعهيًاث في نغت  +  : 

 >>   ِٛعٙبد اإلخشاط : ٚرسزخذَ ِغ    رؼٍٍّخ اٌطجبػخ  

 <<: ٚرسزخذَ ِغ ِٛعٙبد االدخبي    رؼٍٍّخ االدخبي 

 اىى انًكتباث انًستخديت في ىذه انهغت:

 : ٚرفٍذ فً دٚاي االدخبي ٚاإلخشاط           ِىزجخ اٌذخً ٚاٌخشط 

 : ٚرفٍذ فً ادخبي اٌذٚاي اٌشٌبضٍخ      ِىزجخ اٌشٌبضٍبد 

 : 𝒓𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒅 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅 انكهًاث انزئيسيت انًحجوسة 

اٌمٍبسٍخ ٚرىزت ٘زٖ اٌىٍّبد ثأحشف صغٍشح ٌزا ٌغت ػٍى اٌّجشِظ  ++Cوٍّخ ِؼشفخ ٌٍغخ  33ٌٛعذ حبٌٍبً 

 ػذَ رسٍّخ أي ِزغٍش ثبسُ ِّبصً ٌٙزٖ اٌىٍّبد الْ رٌه لذ ٌؤدي اٌى اسثبن اٌّجشِظ ٚاّ٘ٙب:

bool , break , catch , char , class , const , do , continue , default , delete , else , 
flase , float , for , if , int , new , namespace , mutable , public , protected , short 

, struct , switch , true , using , virtual , while , long , void , return. 

   "𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔انًتغيزاث )انًتحوالث( " 
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ػجبسح ػٓ صٕذٚق ِحغٛص ثبٌزاوشح ٌٚٗ ػذح أٔٛاع حست اسزخذاِٗ ًٚ٘ رؼزجش وأسّبء ٌخبٔبد ِحغٛصح 

 ثبٌزاوشح سزخذَ ٌزخضٌٓ لٍُ ضّٓ اٌجشٔبِظ

 أٔٛاع اٌّزغٍشاد:

  ٌزخضٌٓ اٌمٍُ اٌؼذدٌخ اٌزً            ِٓ وٍّخ      ٌسزخذَ إٌٛع اٌصحٍح النوع الصحيح:
                    صالس احغبَ ِخزٍفخ  ++Cالرحٛي ػٍى أعضاء ػششٌخ ٌٚٛعذ فً ٌغخ 

   :النوع الحقيقي: ٌمسُ اٌى
I.       ٚ٘زا إٌٛع ٌأخز لٍُ حمٍمٍخ ثذلخ ػبدٌخ ٌٚحغض:       
II.        رىْٛ لٍّٗ حمٍمٍخ راد دلخ ػبٌٍخ ٌٚحغض :        

  أي ٌسزخذَ ٌزخضٌٓ اٌحشٚف  ٌزسغ ٌحشف ٚاحذ فمظ ِٓ ِحبسف ٌٛحخ اٌّفبرٍح " النوع المحرفي:
         ٌٚحغض      ٚسِض

 النوع الشريطي:  ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ سٍسٍخ ِٓ اٌّحبسف

   ٌسزخذَ ٌزخضٌٓ اٌمٍُ إٌّطمٍخ ًٚ٘ اِبtrue    or    false  ٌٗ ٌٚشِض النوع البولياني" المنطقي"
       ٌٚحغض أٌضب      ثبٌشِض 

 اٌّزحٛي ِٕٗ الٌبخز أي لٍّخ ٌٚشِض ٌٗ ثبٌشِض   النوع الخالي     :

 اٌزسٍّخ: ػٍٍٕب ِشاػبح اٌششٚط االرٍخ ٚاٌزً رسّى ثششٚطاْ أسّبء اٌّزغٍشاد ً٘ أسّبء اخزٍبسٌخ ٌىٓ 

A.  :ًأسّبء خبطئخ             أال ٌجذأ االسُ ثشلُ ِضال ً٘ٚ 
B.  :ًأال ٌحٛي فشاغبد ِضال               
C.  اْ ال ٌىْٛ ِٓ اٌىٍّبد األسبسٍخ اٚ اٌّحغٛصح وأسّبء رؼشٌفٍخ 
D.  : ًالٌحٛي ػٍى أي سِض خبص ثبٌٍغخ ِض( / , + , ; , % , ^ , * , ) 
E. ػذد اٌحشٚف فً االسُ اٌزؼشٌفً ٚاحذاً ٚصالصٍٓ حشفبً  اْ الرزغبٚص 

 ( Function )اندوال 

 

 

 

ٌٕجذأ ثزؼشٌف ِفَٙٛ اٌذٚاي ًٚ٘ ػجبسح ػٓ وٛد ثشِغً ِسزمً ٌٗ اسُ ٌٚٗ ٚسطبء ًٚ٘ ِغّٛػخ 

ِٓ اٌجشاِظ اٌغضئٍخ اٌزً رفٍذ فً رمًٍٍ اٌسطٛس اٌجشِغٍخ ٚرّٕغ رىشاس رؼٍٍّبد ِؼٍٕخ ِّب ٌؤدي 

 لشاءح اٌجشٔبِظٌسٌٙٛخ 
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 لماذا نستخدم الدوال؟ّ؟!
اٌٙذف ِٕٙب رٕظٍُ اوضش ٌٍجشٔبِظ ٚرغضئخ اٌّسأٌخ اٌى ػذح أعضاء صغٍشح ٚأٌضب اخزصبس اٌٛلذ 

الْ أي ػًّ فً اٌٍغخ ٌزطٍت رؼٍٍّبد ثشِغٍخ ٚرٛفٍش ِسبحبد ِسزخذِخ فً اٌزاوشح ِٚٓ اعً 

 ٔزجغ اٌشىً اٌزبًٌ: ++Cوزبثخ داٌخ ثٍغخ 

 فشاؽ  ٔٛع اٌٛسٍظ األٚي( اسُ اٌذاٌخ  فشاؽ  ٔٛع االسعبع ).... , اسُ اٌٛسٍظ 

 

 وً ِب ثٍٓ لٛسٍٓ ٌذػى " رشٌٚسخ اٌذاٌخ "            

                      { 

 ِغّٛػخ رؼٍٍّبد ) عسُ اٌذاٌخ (        ;                                                                               

       إٌزٍغخ  ;                                                                                   

                                                                                         } 
 

 

 طشٌمخ وزبثخ اٌذٚاي:

اٚ اٌزصشٌح ػٕٙب لجً اٌذاٌخ اٌشئٍسٍخ        اِب ٌزُ اٌزصشٌح ٚاٌزؼشٌف ػٕٙب لجً اٌذاٌخ اٌشئٍسٍخ 

 ٚرؼشٌفٙب ثؼذ اٌذاٌخ اٌشئٍسٍخ       

 ٌٛعذ ٌٍذٚاي ٔٛػبْ: -
 فً ٔٙبٌزٙب       دٚاي رؼٍذ لٍّخ ًٚ٘ دٚاي رحٛي ػٍى رؼٍٍّخ  (1
         دٚاي الرؼٍذ لٍّخ ٚال رمَٛ ثؼًّ حسبثً اٚ ال رشعغ ٔزٍغخ ًٚ٘ الرحزبط رؼٍٍّخ  (2

 ٌٚزُ اسزذػبء ٘زٖ اٌذاٌخ ثزوش اسّٙب فمظ      ٌٚىْٛ ٔٛع اسعبػٙب 
 دالة لٌس لها عمل ولكن قد ترجع قٌمة وقد الترجع . كل دالة تقوم بعمل التوجد 

 

  : مالحظة : ٌجب أن نمٌز
 متحول               

 دالة                       
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 ِضبي: 

 ثبسزخذاَ ِفَٙٛ اٌذٚاي:  ٌؼذد طجٍؼً ِذخً    اوزت ثشٔبِظ ٌزُ فٍٗ حسبة 

#include <iostream> 

int fact (int x){ 

int r=1; 

                      + +  

r=r*i ;  

return r ; 

} 

int main (){ 

int n ;  

do { cin>>n;} 

while (n<0) ;  

اسم الدالة هو اسم اختٌاري بنفس 

شروط تسمٌة المتغٌرات ولكن األفضل 

ان تسمى الدوال باسم عملها مثل دالة 

 العاملً 

 

𝑟بدأنا ب   ألننا نرٌد حساب جداء   

اصغر من الصفر تتكرر  𝑛طالما 

 العملٌة 



[WWW.SYRIAMATH.NET] 

 

 

 Maths_WhatsApp : 09             Facebook_Page : IOM               F.B Group : Syria Math – 2nd Year  
 

6 

cout <<fact(n);  

return 0 ;  

} 

 

 : 2ِضبي

داٌخ رمَٛ ثحسبة ِغّٛع ػذدٌٓ  -2داٌخ رمَٛ ثئدخبي ػذد حمٍمً        -1:  اوزت ثشٔبِظ ٌحٛي ِبًٌٍ

 داٌخ رمَٛ ثطجبػخ ػذد حمٍمً -3حمٍمٍٍٓ     

 حٍش اٌجشٔبِظ اٌؼبَ ٌمَٛ ثّب ًٌٍ : ادخبي ػذدٌٓ حمٍمٍٍٓ ٚطجبػخ ٔبرظ عّؼّٙب ثبسزخذاَ ِبسجك

1-                                

                               

                          

                        

                        

               } 

    ٚ  ٔحذد اٌؼذدٌٓ  -2
double     sum( double   a , double   b)  
return (a+b); 

} 

 الٔٗ الٌٛعذ ٌذٌٕب لٍّخ ػٍٍّخ اٌطجبػخ ٌٍسذ ػٍٍّخ حسبثٍخ  -3
Void print (double c) 

                                             الْ اٌذاٌخ اٌشئٍسٍخ : 
                           :                                                    

هنا استدعاء للدالة ال داعً ابدا ان نحسب العاملً مجددا النه 

مهمته ان ٌستدعٌها حسب   𝑓𝑎𝑐𝑡 ٌوجد صندوق مسبق فٌه 

 اسمها
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u=input();                                                             

v=input();                                                              

s=sum(u,v);                                                           

print (s);                                                               

return0;                                                                

}                                                                   

 

 : 3يثال

 صحٍحٍٓ حٍش ٌحزٛي ٘زا اٌجشٔبِظ ػٍى اٌذٚاي اٌزبٌٍخ:اوزت ثشٔبِظ ٌمَٛ ثحسبة عذاء ػذدٌٓ 

 داٌخ ادخبي ػذد صحٍح -1
 داٌخ ٌحسبة عذاء ػذدٌٓ صحٍحٍٓ -2
 داٌخ ٌطجبػخ ػذد صحٍح -3

 الحل:

                     

              

  

       

        

          

  

 نالحظ ان النتيجة المرجعة من نفس نوع ارجاع الدالة               

 عملٌة اسناد
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انطهب انثاني:                                                      

                                                                

}                                                           

انطهب انثانث طٍٙب إٌبٖ: اْ ِّٙخ اٌذاٌخ ٕ٘ب ً٘ اْ رطجغ اٌؼذد اٌزي ٔؼ

                              
                        

                          

                                                      
     االْ اٌذاٌخ 

              

                

                

                 

           

          

} 
 اٌى ٕ٘ب أصذلبئً ٔىْٛ لذ أزٍٕٙب ِٓ ِحبضشرٕب ...

 انتهت احملاضرة

عائشة اخلطيب* عُال الداالتي*مرح الغريب إعداد: 

 تنسيق: والء االخضر  


