
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

  ++ cمبادئ في لغه الـــ

cout<<"welcome"; 
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 إهداء
 

 الً أمً وأبً
 

  تًاتذــــــــــــــــــأس إلى
 

  لآلخرٌن لتضئ تحترق التً الشموع إلى
 

  حرفا ــًعلمن من كل إلى
 

  المولىن م راجً المتواضع عملال هذا هديأ
 

  والنجاح القبول ٌجد أن وجل زع
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم    

 

  :ماهي البرمجه 

 

 هً البرمجة" :  البعض ٌعرفها وكما. ه اآلل و اإلنسان بٌن التخاطب لغة البرمجة

والصدٌق الغبً هنا هو   ."   ام مسألة ٌحل كً طرٌقة لدٌك صدٌق أغبى تعلم أن

 الحاسوب.

  كٌفٌه كتابه برنامج بلغهc++: 

  : "والأ

  أجزاء  ٌجب معرفه أجزاء برنامج اللغه وهً ثالث  : 

 .الملفات الرأسٌه      _

 .المتغٌرات و االعالنات     _

 .جسم البرنامج     _

  الرأسيه الملفات : 

 معها سنتعامل بأسماء ملفات متبوعه للغه (Borland)المنفذ البرنامج مكتبه سمإ بكتابه فٌها نقوم

 :لذلك شرح دناهأو.البرنامج فً

#include <iostream.h>         

        #include <conio.h>  

main ()            

 include)) وتعنً تضمٌن للملف الذي ٌاتً بعدها( و لمكتبهل اسم هو((stream) وغٌره 

الدوال والكلمات المحجوزه التً ٌتم  بعض تعرٌفات ابه.المكتبه داخلالتً توجد  اتملفمن ال

 (.cout , cin , do , intمثل )التعامل معها.

 عن اما (io)ًبها فنعن input و output. 

 ــاما داله ال main فهً ضرورٌه الي برنامج.فاذا لم تكتب فالبرنامج لن ٌعمل. 
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 المتغيرات واالعالنات: 

  والمعالجه االدخال عملٌه فً البرنامج به فً نتعامل ماسوف بتعرٌف نقوم القسم هذا فً         

 واالعالن عن هذه المتغٌرات.

o المتغيرات:  

 .موقع فً ذاكرة الحاسوب ٌتم تخزٌن القٌم المختلفه فٌه للمتغٌر           

 :بعض المصطلحات التي نستخدمها في التعريف عن المتغيرات 

 

 :((int - أ

  .(4-,2,10)مثل  عشرٌه وفاصلهأ كسر به لٌس صحٌح عدد عن ستخدم للتعرٌف_ٌ     

 :ونكتبها كاالتً  

int a ;        int a,b,c; 

 .ٌمكن ان نحفظ به عدد صحٌح  فً الذاكره (a) أي أن هناك موقع محفوظ          _

 :(Char) - ب

 .a,/,*,-,=,+)) الرموز .مثل  أٌضا وٌضم حروف عن _ٌستخدم للتعرٌف         

 :(float) - ت

 (.5.0 , 1.4) مثل كسري او حقٌقً عدد عن وتستخدم للتعرٌف      _ 

 

 

 التعريفية األسماء كتابة في الهامة القواعد بعض: 

   int  1a;                      errorمثال"  .برقم التعرٌفً االسم ٌبدأ أن ٌمكن ال - أ

 char  a ge;                         errorمثال"      .فراغ على ٌحوي أن ٌمكن ال - ب

 int  %;                          errorمثال"    .خاص رمز اي على ٌحتوي أن ٌجوز ال - ت

   float do;       errorمثال" .المحجوزة الكلمات إحدى التعرٌفً االسم ٌكون أن ٌمكن ال - ث

 :*جدول يوضح بعض انواع المتغيرات

 فً حاله وجود عدد من المتغٌرات
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 المعنى النوع

bool ًبولٌان Boolean أما وهً المنطقٌة القٌم لتخزٌن true أو false 
char حرف Character بترمٌز الحروف لتخزٌن ASCII 
int عدد صحٌح integer 5 العدد مثل صحٌحة عددٌة قٌم 
float ًحقٌق floating point عادٌة بدقة العائمة العالمة ذات حقٌقٌة قٌم 
double ًحقٌق double floating point العائمة العالمة ذات حقٌقٌة قٌم 

 مزدوجة بدقة

  :مهمه ملحوظه

( Small)نكتبها فً البرنامج المترجم بالحروف الصغٌره. واالوامر كل الكلمات المحجوزه     

. 

 جسم الرنامج: 

 .وبه نكتب المعالجه المطلوبه        

o برنامج كتابه كٌفٌه فً البدء ٌمكننا ماسبق بعد  أن عرفنا : 

 

 اتباع االتً ٌجب ناجح برنامج النشاء : 

 

ونوع  من مدخالت المستخدموماسٌقوم به , معرفه ما المطلوب من المبرج عمله  (1

 .المعالجه المطلوبه

فً  حجز مواقع لها معرفه عدد المتغٌرات التً سوف نتعامل معها ونوعها لنتمكن من (2

 .جزء التعرٌفات واالعالنات

 (.12مصفحه رق)النتباه لالخطاء الشائعه ا_ (3

*************************++++++++++++++++*************************** 

 شكل أو أونص رساله اظهار منك ٌطلب أن" عموما البرامج أسهل من 

 : كاالتً السؤال صٌغه وتاتً البرنامج تنفٌذ عند معٌنه رموز باستخدام.ما

 

 

 :ٌطلب من المستخدم اظهار العباره التالٌه ++c**أكتب برنامج بلغه 

(welcome to c++)أو أي عباره أخرى."مثال. 

 متغٌرات مع نتعامل لن ألننا واالعالنات التعرٌفات قسم ونتجاهل الرأسٌه الملفات نكتب أوال_

 هذه ونستخدم cout الكلمه المحجوزه(( العباره باستخدام المعالجه عملٌه وتكون.البته هنا
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 صٌغتها وتكون.التنفٌذ شاشه علً نص,رقم,اشكال..الخ((شئ ما  حوجتن إلظهار عند العباره

 :كاالتً

cout<<"?????????"; 

  ن تكون الجمله بٌن أنكتب الجمله المراد اظهارها كما كتبت وال ننسى  ????مكان

 .نفٌذتتستخدم  لالرسال لشاشه التنفٌذ عند ال >> وعالمه)" "(.العالمتٌن

 :الكود للبرنامج السابق*

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

void main () 

{ 

cout<<"welcome to c++"; 

getch () ; 

} 

o ًـال عباره ف cout وان تبك كما ٌظهر النص )" "(معالجه النصوص  عالمتً وبٌن 

 .به ٌتاثر ال ما.فالبرنامجأ خط به كان

o الصحٌح حتً ٌتم التنفٌذ ( ;) وال ننسى بان نهاٌه كل عباره عالمه. 

o (وضعنا جسم البرنامج بٌن قوسٌن البداٌه والنهاٌه للدالهmain)                {    }    

**************************************************************************** 

 سؤال أخر:

 :ًأكتب برنامج ٌقوم باظهار الشكل التال 

 

 

 

 

 

* 
** 
*** 
***** 
****** 
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 :مناقشه

سنتعامل مع هذا الشكل على أنه نص.وسنقوم باظهاره كما هو.اي باستخدام عباره 

cout  (واحده والثانً 5ونالخظ ان الشكل ٌتكون من)*( اسطر. السطر االول به )

(وما سنكتبه بعد n\)**(وهكذا..واذا أردنا انهاء اي سطر نستعمل هذه العالمه)

العالمه ٌاتً فً السطر التالً.ولن تترجم هذه العالمه اال اذا وضعت بٌن عالمتً 

 اظهار النصوص )" "(.

 الكود:

#include <iostream.h>             

            #include <conio.h>    

              void main ()  

{ 

Cout<<" * \n ** \n *** \n**** \n *****"; 

 (الحظ اننا قمنا بفصل كل سطر عن االخر باستعمال عالمه\n.) 

getch () ;      

    } 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 سؤال اخر به تعامل مع المتغيرات: 

 :صيغه السؤال        

 بطباعه البرنامج ٌقوم ثم عددٌن إدخال المستخدم من ٌطلب  ++Cبلغه الـ  برنامج أكتب      _

 .المجموع 

 

 :مناقشه

اننا لم نعطً للناتج موقع فً الذاكره   حاله فً رقمٌن  مع نتعامل سوف _ من السؤال اعاله    

)فكل .ثابت للكود الهٌكل ٌكون أن فً شرط هناك .ولٌس طرٌقته له مبرمج فكل.لحفظ قٌمته

 الطرق تؤدي الً روما(.لكن باتباع خطوات صحٌحه.
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 لحفظ موقعٌن بتعرٌف سنقوم واالعالنات التعرٌفات جزء وفً الرأسٌه الملفات نكتبفً البدء _

 عملٌه تاتً ذلك وبعد. مع مراعاه شروط التعرٌف(( شئنا  اسم بأي ونسمٌهم صحٌحٌٌن عددٌن

 عملٌه الجمع(.(.المطلوبه المعالجه

وهً تقوم بتخزٌن القٌمه المدخله فً موقع الحفظ الذي قمنا بتعرٌفه  cinوهنا سنستخدم العباره 

 مسبقا.

 فً البرنامج وبعدها نكتب المتغٌر المعرف من قبل. (<<cin)وتكتب هكذا   

 

 :الكود

  #include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

Void main() 

{ 

int  a , b ; 

 بــ لحفظ العددٌن الموقعٌن سمٌنا a وb. 

cout<<"enter the first number please:"; 

  عند التنفٌذ ستظهر هذه الرساله(enter the first number please: ) ًللمستخدم ف

شاشه التنفٌذ لٌعرف ما سٌقوم به ولٌس بالضروره ان تكون متشابه بٌن مبرمج ومبرمج 

 .وسٌقوم المستخدم بادخال رقم.المطلوب ماهو وماهً اال لمساعده المستخدم فً معرفه

cin>>a; 

 ـ ٌقوم البرنامج بتخزٌن الرقم المدخل فً ال.(a) 

cout<<"\n enter the second number please:"; 

 و .دم بادخال الرقم الثانًستظهر الرساله أعاله لٌقوم المستخ(\n)  للفصل وال ٌؤدي عدم

 كتابتها لخطأ وانما لٌكون البرنامج منسق لٌس اال.

cin>>b; 

 ٌقوم البرنامج بتخزٌن الرقم المدخل الثانً فً ال((b. 

cout<<"sum ="<<a+b; 

 الملفات الرأسٌه
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  تقوم العبارهcout (باخراج اظهارٌن علً الشاشه واالظهارٌن مفصولٌن بعالمه<<.) 

 وعند تنفٌذ هذا السطر سٌقوم البرنامج باظهار(النص sum= ) كما بٌن العالمتٌن "(

 .وهو االظهار الثانً a+bسٌقوم باظهار ناتج  وبعدها"(

 ـسٌتعامل البرنامج مع ال a  ـو الb  نص ولٌس ك من قبل المستخدم لهامله االرقام المدخمع

 .مكتوب لٌظهره كما هو

getch() ; 

 التنفٌذ شاشه لتثبٌت نستخدمها الداله هذه. 

} 

 ( قوس نهاٌه للدالهmain ًوٌعن ).نهاٌه البرنامج 

 :الشرح دون من كامال البرنامج*

  #include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

Void main() 

{ 

int a,b; 

Cout<<"enter the first number please:"; 

Cin>>a; 

Cout<<"\n enter the second number please:"; 

Cin>>b; 

Cout<<"sum ="<<a+b; 

getch();      } 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

غٌر وٌمكن بنفس الكود السابق استخدامه فً طباعه مضروب أوقسمه أوطرح عددٌن . وذلك بت

فً (= sum)مع تغٌر رساله.عالمه الجمع فً السطر العاشر بالعالمه المطلوبه للمعالجه المطلوبه

وهنا .السطر التاسع الً مفهوم المعالجه والٌضر تغٌرها ولكن لٌكون البرنامج خالً من العٌوب

 .تأتً وظٌفه مهندس البرمجٌات فً تفادي مثل هذه االخطاء وهذا مثال توضٌحً لٌس اال



 

11 
 

وأٌضا" بنفس الكود السابق ٌمكن اظهار حاصل الضرب والطرح والقسمه معا" وذلك بكتابه _

 :االسطر التالٌه بعد السطر العاشر

cout<< " \n   a*b= "  <<a*b; 

cout<<  "\n   a/b= "  <<a/b; 

cout<<"\n     a-b= "  <<a-b; 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 ج اعاله:ذبرنامج أخر نتبع النمو يألحل 

اي نبدأ بكتابه الملفات الرأسٌه ونقوم بتعرٌف المتغٌرات التً سنقوم بالتعامل معها ونحفظ كل 

بحرف باستخدام الكلمه  aمدخل من المستخدم فً موقع الحفظ المناسب.فال ٌمكن ان نعرف مثال 

تقوم  cinالكلمه المحجوزه ( وتطلب من المستخدم ادخال رقم وبواسطه charالمحجوزه )

 (.فان البرنامج لن ٌعمل.(aبحفظه فً المتغٌر 

 

 مثال اخر:

  أكتب برنامج ٌطلب من المستخدم ادخال ثالثه ارقام. ثم ٌقوم البرنامج بطباعه المتوسط

 لهذه االعداد.!

 

 مناقشه:

 مواقع لحفظ الدرجات وموقع أخر للناتج )اذا شئنا(. 3سنتعامل هنا مع   

ذلك سنقوم بالمعالجه.)ومن المعروف ان متوسط اي اعداد =مجموع االعداد علً وبعد 

 عددها(.

 الكود:

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

main()    { 

int x,y,z; 
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 ( عرفنا ثالت مواقع لحفظ االرقام بـx  وy  وz) 

float  m ; 

  استخدمنا( عرفنا موقع حفظ للناتجfloat .)الن الناتج ٌمكن ان ٌكون به جزء كسري 

cout<<"enter first number:"; 

 .ستظهر الرساله اعاله لٌقوم المستخدم بادخال الرقم االول 

cin>>x; 

 ( ٌتم حفظ الرقم المدخل االول فً الـx.) 

cout<<"\n  enter second number :"; 

  الثانً.ستظهر الرساله اعاله لٌقوم المستخدم بادخال الرقم 

cin>>y; 

  ( ٌتم حفظ الرقم المدخل الثانً فً الـ(y. 

cout<<" \n  enter third number:" ; 

 .ستظهر الرساله اعاله لٌقوم المستخدم بادخال الرقم الثالث 

cin>>z; 

 (ٌتم حفظ الرقم المدخل الثالث فً المتغٌرz.) 

m =(x+y+z)/3 ; 

 مترجم بالتعامل مع الحروف معامله االرقام ٌسمى هذا سطر المعالجه حٌث ٌقوم البرنامج ال

 .mوٌنسب القٌمه  الناتجه للمتغٌر 

cout<<"\n  Mean ="<<m; 

 (ٌقوم المنفذ  باظهار النصMean =كما هو. ثم ٌقوم باظهار قٌمه الـــ )m والــ.m   هنا

 سوف تكون رقم أي ناتج عملٌه المعالجه وهو ناتج متوسط الثالث أرقام.

getch(); 

  التثبٌت كما اسلفنا فً ما سبق.داله 

} 

 (قوس نهاٌه الدالهmain.وٌعنً نهاٌه البرنامج ) 

 *********************************************************** 

 

 سوف التً المتغٌرات تعرف كٌف عرفت أن القارئ عزٌزي تكون ان بد ال سبق مما 

 الــ و  cout الــ عباره وظٌفه ومعرفه. االعالنات و التعرٌفات جزء فً معها تتعامل

cin. 
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 بعض االخطاء الشائعه في كتابه الرنامج:

a)  سم المكتبه او الملفات بشكل خاطئ.إأن ٌكون الخطاء فً الملفات الرأسٌه وذلك بكتابه 

b) مبرمجأن ٌنسى ال ( (بعد داله الــ )}قوس البداٌهmain.وكذلك قوس النهاٌه.) 

c) ( نهاٌه كل عباره.;ان ٌنسً المبرمج عالمه) 

d) .تخزٌن مدخالت فً مواقع غٌر معرفه.او تخزٌنها فً غٌر الموقع المعرف به 

 

 

 ( البسيطه  الشرطيه:if…عباره )

 هذه العباره غالبا" ماتاتً بعد عملٌه االدخال والمعالجه.   

.ونكتب الشرط المراد ifومن البرنامج المطلوب نعرف اننا سوف نقوم باستخدام العباره 

وٌغلق  ifونقوم بفتح قوس البداٌه لعباره الــ  if العمل به بٌن القوسٌن بعد عباره الـــ 

 فً نهاٌه جواب الشرط.

 :مثال توضيحي

  أكتب برنامج ٌطلب من المستخدم ادخال عددٌن صحٌحٌٌن ثم ٌطبع

(sum=9.اذا كان مجموع العددٌن ٌساوي تسعه) 

 مناقشه:

سنقوم بكتابه برنامج ٌجمع عددٌن كما سبق وأن فعلنا.وهنا نعطً موقع حفظ     

.ونضع الشرط بٌن ifللناتج لٌكون البرنامج مختصر.وبعد ذلك تاتً عباره الــ 

القوسٌن والشرط هنا)اذا كان المجموع ٌساوي تسعه(أي اذا كان الناتج ٌساوي 

 (.sum=9التسعه.وجوابه)اطبع 

 الكود:

include <iostream.h># 

#include <conio.h> 

main()        { 

int  n , b , sum ; 

cout<<"Enter first number please ;" 
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cin>>n; 

cout<<"\n  enter second number please :"; 

cin >> b ; 

sum = n+b ; 

 (sum) قمنا بتعرٌفه بانه موقع حفظ لعدد صحٌح وهنا نسبنا له قٌمه مجموع الــn  و y أي.

 قٌمه الناتج.

 .الحظ أن عملٌه االدخال ومعالجه المدخل ستنتهً هنا فً سطر المعالجه 

If (sum == 9)       { 

  وضعنا الشرط بٌن القوسٌن وعالمه )==(تختلف عن عالمه )=( فاألولى تعنً اذا تساوى

الثانٌه فتنسب ماقبل العالمه ومابعدها اي من باب المساواه والمشابه وتستخدم للمقارنه .أما 

 مابعد العالمه لما قبل العالمه.

cout<<"sum=9";     } 

 .اذا تحقق الشرط. تظهر الرساله أعاله كما هو مطلوب فً البرنامج 

getch();   

     } 

o  فً عبارهif   البسٌطه اذا لم ٌتحقق الشرط  فلن تكون هناك مخرجات كما فً البرنامج

 السابق.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

عباره:)...else …if(  
 ٌطهسٌالب عن تختلف ولكنها نفسها هً بل ٌرا".كث ٌطهسٌالب (.…ifن)ع العباره هذه تختلف ال     
 : بأن
 else ــ ب نتبعها ولكن ٌطهسٌالب ٌغهٌص بنفس وتكتب .الشرط ٌتحققٌ لم حاله ًف مخرجات لها

 .)الشرط ٌتحققٌ لم اذا يأ( كذا فعلأ واال كذا أفعل الشرط تحقق اذا ومفهومها
 

 :يحيتوض مثال
ٌذ التالم عدد كان فاذا.ما فصلتالمٌذ   عدد دخالا المستخدم من ٌطلبٌ برنامج كتبأ

 من كبرأ العدد كان واذا  ( No problem)ٌطبعج ٌالبرنام  30اويٌس أو من اقل
 . (  you in sudan )البرنامج ٌطبع  ذلك
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 :مناقشه
  

 المستخدم من سنطلبو) ذٌ المٌالت عدد( حٌصح عدد وهو  فقط واحد غٌر متٌ  مع هنا سنتعامل     
 عبارهً وتات.المعرف الموقعً ف نحفظها ذلك وبعد     cout بعباره مٌذ التال عدد دخالإ

if…else)  )االدخاللٌه عم بعد 

. 
 :الكود

     #include <iostream.h> 
     #include<conio.h> 
        void    main()  
  { 
 
int x ; 
cout<<"enter the number of students"; 

 .)" "(ستظهر الرساله كما هً مكتوبه بٌن عالمتً النص 

cin>>x; 

 الحفظ  موقع فً المدخل العدد تخزٌن سٌتم .( x ) 

If (x<=30)    { 

 للعبارهالبداٌه  قوس وطبعنا.ٌن القوس داخل الشرط وضعنا if…else)..) 

cout<<"No problem";    } 

 الشرط تحقق اذا االولى الرساله ستظهر. 

else 
 ٌتحقق الشرط فافعل ماٌلً:  لم اذا يأ 

{   cout<<"you in sudan";    } 

 اعاله النص أظهر. 

getch( ) ;      } 

البرنامج ٌهنها. 

 

 

 

 

 من وجد هللا فماذا فقد
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 ومن فقد هللا فماذا وجد

 ٌخفٌه أمل,وأمل ٌحققه عمل الحٌاة ألم

 وعمل ٌنهٌه أجل,ثم ٌجزى كل امرئ بما فعل

 

 }}ن أخطأت فلخٌر قصدت إو‘  وعزري إن قصرت أننً إجتهدت               {{

 

  العامل الشرطً_عامل الزٌاده والنقصان_حلقات التكرار_عباره(switch  برامج_

 متنوعه_الخ...(

 ...............انشاء هللا ٌتبع

  

 

 

Tel: 0923617622 

mawia93@gmail.com: mail-E 

 

 نسخه مجانٌه لٌست للبٌع..  2112 

 

 نبذه عني:

برمجٌات.لم ٌسبق .هـطالب بالمستوى االول 

 .++cن درست لغه ألً 

 ملحوظه:

مر ضروري النها أ عجارملالرجوع ل

 وق.ثمصدر مو

mailto:mawia93@gmail.com

