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ةبيمة هللة ارحمنة ارحفم
   procedure and functionsاإلجراءات و التوابع 

 .لغة باسكال ال تمٌز بٌن الحروف الصغٌرة و الحروف الكبٌرة فً تسمٌة المتحوالت و اإلجراءات والتوابع:مالحظة

 :procedure general featuresت الصفات العامة لإلجراءا

هذه ٌُشٌر إلى إلنجاز عمل جزبً معٌن و اسم اإلجراء المتجمعة فٌما بٌنها من مجموعة من العبارات ٌتكون اإلجراء 
أو  ٌمكن أن ٌملك قسم تصرٌح خاص به عبارة عن برنامج ُمصؽرٌكون اإلجراء و فً أؼلب األحٌان من العبارات المجموعة 

 .أٌياًا  الخاصة به إجراءاته
لقد صممت اإلجراءات إلنجاز بعض المهام الجزبٌة مثل مسح الشاشة أو ترتٌب مجموعة من القٌم أو إخراج صوت عندما 

بعض األعمال العامة مع بعض التؽٌٌرات و لكن قد نحتاج فً بعض األحٌان إلى إجراء ٌنجز , .... ٌرٌد المستخدم ذلك وهكذا
ٌُستدعى فٌها: المثال فعلى سبٌل فً كل مرة ٌنقذ فٌها هذا اإلجراء  إذا أخذنا إجراء ٌجمع مجموعة من األعداد فإنه فً كل مرة 

لذلك ٌجب على ... هذه األعداد مختلفة عن المرة السابقة و هكذاو القٌمة الناتجة عن جمع ستكون هذه األعداد اإلجراء  هذا
و حتى تتمكن اإلجراءات . جاز أعمالها كما ٌنبؽًتمكن من إنحتى تكون قادرة على التعامل مع هذه التؽٌٌرات ت أن ءااإلجرا

 (.روتٌن آخرالبرنامج الربٌسً أو )مع الروتٌن المستدعً قادرة على االتصال ٌجب أن تكون من التعامل مع هذه التؽٌٌرات 
 :همامع الروتٌن المستدعً لالتصال طرٌقتٌن تملك اإلجراءات بشكل عام 

 .البرنامج أجزاءمن أي جزء يمن المتحوالت هذه إذ تستخدم   global variablesبواسطة المتحوالت  .1
 .إمرار المعلومات من و إلى اإلجراءو التً ٌكن عن طرٌقها   parametersبواسطة الوسطاء  .2

 
 

 :procedure definitions and Callsتعرٌف اإلجراء و استدعائه 

ثم استدعابه من خالل استخدام اإلجراء ٌجب تعرٌفه أوالًا فمن أجل  التمٌٌز بٌن تعرٌؾ اإلجراء و استدعابه من المهم أوالًا 
وويع سلسلة التعلٌمات التً بتنفٌذها ٌنجز  المستخدمة فً هذا اإلجراء بتحدٌد المتحوالتو ٌتم تعرٌؾ اإلجراء  .البرنامج

 .كما سنرر الحقاًا البرنامج الخاص بٌجب أن ٌصرح عنه فً قسم التصرٌحات وتعرٌؾ اإلجراء . اإلجراء العمل الموكل إلٌه
ومما .العمل المطلوب منهٌُستدعى هذا اإلجراء ٌنجز وعندما بعد أن نعرؾ اإلجراء ٌصبح بإمكاننا استخدامه فً برامجنا 

ٌتم يمن البرنامج و استدعاء اإلجراء هو عملٌة تقنٌة به علٌنا تعرٌؾ اإلجراء قبل أن نتمكن من استدعاٌجب ذكره أنه ٌجب 
ننفذ مجموعة التعلٌمات المحتواة فً هذا فعندما نستدعً اإلجراء المستدعى من خاللها نقل تحكم البرنامج إلى اإلجراء 

ٌُنقل التحكم إلى االنتهاء و بعد اإلجراء  النقطة التً تؤتً مباشرة بعد أمر استدعاء من تنفٌذ آخر تعلٌمة من تعلٌمات اإلجراء 
 :التالً ٌرٌنا كٌؾ تتم هذه العملٌة و البرنامج استدعى اإلجراء الذي فً الروتٌن اإلجراء 

 

code 

program test; 
var val1,val2:integer; 
 
                      procedure changeinfo; 
                       begin 
(*7*)                       val1:=val1*val2; 
(*8*)                       val2:=val1+val2; 
(*9*)                       val1:=val1*val2; 
                       end; 
begin 
(*1*) val1:=1; 
(*2*) val2:=2; 
(*3*) changeinfo; 
(*4*) writeln(val1); 
(*5*) writeln(val2); 
(*6*) readln 
end. 

 
 :خرج البرنامج هو

8 
4 
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 :البرنامج السابق ٌكون كما ٌلً إن تسلسل تنفٌذ التعلٌمات فً
فً جسم البرنامج و هً السطر األول فً هذا البرنامج حٌث تنفذ فً هذا السطر ٌبدأ تنفٌذ البرنامج من أول تعلٌمة  .1

 .و السطر الذي ٌلٌه عملٌة إلحاق قٌم للمتحوالت
 .البرنامج الربٌسً بشكل مإقتالتنفٌذ إلى السطر الثالث فً البرنامج الربٌسً ٌتوقؾ تنفٌذ تعلٌمات عندما ٌصل  .2
 .و بذلك تكون العبارة الواجب تنفٌذها هً السطر السابع  changeinfoاإلجراء ٌُنقل التحكم إلى  .3
 .بنفس الموجودة فٌه أي السطر السابع ثم الثامن ثم التاسع  changeinfoُتنفذ العبارات الموجودة فً اإلجراء  .4
 .ثانٌة إلى البرنامج الربٌسًعاد التحكم إلى من تنفٌذ السطر التاسع يُ بعد االنتهاء  .5
 .البرنامج الربٌسً تنفٌذ عباراته ابتداء من السطر الرابعٌستؤنؾ  .6
 .السطرٌن الخامس و السادسالبرنامج بعد االنتهاء من تنفٌذ ٌنتهً  .7

 .المستدعى من قبل هذا البرنامج( اإلجراء)طرٌقة نقل التحكم بٌن البرنامج و الروتٌن هذه هً 
التً استدعٌنا بها اإلجراء  ٌتم بنفس الطرٌقة  writelnمثل اإلجراء المسبقة التعرٌؾ إن استدعاءنا لإلجراءات 

changeinfo  حتى ٌنفذ اإلجراء ٌعنً أن البرنامج الربٌسً ٌتوقؾ تنفٌذه و بشكل مإقتwriteln  ٌُعاد بشكل كامل ثم 

 .هو ٌتابع تنفٌذ عباراتالتحكم إلى البرنامج الربٌسً 
ٌُنقل تستدعً بعيها أٌياًا إنما ٌمكن لإلجراءات ودابماًا من قبل البرنامج الربٌسً اإلجراءات ُتستدعى لٌس شرطاًا أن  و

 .لما ذكرنا مع شًء من التعقٌدكل مشابه شبالتحكم بٌن هذه اإلجراءات 
 آخر اسمهعبارة عن استدعاء   changeinfoفً اإلجراء  العبارات الموجودةإحدر  تكونٌمكن أن :فعلى سبٌل المثال

verifychanges   االستدعاء ٌتوقؾ تنفٌذ اإلجراء و عند ذلكchangeinfo   إلى اإلجراء و ٌنقل التحكم بشكل مإقت

verifychanges ٌتوقؾ تنفٌذ البرنامج الربٌسً و اإلجراء  أي أنه عند هذه النقطةchangeinfo  حتى  و بشكل مإقت

اإلجراء ٌعود التحكم ثانٌة إلى هذا اإلجراء من عمله و عندما ٌنتهً   verifychangesاإلجراء عبارات ٌنتهً تنفٌذ جمٌع 

changeinfo   لتعلٌمة استدعاء اإلجراء ابتداء من التعلٌمة التالٌة و الذي ٌستؤنؾ تنفٌذ عباراتهverifychanges  و بالطبع

 ......و هكذا دوالٌك  makemorechangesإجراء آخر ٌسمى مثالًا بدوره أن ٌستدعً  verifychangesٌمكن لإلجراء 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خاصة به تتيمن تخزٌناًا مإقتاًا لكل المتحوالت   environmentٌتم تحفٌز مإقت لبٌبة مويعٌة عندما ما ٌستدعى اإلجراء 

مما ٌعنً أن و هذه البٌبة و التخزٌن المإقت للمتحوالت سوؾ تتالشى بعد االنتهاء من تنفٌذ  التً صرح عنها فً اإلجراء
المخصصة للمتحوالت العامة الذاكرة لحجر التجمع العام الذاكرة المخصصة لمتحوالت اإلجراء سوؾ تعاد إلى موايع 

تخزٌن المتحوالت الخاصة باإلجراء عندما تتم إلى موايع المستخدمة فً البرنامج و ٌنتج عن هذا أنك لن تستطٌع الوصول 
 .مؽادرة هذا اإلجراء بعد االنتهاء من تنفٌذه

 
 : PASCAL Proceduresءات بلغة باسكال اإلجرا

 :تتؤلؾ من األجزاء التالٌةإن البنٌة العامة لإلجراء فً لؽة باسكال 

  رأس اإلجراءA procedure Head   

  قسم التصرٌحA Declaration Section   

  جسم اإلجراءA procedure Body   
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 : the procedure Headرأس اإلجراء 
أي ممٌز مسموح به فً و الذي ٌمكن أن ٌكون متبوعاًا باسم اإلجراء   procedureٌتؤلؾ رأس اإلجراء من الممٌز المحجوز 

ٌُتبع اسم اإلجراء بالبحة من الوسطاء لؽة باسكال  لتفصله عن بفاصلة منقوطة رأس اإلجراء و ٌجب أن ٌنتهً و ٌمكن أن 
 .أجزاء اإلجراءباقً 

 :و المقبولة لرإوس إجراءاتبعض األمثلة المختلفة  وفٌما ٌلً
1. PROCEDURE BeepUser; 
2. Procedure wait; 
3. procedure count(howhigh:integer); 
4. procedure bubblesort(var info:string80array; size:integer); 
5. procedure Getstring(message:string; value:string); 
6. procedure GetDate(var Month,Date,Year:integer); 

  
 

أما رأس اإلجراء الثالث فهو ٌملك أن رأسً اإلجراءٌن األول و الثانً ال ٌملكان أي وسطاء من خالل األمثلة السابقة نالحظ 
أما رأس اإلجراء لكل و هذه الوسطاء من أنواع مختلفة ٌملكان وسٌطٌن الرابع و الخامس وسٌطاًا واحداًا ورأس اإلجراءٌن 

 .و ٌملك ثالثة وسطاء من نوع واحدالسادس فه
 

 : the Declaration Sectionقسم التصرٌح 
عن ثوابت أو متحوالت أو أنواع مختلفة أو نعرؾ فٌه إجراءات و أن نصرح فٌه إذ ٌمكن ٌملك كل إجراء قسم خاص به 

 .توابع أخرر
الربٌسً مع الفوارق البسٌطة فً إمكانٌة تخيع لنفس الطرٌقة المستخدمة فً البرنامج هذه األنواع وطرٌقة التصرٌح عن 

 .الوصول إلى التعرٌفات و التصرٌحات

 :the procedure bodyجسم اإلجراء 
بالممٌز جراء ٌبدأ جسم اإل. بالعمل الموكل إلٌهاليرورٌة لٌقوم اإلجراء على مجموعة من العبارات ٌحتوي جسم اإلجراء 

وتويع .مشٌرة إلى أن اإلجراء قد انتهت عباراته متبوعاًا بفاصلة منقوطة endو ٌنتهً بالممٌز المحجوز   beginالمحجوز 

 .كلها بٌن هذٌن الممٌزٌن المحجوزٌنعبارات اإلجراء 
هذا و ٌستمر   beginاألولى و التً تؤتً مباشرة بعد الممٌز المحجوز  ٌبدأ بتنفٌذ عبارتهالتحكم إلى اإلجراء نقل عندما يُ 

ٌُعاد التحكم ثانٌة  endقبل الممٌز المحجوز و هً التً تؤتً عبارة فً جسم اإلجراء  إلى آخرالتنفٌذ إلى أن ٌصل  و بعدها 

 .إلى الروتٌن المستدعً

 : Global and Local Variablesالمتحوالت العامة و المتحوالت الموضعٌة 
هً المتحوالت التً ٌمكن استخدامها فً البرنامج الربٌسً و فً جمٌع الروتٌنات   Global Variablesالمتحوالت العامة 

routines  ًالمعرفة يمن البرنامج الربٌس. 

 و هذه بكل إجراء فً قسم التصرٌح لكل من اإلجراءات و التوابع نستطٌع أٌياًا التصرٌح عن متحوالت خاصة 
 (:ٌةالمحل)تدعى عندها بالمتحوالت المويعٌة المتحوالت 

يمن أقسام حتوي على متحوالت عامة يمن قسم التصرٌح للبرنامج الربٌسً و على متحوالت مويعٌة البرنامج التالً ي
 .التصرٌح فً كل إجراء من إجراءاته المختلفة

و  و أنواع المعطٌات المختلفة و حتى الروتٌنات ُتعامل مثل المتحوالت من حٌث عمومٌتهاأن الثوابت ومما تجب مالحظته 
 .إمكانٌة استخدامها فً الروتٌنات المعرفة داخل البرنامج

code 

program test; 
const maxtrials=10000; 
var Qtitle1,Qtitle2,Qtitle3,Qtitle4:real; 
procedure randomsamples; 
const 
cutoff1=0.25; 
cutoff2=0.50; 
cutoff3=0.75; 
var 
result:real; 
count:integer; 
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begin 
writeln(' starting randomsamples'); 
randomize; 
for count:=1 to maxtrials do 
begin 
result:=random; 
if(result<cutoff1)then 
Qtitle1:=Qtitle1+1 
else 
if(result<cutoff2)then 
Qtitle2:=Qtitle2+1 
else 
if(result<cutoff3)then 
Qtitle3:=Qtitle3+1 
else 
Qtitle4:=Qtitle4+1; 
end; 
writeln(' ending randomsamples'); 
end; 
procedure displayresults; 
const fwidth=8; 
precision=4; 
begin 
writeln(' starting displayresults'); 
writeln(' Qtitle1 = ',qtitle1:fwidth:precision); 
writeln(' Qtitle2 = ',qtitle2:fwidth:precision); 
writeln(' Qtitle3 = ',qtitle3:fwidth:precision); 
writeln(' Qtitle4 = ',qtitle4:fwidth:precision); 
writeln(' ending displayresults'); 
end; 
procedure BeepUser; 
const BeepChar=^G;  (* ASSCI 7 *) 
 
begin 
writeln(' starting BeepUser'); 
write(BeepChar); 
writeln(' Ending BeepUser'); 
end; 
begin 
writeln(' starting main program'); 
Qtitle1:=0; 
Qtitle2:=0; 
Qtitle3:=0; 
Qtitle4:=0; 
RandomSamples; 
Displayresults; 
BeepUser; 
writeln(' ending main program'); 
readln 
end. 
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 :خرج البرنامج شبٌه بالخرج التالً

starting main program 
 starting randomsamples 
 ending randomsamples 
 starting displayresults 
 Qtitle1 = 2480.0000 
 Qtitle2 = 2481.0000 
 Qtitle3 = 2530.0000 
 Qtitle4 = 2509.0000 
 ending displayresults 
 starting BeepUser 
 Ending BeepUser 
 ending main program 

متساوٌة ومهمة مجاالت جزبٌة إذ قُسم هذا المجال إلى أربعة ( 1-0)قٌمة عشوابٌة فً المجال ما بٌن  10,000ٌُولد البرنامج 

 .األعداد العشوابٌة المتولدة و الواقعة يمن كل مجال جزبًحساب عدد البرنامج 
ٌولد عدداًا عشوابٌاًا و ٌفحص   randomsamplesاإلجراءات فاإلجراء األول  إلى مجموعة منهذا البرنامج  عمل سموقد قُ 

مرة  10000الذي ٌنتمً إلٌه وٌزٌد عداد الفبة التً ٌقع فٌها هذا العدد وٌكرر هذه العملٌة الجزبً من حٌث المجال هذا العدد 

لث منها أما اإلجراء الثاالمنتمٌة لكل فبة لجزبٌة مع عدد األعداد فٌطبع اسم الفبات ا Displayresultsأما اإلجراء الثانً 

BeepUser  فٌصدر صوت الجرس عند استدعابه. 

السابق على متحوالت عامة و متحوالت مويعٌة أما المتحوالت العامة فهً الثوابت والمتحوالت المعرفة  ٌحتوي البرنامج
المتحوالت المويعٌة  أما( أربعة متحوالت من النوع عدد حقٌقً و ثابت واحد)يمن قسم التصرٌح فً البرنامج الربٌسً 

 .فهً التصرٌحات الموجودة داخل كل إجراء
 ما هو الفرق بٌن المتحوالت العامة و المتحوالت المويعٌة؟: السإال الذي ٌطرح نفسه

لذا استطعنا استخدام المتحوالت العامة فً أي مكان يمن البرنامج الربٌسً ٌمكننا استخدامها :المتحوالت العامة 
Qtitle1,Qtitle2,Qtitle3,Qtitle4  يمن اإلجراءٌنrandomsamples   وdisplayResults   أما المتحوالت

 ُمصؽرة   environmentإال يمن اإلجراء الذي ُعرفت فٌه حٌث ٌنشى كل إجراء بٌبة ستخدم أن تُ فال ٌمكن المويعٌة 

هذه  فال ٌمكن أن تتواجدهذه البٌبة  الخاصة و تكون المتحوالت المويعٌة جزءاًا منلتصرٌحاته و تعرٌفاته و إجراءاته 
 .المتحوالت خارج هذه البٌبة

فإذا حاولت استخدامهما فً البرنامج   displayResultsُمعرفان يمن اإلجراء   precisionو   Fwidthالثابتان :مثال

 ٌة سٌعطٌك رسالة الخطؤ التال  compilerأو يمن أحد اإلجراءات فإن المترجم   main programالربٌسً 

Undeclared identifier   و السبب فً هذه الثوابت يمن هذا الجزء من البرنامج  ماستخداو التً تشٌر إلى عدم إمكانٌة

فعاالًا و بشكل مشابه فإن المتحول   displayresultsهذا أن هذه الثوابت ؼٌر معرفة و ؼٌر موجودة عندما ال ٌكون اإلجراء 

result  اإلجراء  ال ٌمكن استخدامه إال يمنrandomsamples  فقط وهكذا. .............. 

 

 : parametersالوسطاء 
إجراء الترتٌب :فمثالًا .المتحوالت الوسٌطٌة اإلجراءات بالمعلومات الالزمة و ترجع النتابج المطلوبة من اإلجراءات تزود

عن طرٌق المتحوالت هذه المعلومات و نستطٌع تمرٌر و القٌم المراد ترتٌبها ترتٌبها عدد القٌم الواجب ٌحتاج إلى معرفة 
 .الوسٌطٌة

التً ٌتم من خاللها إعداد   environmentالبحة اختٌارٌة من الوسطاء و هذه الالبحة هً البٌبة ورأس اإلجراء ٌملك 

 .على أنها متحوالت وسٌطٌةإلى اإلجراء المعلومات التً إعداد المعلومات التً سوؾ تمرر 
ز اعتبار الوسطاء على أنها منافذ ُتمرر من خاللها المعلومات إلى اإلجراء و هذه المنافذ ٌجب أن تكون بؤنواع ٌمكننا تجاو

أو باتجاهٌن المعلومات المراد تمرٌرها إلى اإلجراء و ٌمكن أن تمرر المعلومات باتجاه واحد و ٌعتمد ذلك على نوع محددة 
 .أي إلى اإلجراء أو من و إلى اإلجراء 

ٌُستدعى اإلجراء اإلجراء ٌكون بإمكاننا إيافة منفذ لكل متحول عندما ُنعرؾ  ٌُمرر إلى اإلجراء عندما   .هذا اإلجراءٌجب أن 
الوحٌد فً البرنامج التالً بالعد حتى عدٍد معٌن ٌمرر إلٌه عن طرٌق المنفذ   countvalsفعلى سبٌل المثال ٌقوم اإلجراء 

 .اإلجراء فً البحة الوسطاء لهذاالموجود 
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code 
program procexample; 
var nrtimes,i:integer; 
procedure countvals(howhigh:integer); 
var index:integer; 
begin 
for index:=1 to howhigh do 
writeln(index); 
end; 
begin 
countvals(28); 
nrtimes:=6; 
countvals(nrtimes); 
readln 
end. 

 :هوخرج البرنامج   
1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 

27 
28 

1 

2 

3 
4 
5 

6 

ٌُعٌن المتحول عند استدعاء هذا اإلجراء .و هو العدد الذي سوؾ ٌقوم اإلجراء بالعد إلٌهٌؤخذ اإلجراء السابق متحوالًا واحداًا 
و الذي ٌساوي إلى  nrtimesو  30يمن قوسٌن بعد اسم اإلجراء ففً المثال السابق كانت قٌمة المتحول هً على الترتٌب 

6 . 
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 formalٌجب علٌنا أن نيٌؾ تصرٌحاًا عن وسطاء شكلٌة إجراء ٌحتاج إلى بعض المعلومات عند استدعابه عندما ُنعرؾ 
parameter يمن القوسٌن الذٌن ٌؤتٌان بعد اسم اإلجراء. 

 .خاص بمرور المعلومات من و إلى اإلجراء أو إلى اإلجراء ٌحدد اسم ونوع كل منفذحدد الوسطاء يُ هذا التصرٌح عن 
 

 : Multiple parametersتعدد الوسطاء 
ن أنواع واحدة أو أنواع مختلفة ماإلجراء الواحد و ٌمكن أن تكون هذه الوسطاء ٌمكن التصرٌح عن عدة وسطاء يمن 

 :ُمبٌناًا الصٌػ المختلفة لصٌػ التصرٌح عن الوسطاءالسرد التالً على عدة رإوس إجراءات ٌحتوي .
procedure countvals(howhigh:integer); 
procedure bubblesort(var info:string80Array;size:integer); 
procedure getinteger(message:string;var var value:integer); 
procedure getstring(message:string; var value:string); 
procedure getdate(var month,date,year:integer); 

 :و الصٌؽة الكتابٌة لوسٌط واحد و الذي ٌمكن أن ٌستخدم للتصرٌح عن الوسطاء الالزمة لإلجراء ٌتكون على الشكل التالً
 

 
 
 
 
 

 .فً الالبحة السابقة هو مثال وايح عن هذه الصٌؽة   countvalsالحظ أن رأس اإلجراء 

فً الصٌؽة الكتابٌة السابقة ٌدالن على إمكانٌة استخدام هذا الممٌز المحجوز   varالقوسان الكبٌران حول الممٌز المحجوز 

 .سوؾ نرر أهمٌته الحقاًا   varمٌز المحجوز قبل التصرٌح عن الوسٌط أو عدم استخدامه و هذا الم

تصرٌح هذه الوسطاء فً تصرٌح واحد مع مالحظة الفصل بٌن تملك النوع نفسه فإننا نستطٌع دمج فإذا كان لدٌنا عدة وسطاء 
و لكن لكل منها نوعه الخاص أما إذا كان لدٌنا عدة وسطاء   getdateكما هو وايح فً رأس اإلجراء   (,)الوسطاء بفاصلة 

كما هو مبٌن فً رأس  (;)الفصل بٌن تعرٌؾ الوسطاء بفاصلة منقوطة فٌجب إٌجاد تعرٌؾ خاص لكل وسٌط مع مالحظة 

 . getstring,bubblesortاإلجراءٌن 

 
 :  formal parameters and argumentsالوسطاء الشكلٌة و المتحوالت الوسٌطٌة 

الستخدامها فٌه وعند اًا فً رأس اإلجراء فإننا نكون قد عرفنا منفذاًا لعبور المعلومات إلى اإلجراء عندما ُنعرؾ وسٌطاًا شكلً
 .بواسطة تحدٌدها أو تمرٌرها كمتحوالت وسٌطٌة على المنافذ هذه المعلومات علٌنا ويعاستدعابنا لإلجراء 

ل المعلومات الفعلٌة المستخدمة يمن اإلجراء و فً ففً حٌن أن الوسطاء الشكلٌة تمثل المنافذ فإن المتحوالت الوسٌطٌة تمث
 . actual parameters الحقٌقة ُتعرؾ المتحوالت الوسٌطٌة على أنها وسطاء فعلٌة

لذلك علٌنا تعٌٌن متحولٌن وسٌطٌن .فمن أجل كل وسٌط عرفناه وجب علٌنا تمرٌر متحول وسٌطً إلٌه عند استدعاء اإلجراء
 .countvalsفً حٌن ٌنبؽً علٌنا تعٌٌن متحول واحد عندما نرٌد استدعاء اإلجراء   getintegerعند استدعابنا لإلجراء 

 :التالًمثال لنؤخذ رأس اإلجراء 
procedure getinteger(message:string; var value:integer); 
   

  
 

 :أما استدعاء اإلجراء يمن البرنامج الربٌسً فٌتم على الشكل التالً
getinteger(mystr,myint); 
 

 :وعلٌه ٌجري استبدال هذه المتحوالت كما ٌلً
 

  formal parametersالوسطاء الشكلٌة 
 
message 

 
value 

   actual parametersالوسطاء الفعلٌة 

 
mystr myint  

 
 

باإليافة إلى ذلك ٌجب االنتباه إلى ويع المتحوالت الوسٌطٌة بالترتٌب الصحٌح فكل وسٌط شكلً ٌملك نوعاًا خاصاًا به و 
لذلك ٌجب أن ٌملك كل وسٌط فعلً نوعاًا خاصاًا به أٌياًا و مطابق لنوع الوسٌط وفق ترتٌب معٌن ُتعرؾ الوسطاء الشكلٌة 

 .الترتٌب الذي أتى به الوسٌط الشكلً المناظربنفس أن ٌؤتً الشكلً المناظر له و ٌجب 

{"var"}<نوع المعطٌات>":"<ممٌز> 

 وسطاء شكلٌة

 وسطاء فعلٌة
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عدداًا  writelnٌمكن أن ٌؤخذ اإلجراء :مسبقة التعرٌؾ مستثناة من هذه القٌود فمثالًا (اإلجراءات)وبالتؤكٌد فإن بعض الروتٌنات 

و أن تكون هذه المتحوالت من أنواع مختلفة عند كل استدعاء لهذا ( الوسطاء الفعلٌة)متؽٌراًا من المتحوالت الوسٌطٌة 
 .اإلجراء

سنورد اآلن بعض األمثلة على استدعاءات صحٌحة و أخرر ؼٌر صحٌحة معتمدٌن على التصرٌحات عن رإوس 
متحول  mystrمتحول من النوع الصحٌح و   myintفً هذه االستدعاءات أن تخٌلنا =افترينا. اإلجراءات فً السرد السابق

 :من النوع سلسلة رمزٌة و اعتماداًا على ذلك فإن االستدعاءات الخمسة التالٌة صحٌحة و األربعة الباقٌة خاطبة
 

 :االستدعاءات الصحٌحة
 

Countvals(55);                            (* حةٌمكن أن ُتمرر قٌمة صحً *) 
countvals(myint);       (* ٌُمرر على أنه وسٌط ما  (*ٌمكن للمتحول أن 
countvals(2*15);                        (*ٌمكن أن تمرر عبارة صحٌحة*)  
getinteger(mystr,myint);               (* ٌُمرر  (*ٌمكن لمتحول سلسلة رمزٌة أن 
getinteger('value?',myint);                        (*ٌمكن لسلسلة رمزٌة أن ٌتمرر*) 

 
 

 :االستدعاءات  الخاطئة 
 

Countvals(myint,55);                    (* هناك زٌادة فً عدد المتحوالت الممررة*) 
Countvals(20.3);                         (*ٌجب أن تكون قٌمة هذا امتحول صحٌحة*)  
getinteger(myint);  (* نقص فً عدد المتحوالت: المتحول األول ؼٌر موجود *) 
getinteger(myint,'value ?');                               (*هناك خطؤ فً ترتٌب المتحوالت*) 
 

 
 : declaring and using parametersالتصرٌح عن الوسطاء واستخدامها 

ٌُطرح ما الذي ٌحدث عندما نصرح عن   وسٌط فً اإلجراء؟السإال الذي 
 :الجواب

هذا سوؾ ٌكون ومكان تخزٌن التصرٌح هو عبارة عن تعلٌمة وظٌفتها تخصٌص مكان تخزٌن للمتحول عند استدعاء اإلجراء 
 .بالحجم الكافً لتمثٌل قٌمة المتحول وحسب نوع المعرؾ فً رأس اإلجراء

فً اإلجراء   integerعلى أنه من النوع الصحٌح   howhighعندما صرحنا عن الوسٌط الشكلً :فعلى سبٌل المثال

countvals ٌٌستدعى هذا اإلجراء ٌُخصص لهذا المتحول عندما  و عند االنتهاء . فإن مكان تخزٌن مإقت بطول باٌتٌن سوؾ 

 .من تنفٌذ اإلجراء فإن هذٌن الباٌتٌن سٌتحرران و ٌصبحان قابلٌن لالستخدامات المختلفة للذاكرة
 متحوالًا وسٌطٌاًا إلى اإلجراء عند استدعابه؟؟ٌطرح نفسه ما الذي ٌحدث عندما نمرر و السإال الذي 

قام البرنامج بنسخ هذه القٌمة إلى التخزٌن المإقت المخصص   (28)مع القٌمة   countvalsعندما استدعٌنا اإلجراء  

 :كما فً الشكل التالً  howhighللمتحول 

                الوسطاء الفعلٌة 
  

  
 

ٌنسخ البرنامج مثالًا  100و لتكن قٌمته   nrtimesمع المتحول   countvalsجراء استدعى البرنامج اإلو بشكل مشابه عندما 

لم   nrtimesقٌمة المتحول وعندما ُنسخت   howhighالمخصص للوسٌط المإقت  التخزٌن إلى مكانقٌمة هذا المتحول 

 :ٌطرأ أي تؽٌٌر علٌها و قٌمتها لم تتؽٌر كنتٌجة الستدعاء اإلجراء كما فً الشكل التالً
 

          الوسطاء الفعلٌة     
 
 

مع متحوالت وسٌطٌة فإن قٌم هذه المتحوالت فقط هً التً تهمنا و ال ٌهمنا مصدر  countvalsمثل إلجراء عند استدعابنا 

ٌُطلق على هذا التمرٌر بالتمرٌر بواسطة القٌمة هذه القٌم  قٌمة هذه المتحوالت ُتنسخ إلى و بما أن   passed by valueو

تملك قٌماًا هذا ٌعنً أنها على األقل قد هٌبت أو بمعنى آخر قد  من هذه المتحوالتالبٌبة المويعٌة لإلجراء وجب علٌنا التؤكد 
 .خصصت لها قٌماًا ابتدابٌة و إال فإن اإلجراء سوؾ ٌعمل بفويى وٌعطٌنا نتابج ؼٌر صحٌحة

 :ٌمكن أن نمرر المعلومات بواسطة قٌمها بؤشكال مختلفة هً

28     28     howhigh 

100 100 100     howhigh 

 الوسطاء الشكلٌة مواقع الذاكرة

 مواقع الذاكرة الوسطاء الشكلٌة
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 . A string constantأو  30: مثال. على شكل قٌمة ثابتة .1
 .GreetingStrأو   natimes:مثال. متحولعلى شكل  .2
 الخ ............  55>2أو   3+5: مثال. على شكل تعبٌر .3

ٌُربط اسم الوسٌط  ٌُخصص لهذا الوسٌط و  وهذا المإقت هذا بحٌز التخزٌن عندما ُنصرح عن وسٌط فإن حٌز تخزٌن مإقت 
ٌُحدد من خالل بٌبة اإلجراء  بارة أدق من خالل البحة الوسطاء الملحقة باسم و بع  procedures environmentsاالسم 

فإن مساحة من الذاكرة   getintegerو تعرؾ هذه األسماء على أنها أسماء مويعٌة لذلك عندما ننفذ اإلجراء . اإلجراء

و بشكل .و هذه األسماء لن تكون معروفة خارج بٌبة هذا اإلجراء  valueو   messageخصصت من أجل تعرٌؾ وسطابه 

 قد ُخصصت يمن البٌبة المويعٌة   integerفإن مساحة التخزٌن لعد صحٌح ه مشاب

   local environment  لإلجراءcountval   من أجل وسٌطهhowhigh  و ذلك عند تنفٌذ هذا اإلجراء. 

الربٌسً التعرؾ فإن وسطاءه المويعٌة و أماكن تخزٌنهم تتالشى و ال ٌستطٌع البرنامج من تنفٌذ أي إجراء عند االنتهاء 
 .علٌها

و لكنه ٌعرؾ فقط عدد و نوع المنافذ التً للوسطاء ( المحلٌة)إن استدعاء البٌبة ال ٌعرؾ األسماء المويعٌة : لذلك نقول
 .سوؾ تمرر المعلومات من خاللها إلى اإلجراء

و أي قٌمة   messageلمتحول فإن أي قٌمة تويع على المنفذ األول ستعطى ل  getintegerفمثالًا عندما ٌستدعى اإلجراء 

 .valueتويع على المنفذ الثانً ستعطى للمتحول 

 .على المنافذ عند استدعاء البٌبة ٌكون لها أسماء تختلؾ عن األسماء المخصصة لها يمن البٌبة معلومات المويوعة إن ال
أو ثابتاًا فً  strvariableرمزٌة مثل  متحول سلسلة  getintegerفً البرنامج الربٌسً من الممكن أن نمرر لإلجراء : مثالًا 

 .أو قٌمة محددة فً منفذه الثانً  myintو أن نمرر له متحوالًا صحٌحاًا مثل منفذه األول 

 
 :  two way parametersذوو االتجاهٌن الوسطاء 

حٌث أن هذه ( استدعاء بالقٌمة)فً القٌام بمهمتها الوسطاء من أجل تمرٌر المعلومات إلى اإلجراءات لتستخدمها لقد استخدمنا 
من اإلجراء فً حٌن نحتاج فً بعض األحٌان إلى أن نعٌد معلومات . المعلومات الممررة ال تتؽٌر يمن الروتٌن المستدعى

ٌرٌد أن ٌزوٌد الروتٌن  الذي   getintegerفعلى سبٌل المثال افترض أن اإلجراء .ي استدعى اإلجراء1إلى الروتٌن ال

القٌمة المطلوبة عن طرٌق وسٌطه الثانً و ٌبدأ بالممٌز  getintegerاإلجراء  صحٌحة  إذاًا ٌجب أن ٌعٌد استدعاه بقٌمة

 .varالمحجوز 

فً إعادة المعلومات من اإلجراء إلى الروتٌن المستدعى فعند االنتهاء   varبواسطة الوسٌط الذي ٌبدأ التصرٌح عنه ٌُستخدم 

 .امتلكت قٌماًا جدٌدة تختلؾ عن القٌم التً ُمررت بها إلى اإلجراءالوسطاء قد من تنفٌذ اإلجراء تكون 
 التً مررت إلى اإلجراء و كذلك الوسطاء الشكلٌة  argumentالسبب فً ذلك أن المتحوالت الوسٌطٌة 

 formal parameter تشٌر إلى مكان واحد يمن الذاكرة. 

االتجاهٌن إذ ٌحتوي هذا المثال على نسختٌن من إجراء واحد ووظٌفة هذا ذو لوسطاء ٌبٌن لنا طرٌقة تمرٌر او المثال التالً 
 :اإلجراء هو تبدٌل قٌمتً متحولٌه الوسٌطٌن 

Code 
program test; 
var val1,val2:integer; 
procedure badintswap(first,second:integer); 
var temp:integer; 
begin 
temp:=first; 
first:=second; 
second:=temp; 
end; 
procedure goodintswap(var first:integer; var second:integer); 
var temp:integer; 
begin 
temp:=first; 
first:=second; 
second:=temp; 
end; 
procedure getinteger(message:string; var value:integer); 
begin 
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write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin (*main program*) 
getinteger('value 1?',val1); 
getinteger('value 2?',val2); 
writeln('original val1 = ',val1:5,';  val2 = ',val2:5); 
badintswap(val1,val2); 
writeln('After badintswap'); 
writeln('         val1 = ',val1:5,';  val2 = ',val2:5); 
goodintswap(val1,val2); 
writeln('After goodintswap'); 
writeln('         val1 = ',val1:5,';  val2 = ',val2:5); 
readln 
end. 

 
 :كالتالً  val2=13 and val1=12خرج البرنامج السابق من أجل قٌم للدخل  

value 1? 12 
value 2? 13 
original   val1    =    12;  val2 =    13 
After badintswap 
                 val1   =    12;  val2 =    13 
After goodintswap 
                  val1  =    13;  val2 =    12 

 
قد ُبدلتا يمن فً حٌن أن القٌمتٌن  badintswapاإلجراء  يمنتبدٌل القٌم لم تحدث نالحظ من الخرج السابق أن عملٌة 

فً البحة الوسطاء لكال اإلجراءٌن السابقٌن إذ سبقت لسبب فً ذلك ٌرجع إلى التؽٌٌر الموجود و ا  goodintswapاإلجراء 

 .varبالممٌز المحجوز   goodintswapوسطاء اإلجراء 
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 :الشكل المنطقً التالً خالل ٌمكن توضٌح ذلك من
 
 

 الوسطاء الفعلٌة       
 

 val1          firstعند استدعاء      
badintswap 

                    val2                                                                                   second                        
                                                         

 
 

                    val1          first 
badintswap 

                    val2                                                                                   second                        
                                                         

 
 

 val1          firstعند استدعاء      
 

                    val2                                                                                   second                        
                                                         

 
                   val1          first 

 
                    val2                                                                                   second                        

                                                         
 

اإلجراء قٌمها إلى بعد أن ُمررت  val2و  val1ٌمة المتحولٌن أي عملٌة تبدٌل فً قعدم حصول لقد الحظنا سابقاًا 

badintswap  و السبب فً ذلك أنه عندما ُمررت هذه القٌم إلى الوسطاءfirst   وsecond   و تم تبدٌل قٌم هذه الوسطاء

و البرنامج الربٌسً لم ٌتعرؾ على التؽٌٌر الذي حصل لهذه   badintswapعرفة فقط يمن اإلجراء لكن هذه الوسطاء م

قبل و بعد تنفٌذ اإلجراء   main programيمن البرنامج الربٌسً  val2و  val1القٌم و بالتالً لم تتؽٌر قٌمة المتحولٌن 

badintswap   تنفٌذ اإلجراء عندما انتهى و فً المقابلgoodintswap   فإن قٌمة المتحولٌنval1  وval2  قد ُبدلتا يمن

  argumentsقد علم أٌن تويعت قٌم متحوالته الوسٌطٌة   goodintswapإن اإلجراء و بعبارة أخرر البرنامج الربٌسً 

ٌُبدل فً الذاكرة و استطاع  على  val2و  val1الوصول إلى المتحولٌن   goodintswapاإلجراء إذاًا استطاع . قٌمهاأن 

أن موايع التخزٌن المخصصة للمتحولٌن و السبب فً ذلك فً جسم إجراءاته أن هذه األسماء لٌست مذكورة الرؼم من 
first   وsecond   هً نفسها موايع التخزٌن المخصصة للمتحولٌنval1  وval2  أن التؽٌٌر و هذا ٌعنً على الترتٌب

 . val2و  val1متحولٌن قد ؼٌر أٌياًا ال  secondو   firstالذي حصل فً قٌمة المتحولٌن 

قد مررا  val2و  val1ٌمكننا اعتبار أن المتحولٌن   goodintswapاإلجراء بعد انتهاء التؽٌٌر الذي حصل و اعتماداًا على 

 بالتمرٌر المرجعًللوسطاء مباشرة و لم تمرر نسخة عن قٌمتها ٌدعى مثل هذا النوع من التمرٌر 
 passed by reference   و الوسطاء التً تمرر بهذه الطرٌقة ٌمكن أن تتؽٌر قٌمتها عند استدعاء أو التمرٌر باإلشارة

لذلك ال ( ستحدث التؽٌٌرات حٌث )فً الذاكرة بوايع تخزٌن ٌجب أن ترتبط وبما أن الوسطاء الممررة مرجعٌاًا . اإلجراء
و لكن ٌمكننا فقط تمرٌر المتحوالت مرجعٌاًا حٌث  كوسطاء مرجعٌٌن (45+55)أو تعبٌر مثل  (55): ٌمكننا تمرٌر قٌم مثل

 .و من ثم ٌقوم بتؽٌٌر محتواها حسب تسلسل تعلٌمات الروتٌنفً الذاكرة الروتٌن المستدعى عنوان هذه المتحوالت سٌعرؾ 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 12 

13 13 

 عند االنتهاء من تنفٌذ  13 12

13 12 

goodintswap 

12 

13 

goodintswap 

 13 عند االنتهاء من تنفٌذ 

12 

 مواقع الذاكرة الوسطاء الشكلٌة
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 :  Examples Of Parameters Passingأمثلة على تمرٌر الوسطاء 

Code 
program test; 
var g1,g2:integer; 
procedure allvalues(x,y:integer); 
begin 
writeln('     entering allvalues  :x = ',x,';  y= ',y); 
x:=x*2; 
y:=y*4; 
writeln('     leaving  allvalues  :x = ',x,';  y= ',y); 
end; 
procedure valuevar(x:integer; var y:integer); 
begin 
writeln('     entering allvalues  :x = ',x,';  y= ',y); 
x:=x*2; 
y:=y*4; 
 
writeln('     leaving  allvalues  :x = ',x,';  y= ',y); 
end; 
procedure allvars(var x,y:integer); 
begin 
writeln('     entering allvalues  :x = ',x,';  y= ',y); 
x:=x*2; 
y:=y*4; 
writeln('     leaving  allvalues  :x = ',x,';  y= ',y); 
end; 
begin {main program } 
g1:=10; g2:=20; 
writeln('calling allvalues        :g1= ',g1,'; g2= ',g2); 
allvalues(g1,g2); 
writeln('returning from valuevar  :g1= ',g1,'; g2= ',g2); 
writeln; 
writeln('calling valuevar         :g1= ',g1,'; g2= ',g2); 
valuevar(g1,g2); 
writeln('returning from valuevar  :g1= ',g1,'; g2= ',g2); 
writeln; 
writeln('calling allvars          :g1= ',g1,'; g2= ',g2); 
allvars(g1,g2); 
writeln('returning from allvars   :g1= ',g1,'; g2= ',g2); 
readln; 
end. 

 
 .على الترتٌب g2و  g1للمتحولٌن هً أسماء مويعٌة  yو  xأن 
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 : كالتالً السابق خرج البرنامج

 
و عدداًا مختلفاًا  yو  xوسٌطٌن هما متماثلة تقرٌباًا إذ ٌملك كل إجراء لوابح و سطابها إجراءات ثالثة  السابقٌستدعً البرنامج 

قبل وسطابه و هذا ٌعنً   varأي ممٌز   allvaluesال ٌملك اإلجراء :فمثالًا  varالمتحوالت المسبوقة بالممٌز المحجوز من 

و أي  فإن نسخة من المتحوالت الوسٌطٌة سوؾ تمرر إلى هذا اإلجراءأن متحوالته سوؾ تمرر بواسطة قٌمها و بتعبٌر آخر 
 (.الفعلٌة)ر المتحوالت األصلٌة تؽٌٌر سوؾ ٌطرأ على هذه النسخة لن ٌإثر عل

 
و هذا الوسٌط مرتبط سٌمرر مرجعٌاًا فإن وسٌطه األول سٌمرر بواسطة قٌمته ووسٌطه الثانً  valuevarأما اإلجراء 

بعد االنتهاء هذا سوؾ ٌبقى و أي تؽٌٌر سوؾ ٌحصل فً موقع الذاكرة الوصول إلٌه و ٌستطٌع الروتٌن المستدعى بالذاكرة 
 . valuevarاإلجراء من تنفٌذ 

 
 .إلى الروتٌن المستدعًأن كال الوسٌطٌن سوؾ ٌعٌدان قٌماًا و هذا ٌعنً ٌه سٌمرران مرجعٌاًا فإن وسٌط allvarsإلجراء أما ا

 
 : Functionsالتوابع 

ال للقٌام بعمل ما و بالمقابل صممت التوابع لحساب قٌمة ما و اإلجراءات ٌمكن أن تعٌد نتابج عملها أو لقد صممت اإلجراءات 
حسابات على قٌم ابتدابٌة معٌنة أو ففً علم الجبر فإن التوابع أو الدوال تنجز  تعٌد أما التوابع فهً تعٌد دابما ناتج عملها

 :التابع التالًنؤخذ مثالًا ل. قٌمة واحدة و تعٌد دابماًا متحوالت وسٌطٌة 
y=x2  

 . xفؤن التابع ٌعٌد لنا مربع القٌمة  xفإن من أجل أي قٌمة لـ 
   y=400فإن التابع ٌعٌد   x=20: مثال

لحساب الجذر التربٌعً لقٌمة تمرر له فعند استدعاء هذا التابع مع متحول وسٌطً   SQRTأنه لدٌنا تابعاًا اسمه تخٌل =افترض

argument   الممررو هً الجذر التربٌعً للمتحول سٌعٌد هذا التابع قٌمة واحدة. 

 :مثال
SQRT(81)=9 

SQRT(6.25)=2.5 

و قسم من رأس للتابع و التوابع تملك نفس مكونات اإلجراءات . تعٌد دابماًا قٌمة محددةالتوابع هً روتٌنات و فً لؽة باسكال 
تختلفان عن مقابالتها بالنسبة و الصٌؽة الكتابٌة الستدعاء التابع التابع تصرٌح و جسم للتابع و الصٌؽة الكتابٌة لتعرٌؾ 

.عأبداًا بٌن اإلجراءات و التوابفال تختلؾ  المطبقة على الوسطاء أما القواعد و القوانٌن. لإلجراءات   
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 : Defining Functions in Turbo Pascalباسكال  تربوتعرٌف التوابع فً لغة 

 :الكتابٌة لتعرٌؾ التوابعالنابعان التالٌان الصٌؽة ٌبٌن 

code 
program test; 
function max(one,two:real):real; 
begin 
if(one>two)then 
max:=one 
else 
max:=two; 
end; 
function min(one,two:real):real; 
begin 
if(one>two)then 
min:=two 
else 
min:=one 
end; 
var x,y:integer; 
begin 
writeln('enter two number>>>...'); 
readln(x,y); 
writeln('max(',x,',',y,')=',max(x,y):6:2); 
writeln('min(',x,',',y,')=',min(x,y):6:2); 
readln 
end. 

 
 :خرج البرنامج هو

 
 

 :البسٌطة و هذه االختالفات هً رأس التابع مشابه تماماًا لرأس اإلجراء مع بعض االختالفات
 .  procedureفً حٌن أن رأس اإلجراء ٌبدأ بالممٌز المحجوز   functionرأس التابع بالممٌز المحجوز ٌبدأ  .1
ٌُعطى الممٌز المحجوز باسم للروتٌن و بالبحة  هذابعد أن ٌتبع  .2 وسطاء اختٌارٌة ٌنتهً رأس التابع بنوع معطٌات 

 .  realالسم التابع و فً مثالنا السابق كان 
أن ٌكون أي ٌمكن أن ٌعٌد التابع أي قٌمة من أي نوع معطٌات ٌحدد بعد النقطتان فً رأس التابع و نوع المعطٌات هذا ٌمكن 

 .و بعض أنواع المعطٌات المركبة  نوع معطٌات بسٌط باإليافة إلى نوع معطٌات سلسلة رمزٌة
ٌجب أن تعطى ذلك أٌياًا عن جسم اإلجراء فً شًء واحد فقط هو أن استدعاء التابع ٌعٌد قٌمة هذا التابع لٌختلؾ جسم التابع 

مة التابع تساوي قًهذه تجعل و عبارة اإللحاق  التابع  جسم فً أي مكان يمنهذه القٌمة إلى التابع من خالل عبارة اإللحاق 
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ما أو ٌساوي قٌمة أحد المتحوالت أو ٌساوي ناتج تعبٌر معٌن و لكن بشرط أن تكون هذه القٌمة من نفس نوع المعطٌات 
 .المخصص للتابع إذ ٌويع اسم التابع على ٌسار معامل اإللحاق دابماًا و تويع القٌمة على ٌمٌن هذا المعامل

بعد أن ٌنفذ إحدر عبارتً اإللحاق الموجودة ( أي الذي ٌستدعٌه )قٌمة للروتٌن المستدعً   maxٌعٌد التابع السابق : فمثالًا 

 .يمن جسم هذا التابع
 : calling a functionاستدعاء التابع 

فً حال وجود متحوالت )نكتفً بذكر اسم اإلجراء مع البحة مناسبة من المتحوالت الوسٌطٌة لإلجراءات عند استدعابنا 
ننوه أن التابع نظرٌاًا عبارة عن طرٌقة  أنمختلفة تماماًا و لفهم آلٌة استدعاء التابع ٌجب  فله طرٌقة ابعاستدعاء الت أما( وسٌطٌة

ٌُعتبر استدعاء التابع فً لؽة باسكال عبارة  عن قٌمة  لذلك ٌمكن أن ٌتم لتولٌد قٌمة محددة هً قٌمة التابع و فً الحقٌقة 
لنا عدة موايع ٌمكن أن ٌتواجد فٌها ٌبٌن أن توجد فٌه قٌمة هذا التابع و البرنامج التالً استدعاء التابع فً أي مكان ٌمكن 

 :استدعاء التابع

Code 
program test; 
smaller,larger,val1,val2:real; 
function max(one,two:real):real; 
begin 
if(one>two)then 
max:=one 
else 
max:=two; 
end; 
function min(one,two:real):real; 
begin 
if(one>two)then 
min:=two 
else 
min:=one 
end; 
procedure getreal(message:string; var value:real); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin(* mian program*) 
getreal('value 1?',val1); 
getreal('value 2?',val2); 
smaller:=min(val1,val2); 
larger:=max(val1,val2); 
writeln('---------------------------------------------'); 
writeln('val1    = ',val1:6:2,'; val2      = ',val2:6:2); 
writeln('smaller = ',smaller:6:2,'; larger    = ',larger:6:2); 
writeln('---------------------------------------------'); 
writeln('min     = ',min(val1,val2):6:2,'; max       = ',max(val1,val2):6:2); 
writeln('sum     = ',min(val1,val2)+max(val1,val2):6:2); 
readln 
end. 
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 :كالتالً  val1=247 and val2=101بفرض خرج البرنامج

 
ٌُمرر استدعاء التابع كمتحول وسٌطً  لإلجراءات ٌمكن أن ٌويع استدعاء التابع فً الطرؾ األٌمن من عبارة اإللحاق أو أن 

 .و للتوابع األخرر
 :فإنه استدعاءعبارة  عندما ٌنفذ البرنامج و ٌصل التنفٌذ إلى

 .ٌبدأ التابع بدوره بتنفٌذ تعلٌماتهٌتوقؾ تنفٌذ الروتٌن المستدعً بشكل مإقت و ٌنقل التحكم إلى التابع حٌث   .1
بتنفٌذ أول تعلٌمة فً جسم التابع و ٌستمر التنفٌذ هذا حتى التعلٌمات إذ ٌبدأ هذا ٌتم وفق تسلسل و تنفٌذ التابع  .2

 .تحسب قٌمة مناسبة و تلحق بالتابع
الذي ٌستؤنؾ تنفٌذ تعلٌماته وفق  ي وهذه القٌمة هذه القٌمة إلى الروتٌن المستدعبالتابع ُتعاد بعد أن تلحق هذه القٌمة  .3

 .جدٌدة حصل علٌها من تنفٌذ التابع
التابع هو ببساطة عبارة عن قٌمة فإن استدعاء التابع ال ٌمكن أن ٌظهر كعبارة مستقلة بذاتها لذلك كان استدعاء التابع بما أن 

كما  نا التابع التالً يمن عبارة مستقلة تخٌل أننا استدعً=افترض: فعلى سبٌل المثال ال ٌملك نفس شكل استدعاء اإلجراء 
 :ٌلً

min(55,100);  (*a fancy  way of saying 55*) 
55;   (*a value is not a statement*) 

ال ٌمكن قٌمة التابع و الذي ٌعتبر لٌست عبارة فإن استدعاء بحد ذاتها و بما أن القٌمة قٌمة سوؾ ٌعطٌنا استدعاء التابع السابق 
 .عبارةأن ٌكون 

 
 :  parameters to functionsالوسطاء إلى التوابع تمرٌر 

تمرٌر الوسطاء إلى أننا نستطٌع و هذا ٌعنً إلى اإلجراءات بها الوسطاء بنفس الطرٌقة التً إلى التوابع الوسطاء ُتمرر 
تعٌد قٌمة مباشرة و بما أن التوابع  pass by reference( بالعنوان)أو تمرٌرها مرجعٌاًا   pass by valueالتوابع بقٌمتها 

الوسٌطٌة أقل من حاجة اإلجراءات لذلك فً حٌن أننا بحاجة إلى تمرٌر سٌكون احتٌاج التوابع إلى تؽٌٌر قٌمة المتحوالت لذا 
 .هذه المتحوالت بواسطة قٌمتها إلى التوابع

 
 : predefined procedure and functionsو التوابع مسبقة التعرٌف اإلجراءات 

بكمٌات لؽة تربو باسكال و جاءت الروتٌنات مسبقة التعرٌؾ الممكن استخدامها يمن برامجنا كماًا هابالًا من تملك لؽة باسكال 
 .و أيافتها إلى هذه المجموعة من الروتٌنات إيافٌة من الروتٌنات مسبقة التعرٌؾ

 
 : Predefined Routines In Standard Pascalفً لغة باسكال القٌاسٌة الروتٌنات مسبقة التعرٌف : أوالًال 

 
 

Function ABS(intval:shortint):shortint; 
Function ABS(intval:integer):integer; 
Function ABS(intval:longint):longint; 
Function ABS(Rval:real):real; 

تملك إشارة )أن تحمل قٌمة مإشرة  ٌجبو التً طٌة لمتحوالتها الوسً  absolute valueتعٌد هذه الروتٌنات القٌمة المطلقة 

و بشكل عام . يإلٌه المتحول الوسٌطالمعطٌات التً ٌنتمً أو قٌمة حقٌقٌة و تكون القٌمة المعادة من نفس نوع ( -أو + إما 
 :القٌمة المطلقة لعدد هو الشكل الموجب لهذا العدد إذاًا العبارتان التالٌتان تعطٌان نفس الناتج

Result1:=ABS(-55.0); (* returns  55.0*) 
Result2:=ABS(55.0); (* returns  55.0*) 

 
 
 

 المهندس خالد الشٌخ
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 : ABSٌشرح البرنامج التالً التابع 

Code 

program test; 
var val,result:real; 
procedure getreal(message:string;var value:real); 
begin 
write(message,'  '); 
readln(value); 
end; 
begin 
repeat 
getreal('value (> 500 to stop)? ',val); 
result:=ABS(val); 
writeln('ABS ( ',val:8:3,' ) = ',result:8:3); 
until val>500.0; 
readln 
end. 

 
 

 :خرج البرنامج أعاله مشابه للتالً

 
 

 :لدٌنا الروتٌن التالً

Function ARCTAN(value:real):real; 

يمن المتحول ممرر   tangentالتً ظلها عن قٌمة الزاوٌة عبارة   trigonometric valueٌعٌد هذا الروتٌن قٌمة مثلثٌة 

ٌشرح لنا التابع الذي ٌجب أن تكون قٌمته حقٌقٌة و سوؾ ٌعٌد هذا التابع قٌمة حقٌقٌة أٌياًا و البرنامج التالً الوسٌطً 
ARCTAN : 

Code 

program test; 
var val,result:real; 
procedure getreal(message:string;var value:real); 
begin 
write(message,'  '); 
readln(value); 
end; 
begin 
repeat 
getreal('value (> 10.0 to stop)? ',val); 
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result:=ARCTAN(val); 
writeln('ARCTan ( ',val:8:3,' ) = ',result:8:3); 
until val>10.0; 
readln 
end. 

 

 

Function CHR(ordvalue:BYTE):CHAR; 

 
 .لهذا الرمز( ASCIIأي شفرة )قٌمة ترتٌبه ددت ٌعٌد هذا التابع الرمز الذي حُ 

 :CHRٌويح عمل اإلجراء و البرنامج التالً 

Code 

program test; 
const carriagereturn=13; 
backspace=8; 
var result:integer; 
begin 
result:=2500; 
write(result:30); 
write(chr(backspace),5); 
write(chr(carriagereturn)); 
write(result:20); 
write(chr(backspace),2); 
write(chr(carriagereturn)); 
write(result:10); 
write(chr(backspace),3); 
write(chr(carriagereturn)); 
writeln(Chr(97)); 
readln 
end. 
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 :خرج البرنامج السابق هو 
 

 :أنجز البرنامج السابق مجموعة من األعمال 

  كتب قٌمة المتحولresult   ًوفق عرض كبٌر للمجال  2500و هfield width   أن ٌنقل المإشر و لكن بدون

يمن  resultوعرض المجال هذا أخذ بالتناقص فً كل مرة كتبت فٌها قٌمة المتحول .إلى بداٌة سطر جدٌد

 .البرنامج
  الحذؾ الخلفً كتب رمزback space   و الذي شفرةASCII  ًالمشٌرة و هذا الرمز ٌنقل  8المقابلة له هcursor  

 .  2500من أرقام العدد عموداًا واحداًا إلى الخلؾ فوق آخر رقم 

  الذي حذفه 2500عوياًا عن الرقم األخٌر فً العدد كتب رقماًا جدٌداًا. 

  كتب رمز اإلرجاعcarriage return   و الذي شفرةASCII  ًٌُرجع المشٌرة إلى  13المقابلة له ه و هذا الرمز 

نحن بحاجة إلى إلى سطر جدٌد و حتى ننتقل ( أي السطر الموجودة فٌه المشٌرة)المحدد أول عمود يمن السطر 
 .سطر جدٌدو الذي ٌتقل المشٌرة إلى بداٌة   linefeedالسطرٌة التؽذٌة رمز 

 
 

 
 

Function cos(radians :real):real; 

 
 

الزاوٌة  المحددة بالمتحول الحقٌقً الممرر إلى التابع و قٌمة هذا التابع ستكون يمن   cosineٌُرجع هذا الروتٌن تجٌب 

  degreeو لٌست بالدرجات   radianمقدرة بالرادٌان فٌجب أن تكون أما قٌمة المتحول الممرر  1.0-إلى  1.0+المجال من 

𝜋للقٌمة هً عبارة عن توابع أو ميارٌب بالرادٌان و القٌاسات  = درجة  180القٌمة : فعلى سبٌل المثال 3.14159265

 :cosعمل التابع والبرنامج التالً ٌبٌن .درجة 57ºرادٌان هو حوالً  1أن و هذا ٌعنً رادٌان  πالقٌمة تكافا 

 

Code 

program test; 
var cosine,angle:real; 
procedure getreal(message:string; var value:real); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
repeat 
getreal('Angle (in radians> 100.0 to stop)?',angle); 
cosine:=cos(angle); 
writeln('Cosine of ',angle:6:4,' radiane = ',cosine:6:4); 
until angle>100.0; 
readln 
end. 
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 :خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً

 
 

Function EXP(valtoraise:real):real; 

   ≡e  2.7181628مع العلم بؤنلهذا التابع إلى قٌمة المتحول الوسٌطً الممرر  eناتج رفع العدد النٌبري ٌعٌد هذا التابع 

 :للقٌم التً ندخلها EXPعمل الروتٌن و البرنامج التالً ٌويح 

 

Code 

program test; 
var val,result:real; 
procedure getreal(message:string; var value:real); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
writeln; 
repeat 
getreal('value?  (>10.0 to stop)?',val); 
result:=exp(val); 
writeln('EXP (',val:10:3,') = ', result:10:3); 
until val>10.0; 
readln 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً
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Function LN(val:real):real; 

 
 

الحقٌقً الذي للمتحول الوسٌطً ( eالذي أساسه  اللوؼارٌتم)  natural logarithmالطبٌعً قٌمة اللوؼارٌتم ٌعٌد هذا التابع 

 . 0.0تكون أكبر تماما من  أن  هذه ٌجبٌمرر إلٌه و قٌمة هذا المتحول 

إلٌه العدد المطلوب حساب اللوؼارٌتم  eالعدد و الذي ٌعطٌنا بعد رفع  eو اللوؼارٌتم الطبٌعً لعدد هو قوة العدد النٌبري 

 . الطبٌعً له 
≡e2: فمثالًا  ≅LN(7.389056)و هذا ٌعنً أن   7.389056 2  

 .  LN and EXPو البرنامج التالً ٌويح استخدام كال من التابعٌن المتعاكسٌن 

 
 

Code 

program test; 
var val,result,Lresult:real; 
procedure getreal(message:string; var value:real); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
writeln; 
repeat 
getreal('value?  (<0 to quit)',val); 
result:=exp(val); 
writeln('EXP (',val:10:3,') = ', result:10:3); 
Lresult:=LN(result); 
writeln('LN (',result:10:3,') = ', Lresult:10:3); 
until val<0.0; 
readln 
end. 

 
 :رنامج شبٌه بالتالًبخرج ال
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Function ODD(val:longint):Boolean; 

 
و إال فإنه ( 1هو  2باقً قسمته على العدد بمعنى آخر )إلى التابع فردٌاًا إذا كان العدد الممرر   trueٌعٌد هذا التابع القٌمة 

 .عدداًا صحٌحاًا الوسٌطً الممرر ٌجب أن ٌكون و المتحول .   Falseٌعٌد القٌمة 

 :  oddو البرنامج التالً ٌوضح عمل التابع 

 

Code 

program test; 
var count,oddcount,maxval,result:integer; 
const maxtrials=1000; 
procedure getinteger(message:string; var value:integer); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
oddcount:=0; 
randomize; 
getinteger('largest value to generate? (< 0 for MAXINT)',maxval); 
if (maxval<0)then 
maxval:=maxint; 
for count:=1 to maxtrials do 
begin 
result:=random(maxval); 
if(odd(result))then 
begin 
write('.'); 
inc(oddcount); 
end 
else 
write(' '); 
end; 
writeln; 
write(oddcount,' odd values out of ',maxtrials); 
writeln('; (', (oddcount/maxtrials)*100:6:2,'%)'); 
readln; 
end. 

 
 بكتابةفردٌة ٌقوم بطباعة نقطة و إما إذا كانت زوجٌة فٌقوم فإذا كانت هذه القٌمة السابق قٌمة عشوابٌة صحٌحة ٌولد البرنامج 

 .مرة 1000و ٌكرر هذه العملٌة فراغ 

 
 :(maxval=255من أجل ) بالخرج التالًخرج البرنامج السابق شبٌه 
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فً  5000يع المجال أكبر من أو ؼٌر عدد مرات تكرار عملٌة تؽٌٌر القٌم   إلى قٌمة أكبر maxval حاول تؽٌٌر قٌمة

 !.؟ ماذا نالحظ ؟أو أعد تنفٌذ البرنامج أكثر من مرة   maxtrialsالمتحول الثابت 

سوؾ تكون وفق بالمابة و السبب فً ذلك أن القٌم العشوابٌة المتولدة  50فً الحقٌقٌة سوؾ تقترب نسبة األعداد الفردٌة من 

 .بالمابة نظرٌاًا  50هو  فردٌة المتولدة   العشوابٌة إما فردٌة أو زوجٌة أي أن احتمال كون القٌمةأحد احتمالٌن 

 
 
 
 

Function ORD(val:byte):longint; 
Function ORD(val:shortint):longint; 
Function ORD(val:integer):longint; 
Function ORD(val:word):longint; 
Function ORD(val:longint):longint; 
Function ORD(val:Char):longint; 
Function ORD(val:Boolean):longint; 

 
  ordinal typeمعطٌات الترتٌبٌة ال أنواعالممر إلٌه و الذي ٌنتمً إلى أحد الوسٌطً ترتٌب المتحول قٌمة ٌعٌد هذا الروتٌن 

 :إلى أحد أنواع المعطٌات التالٌةأن ٌنتمً و هذا ٌعنً أنه ٌمكن 
 .أحد أنواع المعطٌات الصحٌحة .1
 .نوع المعطٌات رمز .2
 .نوع المعطٌات بولٌانً .3
 .نوع المعطٌات التعدادي .4

لقٌمة المتحول المقابلة   ASCIIقٌمة شفرة بواسطة هذا التابع هً تكون القٌمة المعادة   charرمز نوع المعطٌات فمن أجل 

نفس قٌمة المتحول فإن القٌمة التً ٌعٌدها التابع هً من أحد أنواع األعداد الصحٌحة المتحول الوسٌطً أما إذا كان . الوسٌطً
 1أو    FALSEإذا كانت قٌمة المتحول  0المتحول الوسٌطً بولٌانٌاًا فإن القٌمة التً ٌعٌدها هً إما  قٌمةو إذا كانت . الوسٌطً

ستساوي إلى موقع قٌمة هذا فإن قٌمة هذا التابع أما إذا كان كان المتحول من النوع التعدادي . TRUEإذا كانت قٌمة المتحول 

 0و هذا اعتماداًا على أن أول عنصر فً الالبحة التعدادٌة قٌمة ترتٌبه  1 المتحول يمن الالبحة التعدادٌة مطروحاًا منه القٌمة
 :ORDو البرنامج التالً ٌشرح استخدام التابع . و هكذا 1قٌمة ترتٌبه و العنصر الثانً 

Code 

program test; 
type 
mytype=(val_a,val_b,val_c); 
var 
t1:integer; 
c:char; 
b:boolean; 
m:mytype; 
begin 
t1:=-1; 
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c:='a'; 
b:=false; 
m:=val_c; 
writeln('ord ',t1,'=',ord(t1)); 
writeln('ord ',c,'=',ord(c)); 
writeln('ord ',b,'=',ord(b)); 
writeln('ord m =',ord(m)); 
writeln('ord ',not b,'=', ord(not(b))); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج هو

Function pred(val:byte):byte; 
Function pred(val:shortint):shortint; 
Function pred(val:integer):integer; 
Function pred(val:word):word; 
Function pred(val:longint):longint; 
Function pred(val:char):char; 
Function pred(val:Boolean):Boolean;  

و ناتج هذا لقٌمة متحوله الوسٌطً الذي ٌنتمً إلى أحد األنواع الترتٌبٌة التً ذكرناها آنفاًا ٌعٌد هذا الروتٌن القٌمة السابقة 
فمثالًا إذا أردنا من التابع أن . ؼٌر معروؾ إذا استدعٌنا هذا التابع من أجل أصؽر قٌمة فً هذه األنواع المرتبةالتابع سٌكون 

و البرنامج التالً ٌشرح لنا . سٌكون ؼٌر معرؾستبقة ألول قٌمة فً النوع التعدادي فإن ناتج هذا التابع لنا القٌمة الٌجلب 
 :predالمسمى التابع   predecessor functionكٌفٌة استخدام تابع السلؾ 

Code 

program test; 
type 
mytype=(val_a,val_b,val_c); 
var 
t1:integer; 
c:char; 
b:boolean; 
m:mytype; 
begin 
t1:=55; 
c:='q'; 
b:=false; 
m:=val_c; 
writeln('pred ',t1,'=',pred(t1)); 
writeln('pred ',c,'=',pred(c)); 
writeln('pred ',b,'=',pred(b)); 
writeln('pre m =',ord(pred(m))); 
writeln('pred ',not b,'=', pred(not(b))); 
readln; 
end. 

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ
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 :السابقخرج البرنامج 

 
 
 
 
 

 

Procedure read; 
Procedure readln; 

 
أي لوحة المفاتٌح )لقراءة المعلومات من ملؾ أو من جهاز الدخل القٌاسً  readlnو  readٌستخدم اإلجراءان 

keyboard.) 

 

Function ROUND(val:real):longint; 

تدوٌر القسم الكسري فإذا و ذلك بواسطة  longintإلى قٌمة من النوع الصحٌح الطوٌل  realهذا الروتٌن قٌمة حقٌقٌة ٌُحول 

 1فسٌحذؾ القسم الكسري فقط  و إال فٌزداد العدد الصحٌح بمقدار  0.5أقل من القسم الكسري من العدد الحقٌقً  قٌمة كانت 
 .مع حذؾ القسم الكسري

  longintفً حٌن أنه فً لؽة تربو باسكال ٌكون من النوع  integerٌكون ناتج هذا التابع فً لؽة باسكال من النوع الصحٌح 

 : roundو البرنامج التالً ٌويع عمل التابع 

 
 
 

Code 

program test; 
var result,rval:real; 
procedure getreal(message:string; var value:real); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin (*main program*) 
repeat 
getreal('value (> 500 to stop)? ',rval); 
result:=round(rval); 
writeln('round ( ',rval:8:3, ') = ',result:8:3); 
until rval>500.0; 
readln 
end. 

 :السابق شبٌه بالتالًخرج البرنامج 

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ
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Function sin (radians:real):real; 

بالمتحول الوسٌطً الذي ٌجب أن تكون حقٌقٌاًا و ٌجب أن تكون قٌمة الزاوٌة هذه المحددة   sineجٌب الزاوٌة ٌعٌد هذا التابع 

𝜋عن توابع أو ميارٌب للقٌمة مقاسة بالرادٌان و لٌست الدرجات فالرادٌان عبارة  ≅ تكافا القٌمة حٌث  3.14159265

يمن و ناتج هذا التابع سٌكون درجة   57.2رادٌان و هذا ٌعنً أن رادٌاناًا واحداًا ٌساوي تقرٌباًا  𝜋درجة المقدار  180

 . 1.0-إلى  1.0+المجال من 

 :  sinوٌويح البرنامج التالً عمل التابع 

Code 

program test; 
var sine,angle:real; 
procedure getreal(message:string; var value:real); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin (*main program*) 
repeat 
getreal('Anale (in radians; >100  to stop)? ',Angle); 
sine:=sin(angle); 
writeln('sine of ',angle:6:4, 
  ' radians = ',sine:6:4); 
until angle>100; 
readln 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً
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Function SQR(val:shortint):shortint; 
Function SQR(val:integer):integer; 
Function SQR(val:longint):longint; 
Function SQR(val:real):real; 

 
الذي سٌكون من نفس نوع المعطٌات التً   val*valناتج تربٌع قٌمة المتحول الوسٌطً أي ٌعٌد الناتج ٌعٌد هذا الروتٌن 

فسٌكون  integerقٌمة صحٌحة أي إذا مررنا إلى هذا التابع )ٌنتمً إلٌها المتحول الوسٌطً أي أما نوع صحٌح أو حقٌقً

عند   overflowو لكن ٌجب االنتباه هنا إلى احتمال حدوث حالة فٌض (  integerقٌمة صحٌحة أٌياًا ناتج هذا التابع 

 : SQRو البرنامج التالً ٌبٌن لنا التابع . استخدام هذا التابع مع األعداد الصحٌحة

 
 

Code 

program test; 
var val,result:longint; 
procedure getreal(message:string; var value:longint); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin (*main program*) 
repeat 
getreal('value (<-500 to stop)? ',val); 
result:=SQR(val); 
writeln('SQR ( ',val:10, ') = ',result:15); 
until val<-500; 
readln 
end. 

 
 :السابق شبٌه بالتالًخرج البرنامج 
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 :cosineو تابع التجٌب  sineلتويٌح العالقة بٌن تابع الجٌب  SQRو البرنامج التالً ٌستخدم التابع 

Code 

program test; 
var sine,cosine,angle:real; 
procedure getreal(message:string; var value:real); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin (*main program*) 
writeln('   sin(x) ', '   cos(x)  ', 
            '       SQR(sine) + SQR(cosine)'); 
repeat 
getreal('Angle (>100 to stop)? ',Angle); 
sine:=SIN(Angle); 
cosine:=cos(Angle); 
writeln(sine:10:4,cosine:10:4, 
                SQR(sine)+SQR(cosine):20:4); 
until Angle>100; 
readln 
end. 

 :خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً
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Function SQRT(val:shortint):shortint; 
Function SQRT(val:integer):real; 
Function SQRT(val:longint):real; 
Function SQRT(val:real):real; 

ٌمكن أن ٌكون هذا الممررة إلٌه و التً ٌجب أن تكون قٌمة ؼٌر سالبة لقٌمة المتحول الوسٌطً ٌعٌد هذا التابع الجذر التربٌعً 
و البرنامج التالً ٌويح .من أي نوع صحٌح أو من النوع الحقٌقً و لكن ناتج هذا التابع دابماًا من النوع الحقٌقًالمتحول 

 :SQRTعمل التابع 

Code 

program test; 
var val,result:real; 
procedure getreal(message:string; var value:real); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin (*main program*) 
getreal('value (<0 to stop)? ',val); 
while(val>0)do 
begin 
result:=sqrt(val); 
writeln('SQRT ( ',val:8:3,') = ',result:8:3); 
getreal('value (<0 to stop)? ',val); 
end; 
end. 
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 :خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً
 

 
 

Function succ(val:byte):byte; 
Function succ(val:shortint):shortint; 
Function succ(val:integer):integer; 
Function succ(val:word):word; 
Function succ(val:longint):longint; 
Function succ(val:char):char; 
Function succ(val:Boolean):Boolean; 

الممررة إلٌه و الذي ٌنتمً إلى أحد أنواع المعطٌات المرتبة التً القٌمة التالٌة لقٌمة المتحول الوسٌطً ٌعٌد هذا الروتٌن 
الذي من قٌم نوع المعطٌات لنا القٌمة التالٌة آلخر قٌمة أن ٌجلب لن ٌكون معرفاًا إذا طلبنا منه و ناتج هذا التابع  ذكرناها سابقاًا 

 .إلٌه هذا المتحولٌنتمً 
 : succالمسمى تابع   successor function (القٌمة التالٌة) الخلؾ لنا عمل التابعوالبرنامج التالً 

Code 

program test; 
type 
mytype=(val_a,val_b,val_c); 
var I:byte; 
c:char; 
b:boolean; 
m:mytype; 
begin 
i:=25; 
c:='d'; 
b:=true; 
m:=val_c; 
writeln('succ (',I,')= ',succ(I)); 
writeln('succ (',c,')= ',succ(c)); 
writeln('succ (',b,')= ',succ(b)); 
writeln('succ (',b,')= ',succ(pred(b))); 
writeln('succ ( m )= ',ord(succ(m))); 
writeln('succ (',not b,')= ',succ(not (b))); 
readln 
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end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو

Function TRUNC(val:real):longint; 

 
و ناتج هذا التابع . هذا الروتٌن القٌمة الحقٌقٌة إلى قٌمة صحٌحة طوٌلة و ذلك بحذؾ القسم الكسري من هذه القٌمةٌُحول 

 . integerفً لؽة التربو باسكال و فً لؽة باسكال القٌاسٌة ٌكون من النوع  longintٌكون من النوع 

 TRUNCوللمقارنة بٌن سلوك التابعٌن . إمكانٌة تحوٌل قٌمة حقٌقٌة إلى قٌمة صحٌحة ROUNDو   TRUNCٌعطٌنا التابعان 

 : ROUNDو 

 

Code 

program test; 
var val,result:real; 
procedure getreal(message:string; var value:real); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
repeat 
getreal('value (> 500 to stop)? ',val); 
result:=TRUNC(val); 
writeln('TRUNC ( ',val:8:3,') = ',result:8:3); 
result:=round(val); 
writeln('ROUND ( ',val:8:3,') = ',result:8:3); 
until val>500; 
readln 
end. 
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 :خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً

 
 

 

Procedure write; 
Procedure writeln; 

 
 .ٌستخدم اإلجراءان السابقان للكتابة على الشاشة أو على ملؾ

 
 : Routines predefined in turbo pascalالروتٌنات مسبقة التعرٌؾ فً لؽة تربو باسكال 

 

Function concat (str1,……,strx:string):string; 

 
لكل متحوالت السالسل الممررة إلٌه و ٌعٌد بعدها سلسلة رمزٌة عملٌة يم بعد طوٌلة سلسلة رمزٌة ٌُنشى هذا الروتٌن 

 .طوٌلة
سلسلة رمزٌة هً عبارة عن اتحاد  التابع هوإلى هذا التابع فإن ناتج هذا  str2و   str1فعندما نمرر سلسلتٌن رمزٌتٌن هما 

أن ٌؤخذ سلسلتٌن أو أكثر كمتحوالت وٌمكن لهذا التابع . str2أوالًا و تلٌها السلسلة  str1تويع السلسلة هاتٌن السلسلتٌن إذ 

 .وسٌطٌه ليمها و جعلها سلسلة رمزٌة واحدة
 : CONCATو البرنامج التالً ٌبٌن لنا عمل التابع 

 

Code 

program test; 
var str1, str2, str3, str4, largstr:string; 
result:integer; 
procedure getstring(message:string; var value:string); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
randomize; 
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result:=random(maxint); 
getstring('str1?',str1); 
getstring('str2?',str2); 
getstring('str3?',str3); 
getstring('str4?',str4); 
if(odd(result))then 
begin 
writeln('concatenating str1 through str4'); 
largstr:=concat(str1,str2,str3,str4); 
end 
else 
begin 
writeln('concatenating str4 through str1'); 
largstr:=concat(str4,str3,str2,str1); 
end; 
writeln(largstr); 
readln 
end. 

فإذا كانت .هذه السالسل ٌولد قٌمة عشوابٌة أربع سالسل رمزٌة و بعد أن ٌقرأ  userٌطلب البرنامج السابق من المستخدم 

ج ٌيم هذه السالسل وفق ترتٌبها الصحٌح أما إذا كانت القٌمة العشوابٌة المتولدة زوجٌة فإن البرنامهذه القٌمة فردٌة فإن 
 عن البرنامج ٌيم هذه السالسل وفق ترتٌب عكسً أي أن السلسلة الرمزٌة الناتجة سوؾ تكون ناتجة 

Str4  وstr3   وstr2  وstr1 . 

 
 :خرج البرنامج السابق قد ٌكون شبٌه بالتالً

 

Function COPY(str:string;     start,Nrchars:integer):string; 
 

و طول هذه  startٌبدأ النسخ من الرمز الذي رقمه ُممرر .  strجزبٌة من السلسلة الرمزٌة هذا الروتٌن سلسلة رمزٌة ٌنسخ 

 . nrcharsالسلسلة الرمزٌة ُممرر يمن المتحول 

و ٌلحق هذه السلسلة المنسوخة بالمتحول  strالرمزٌة رموز من السلسلة  ثمانٌةأول   copyالتالً للتابع ٌنسخ االستدعاء 

resultstr. 

Resultstr:=copy(str,1,8); 
ُسعٌد  copyو قبل أن ٌنتهً من عملٌة النسخ فإن التابع  strأثناء قٌامه بعملٌة النسخ إلى نهاٌة السلسلة  copyالتابع إذا وصل 

من خمسة رموز ابتداء أن ٌنسخ  copy و طلبنا من التابعرموز  10بطول  strالسلسلة إذا كانت  فمثالًا . سلسلة جزبٌة ناقصة

أي رقم رمز بداٌة ) startإذا كانت قٌمة أما . strاألخٌرة فقط من السلسلة فإن هذا التابع سٌعٌد الرموز الثالثة الرمز السابع 

 .سٌعٌد سلسلة فارؼة copyفإن التابع  strأكبر من طول السلسلة ( النسخ

 :copyو البرنامج التالً ٌبٌن لنا عمل التابع 
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Code 

program test; 
const emptystring=''; 
var val,result:string; 
    startindex, nrch:integer; 
procedure getinteger(message:string; var value:integer); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
procedure getstring(message:string; var value:string); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin {mian program} 
getstring('string (Enter to stop)? ',val); 
while(val<>emptystring) do 
begin 
getinteger('starting position? ',startindex); 
getinteger('# chars to copy? ',nrch); 
result:=copy(val,startindex,nrch); 
writeln('start copy is ',startindex:2,'of numbers char copy(substring) is ', 
         nrch:2,' = ',result); 
getstring('string (enter to stop)? ',val); 
end; 
end. 

 
 :البرنامج شبٌه بالتالًخرج 

 

Procedure DEC(var valtoDec:integer); 
Procedure DEC(var valtoDec:longint); 
Procedure DEC(var valtoDec:char); 
Procedure DEC(var valtoDec:Boolean); 

 
 

متحوالًا فإذا لم نمرر لهذا اإلجراء .ٌنقص هذا الروتٌن قٌمة المتحول األول الممرر إلٌه حسب قٌمة المتحول االختٌاري الثانً
 وٌجب أن ٌكون المتحول األول ٌنتمً إلى أحد أنواع. واحدبمقدار  valtoDec قٌمة المتحول األولٌنقص ثانٌاًا فإن اإلجراء 

 :DECالتالً ٌشرح لنا عمل التابع و البرنامج .المعطٌات المرتبة
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Code 

program test; 
var I:integer; 
L:longint; 
C:char; 
B:boolean; 
procedure Disptype(Ival:integer; 
                   Lval:longint; 
                   Cval:char; 
                   Bval:boolean); 
begin 
 
writeln('Integer value = ',Ival); 
writeln('Longint value = ',Lval); 
writeln('Char value    = ',Cval); 
writeln('Boolean value = ',Bval); 
end; 
begin 
I:=30; L:=55000; 
C:='g';  B:=true; 
DEC(I);  DEC(L); 
DEC(C);  DEC(B); 
Disptype(I,L,C,B); 
DEC(I,3); DEC(L,3); 
DEC(C,3); DEC(B,0); 
Disptype(I,L,C,B); 
readln 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو
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Procedure Delete (var str:string;   startingindex,nrTodelete:integer); 

 
السلسلة الجزبٌة من الرمز الذي رقمه موجود فً إذ تبدأ  strسلسلة رمزٌة جزبٌة من السلسلة ٌحذؾ هذا اإلجراء 

startingindex  ًو طول هذه السلسلة الجزبٌة موجود فnrTodelete  . بحذؾ الرموز من الموقع اإلجراء ٌبدأ

startingindex  و حتى نهاٌة السلسلة الجزبٌة فإذا كانت السلسلة الجزبٌة أطول من السلسلةstr  ٌنتهً فإن الحذؾ سوؾ

فمثالًا تحذؾ العبارة .فلن ٌقوم اإلجراء بشًء strأما إذا كانت بداٌة السلسلة الجزبٌة أكبر من السلسلة  strعند نهاٌة السلسلة 

 : strالتالٌة أول تسعة رموز من السلسلة 

delete(str,1,9); 
 :deleteعمل اإلجراء ٌويح و البرنامج التالً 

Code 

program test; 
const emptystring=''; 
var val:string; 
startindex,nrch:integer; 
procedure getinteger(message:string; var value:integer); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
procedure getstring(message:string; var value:string); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
getstring('string (Enter to stop)? ',val); 
while(val<>emptystring)do 
begin 
getinteger('starting position? ',startindex); 
getinteger('# chars to delete? ',nrch); 
delete(val,startindex,nrch); 
writeln('remaining string = ',val); 
getstring('string (Enter to stop)? ',val); 
end; 
end. 

 
 :خرج البرنامج قد ٌكون شبٌه بالتالً
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Function Frac(val:real):real; 

إذا كانت قٌمة .فالعدد الممر إلى هذا النابع و ناتج هذا التابع هما عددان حقٌقٌان valمن العدد ٌعٌد هذا التابع القسم الكسري 

و سوؾ ٌلحق  0.454566هو  ;result=frac(myreal)عندبذ ناتج العبارة التالٌة  (55.454566)هً  myrealالمتحول 

 :  fracٌويح عمل التابع و البرنامج التالً  resultالناتج بالمتحول 

Code 

program test; 
const emptystring=''; 
var val,result:real; 
procedure getreal(message:string; var value:real); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
repeat 
getreal('value (> 500 to stop)? ',val); 
result:=frac(val); 
writeln('FRAC ( ',val:8:3,') = ',result:8:3); 
until val>500.0; 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج شبٌه بالتالً

 

Procedure INC(var valtoINC:integer); 
Procedure INC(var valtoINC:longint); 
Procedure INC(var valtoINC:char); 
Procedure INC(var valtoINC:Boolean); 

قٌمة المتحول الثانً االختٌاري الممرر إلٌه و فً حال عدم تمرٌر متحول ٌزٌد هذا الروتٌن قٌمة المتحول الممرر إلٌه حسب 
 .متحوله األول بمقدار واحد شرٌطة أن ٌكون المتحول األول من نوع معطٌات ترتٌبًثانً إلى هذا اإلجراء فسٌزٌد قٌمة 

 :INCلنا اإلجراء و البرنامج التالً ٌشرح 

Code 

program test; 
var I:integer; 
L:longint; 
C:char; 
B:boolean; 
procedure Disptype(Ival:integer; 
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                   Lval:longint; 
                   Cval:char; 
                   Bval:boolean); 
begin 
 
writeln('Integer value = ',Ival); 
writeln('Longint value = ',Lval); 
writeln('Char value    = ',Cval); 
writeln('Boolean value = ',Bval); 
end; 
begin 
I:=30; L:=55000; 
C:='g';  B:=true; 
INC(I);  INC(L); 
INC(C);  INC(B); 
Disptype(I,L,C,B); 
INC(I,3); INC(L,3); 
INC(C,3); INC(B,0); 
Disptype(I,L,C,B); 
readln 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو

 

 
Procedure insert(strtoadd:string; var  wheretoadd:string; startpos:integer); 

و فً حال   startingpos (الدلٌل)ابتداء من الموقع  wheretoaddإلى السلسلة   strtoaddهذا الروتٌن السلسلة ٌُيٌؾ 

 .رمزاًا سوؾ تحفظ و ٌتم تجاهل الباقً 255فإن أول  255رمزاًا فإن أول  255أن السلسلة الناتجة ؼدا طولها أكبر من 

 :لعبارة التالٌة فإن ا  there, duckiestله القٌمة   mystringتخٌل أن المتحول =افترض:مثال

Insert('Hello  ',mystring,1); 
 . Hello there, duckiestٌملك القٌمة  mystringسوؾ تجعل المتحول 

 :insert ٌبٌن لنا عمل  اإلجراء و البرنامج التالً 

Code 

program test; 
const emptystring=''; 
var val,toadd:string; 
startindex:integer; 
procedure getinteger(message:string; var value:integer); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
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end; 
procedure getstring(message:string; var value:string); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
getstring('string (Enter to stop)? ',val); 
while val<>emptystring do 
begin 
getstring('string to add? ',toadd); 
getinteger('starting position? ',startindex); 
insert(toadd,val,startindex); 
writeln('result = ',val); 
getstring('string (Enter to stop)? ',val); 
end; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق قد ٌكون شبٌه بالتالً

 

 
 
 

إذا كانت قٌمة المتحول :الممرر إلٌه و لكنه ٌعٌده حقٌقٌاًا فعلى سبٌل المثال valٌعٌد هذا التابع القسم الصحٌح من العدد الحقٌقً 

myval=69.5645  عندبذ سوؾ تلحق العبارة التالٌةresult:=INT(myreal)  بالمتحول  69.0القٌمةresult. 

 : trunkو  intو  fracو البرنامج التالً ٌويح لنا عمل التوابع 

Code 

program test; 
var val,result:real; 
s:integer; 
procedure getreal(message:string; var value:real); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
repeat 
getreal('value (> 500 to stop)? ',val); 
result:=INT(val); 
writeln('INT ( ',val:8:3,')   = ',result:4:1); 
result:=frac(val); 
writeln('FRAC ( ',val:8:3,')  = ',result:4:3); 

Function INT(val:real):real; 
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s:=trunc(val); 
writeln('TRUNC ( ',val:8:3,') = ',s:3); 
until val>500.0; 
readln 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً

 
 

Function length(str:string):integer; 

 
بالمتحول  9عندبذ سوؾ ُتلحق القٌمة   this longهً  mystrفإذا كانت قٌمة المتحول  strٌعٌد هذا الروتٌن طول السلسلة 

 : resultالصحٌح 

Result:=length(mystr); 
 : lengthعمل التابع و البرنامج التالً ٌشرح لنا 

Code 

program test; 
const emptystring=''; 
var val:string; 
    result:integer; 
procedure getstring(message:string; var value:string); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
getstring('string (Enter to stop)? ',val); 
while(val <> emptystring) do 
begin 
result:=length(val); 
writeln(val,' is ',result,' characters long'); 
getstring('string (Enter to stop)? ',val); 
end; 
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end. 

 
 :خرج البرنامج شبٌه بالتالً

 
 

Function PI:real; 

و  cosو هذا التابع مفٌد جداًا عندما نستخدم التوابع المثلثٌة    3.14156265و التً تساوي تقرٌباًا  π القٌمة ٌعٌد هذا الروتٌن 

sin . 

 
 

Function POS(strtofind, strtosearch :string):integer; 

 
و فً حال العثور علٌها فإن هذا التابع ٌعٌد موقع   strtosearchيمن السلسلة   strtofindعن السلسلة ٌبحث هذا الروتٌن 

 . 0بداٌة أول ظهور لهذه السلسلة أما إذا لم ٌعثر على هذه السلسلة فإنه ٌعٌد القٌمة 
عندبذ ستلحق  'california'هً  sourceقٌمة المتحول و  'for'هً   patternأن قٌمة المتحول تخٌل =افترض: مثالًا 

 : resultبالمتحول الصحٌح  5القٌمة العبارة 

Result:=pos(pattern,source); 
 : posو البرنامج ٌويح عمل التابع 

 

Code 

program test; 
const emptystring=''; 
var val,tofind:string; 
    result:integer; 
    f:text; 
    const m='c:\f.txt'; 
procedure getstring(message:string; var value:string); 
begin 
write(f,message,' '); 
readln(value); 
writeln(f,value); 
end; 
begin 
assign(f,m); 
rewrite(f); 
getstring('string (Enter to stop)? ',val); 
while(val <> emptystring) do 
begin 
getstring('string to find? ',tofind); 
result:=pos(tofind,val); 
writeln(f,'starting position = ',result); 
getstring('string (Enter to stop)? ',val); 
end; 
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close(f); 
end. 

 
 

 
 
 
 

Function RANDOM :real; 
Function RANDOM(maxval:integer):integer; :maxval>=0; 
Function RANDOM(maxval:longint):longint; :maxval>=0; 
Function RANDOM(maxval:word):word;  

ٌعٌد هذا التابع قٌمة متحوالت وسٌطٌة و عندبذ بدون و ٌمكن استدعاء التابع   random valueٌعٌد هذا التابع قٌمة عشوابٌة 

 .  1و  0حقٌقٌة عشوابٌة بٌن 

 .n-1إلى  0ابع ٌولد قٌمة عشوابٌة من  فإن الت موجبn مع متحول وسٌطً صحٌح أما إذا استدعٌنا التابع السابق 

 

Procedure randomize; 

يمن المتحول المسبق التعرٌؾ مع بذور قٌم عشوابٌة و هذه البذور تخزن  هذا الروتٌن مولد األعداد العشوابٌة ٌهٌا 
Randseed  . من خالل التابع األعداد العشوابٌة فً بداٌة أي برنامج ٌستخدم ٌجب استدعاء هذه اإلجراءrandom  . أما إذا

و .   randseedلم نستدع هذا اإلجراء فإن هذا تسلسل األعداد العشوابٌة المتولدة سٌعتمد على القٌمة المخزنة يمن المتحول 

فس بن  randseedفً كل تنفٌذ للبرنامج علٌنا تهٌبة المتحول فً حال كنا نرٌد أن نولد أعداداًا لها نفس التسلسل العشوابً 

 . randomizeالقٌمة عوياًا عن استدعابنا لإلجراء 

 :و البرنامجٌن التالً ٌويحان ذلك
 : randomizeالبرنامج بدون استدعابنا لإلجراء 

Code 

program test; 
var s,i:longint; 
w:word; 
begin 
randseed:=10; 
i:=1; 
while(i<=5)do 
begin 
s:=random(15); 
write(s,','); 
i:=i+1; 
end; 
writeln; 
for i:=1 to 5 do 
begin 
s:=random(15); 
write(s,','); 
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end; 
writeln; 
readln 
end. 

 
 

 : randomizeالبرنامج الثانً مع استدعابنا لإلجراء 

Code 

program test; 
var s,i:longint; 
w:word; 
begin 
randomize; 
i:=1; 
while(i<=5)do 
begin 
s:=random(15); 
write(s,','); 
i:=i+1; 
end; 
writeln; 
for i:=1 to 5 do 
begin 
s:=random(15); 
write(s,','); 
end; 
writeln; 
readln 
end. 

 
الفرق بٌن البرنامجٌن أن البرنامج األول سٌقوم بطباعة القٌم العشوابٌة نفسها فً كل مرة ننفذ فٌها البرنامج أم البرنامج الثانً 

 .عشوابٌة مختلفة فً كل مرة ننفذ فٌها البرنامجسٌقوم بطباعة قٌم 
 

Function sizeof(type of variable name):word; 
و . عدد الباٌتات المخصصة للمتحولالمخصصة لمتحول أو لنوع معطٌات و هذا الناتج ٌمثل هذا التابع  كمٌة الذاكرة ٌعٌد 

 :من أنواع المعطٌات المعرفة يمن البرنامجالبرنامج التالً ٌويح لنا كمٌة الذاكرة المخصصة لكل نوع 
  

Code 

program test; 
type 
info=record 
m:integer; 
s:string; 
end; 
var I:integer; 
BY:byte; 
L:longint; 
sh:shortint; 
W:word; 
c:char; 
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B:boolean; 
Str:string; 
R:real; 
begin 
writeln('Integer  : ',sizeof(integer):3,' bytes; ',' I   : ':3,sizeof(I):3,' bytes'); 
writeln('Byte     : ',sizeof(Byte):3,' bytes; ',' By  : ':3,sizeof(By):3,' bytes'); 
 
writeln('Shortint : ',sizeof(Shortint):3,' bytes; ',' Sh  : ':3,sizeof(Sh):3,' bytes'); 
 
writeln('Longint  : ',sizeof(Longint):3,' bytes; ',' I   : ':3,sizeof(Longint):3,' bytes'); 
 
 
writeln('Word     : ',sizeof(Word):3,' bytes; ',' W   : ':3,sizeof(W):3,' bytes'); 
writeln('CHAR     : ',sizeof(CHAR):3,' bytes; ',' C   : ':3,sizeof(C):3,' bytes'); 
 
writeln('Boolean  : ',sizeof(Boolean):3,' bytes; ',' B   : ':3,sizeof(B):3,' bytes'); 
writeln('String   : ',sizeof(String):3,' bytes; ',' Str : ':3,sizeof(Str):3,' bytes'); 
writeln('Real     : ',sizeof(Real):3,' bytes; ',' R   : ':3,sizeof(R):3,' bytes'); 
writeln('info     : ',sizeof(info):3); 
readln; 
end. 

 
 :السابق هوخرج البرنامج 

 
 

Function upcase (ch:char):char; 

 
و البرنامج التالً ٌويح لنا عمل التابع . ٌعٌد هذا الروتٌن الحرؾ الكبٌر للحرؾ الممرر إلٌه يمن المتحول الوسٌطً

upcase: 

  

Code 

program test; 
var val:string; 
index, Lgth:integer; 
const emptystring=''; 
procedure getstring(message:string; var value:string); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ
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begin 
getstring('string (Enter to stop)? ',val); 
while(val<>emptystring)do 
begin 
write(val,' : '); 
lgth:=length(val); 
for index:=1 to lgth do 
val[index]:=UPCASE(val[index]); 
writeln(val); 
getstring('string (Enter to stop)? ',val); 
end; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو شبٌه بالتالً

 

 : calling procedure and functionاستدعاء اإلجراءات و التوابع 

كلها من  codeبترجمة شفرة البرنامج   compilerٌقوم المترجم ( البرنامج) source fileمصدري  الملؾ العند ترجمة 

عبارات البرنامج إلى الصٌػ الكتابٌة لعبارات لؽة و لكً تنتهً عملٌة الترجمة بنجاح ٌجب أن تنتمً  البداٌة و حتى النهاٌة 
 بالحتمٌة على اإلجراءات و التوابع مونها عبارات من عبارات لؽة باسكال و هذا القانون ٌنطبق( لؽة باسكال مثالًا )البرمجة 

 .لذلك ٌنبؽً تعلم صٌػ الروتٌنات و التؤقلم مع صرامتها
التً   argument listهنا أن البحة المتحوالت الوسطٌة   syntaxٌمكن أن نذكر يمن الحدٌث عن صرامة الصٌػ الكتابٌة 

يمن رأس الروتٌن المستدعى و   parameter listالتابع ٌجب أن تطابق البحة الوسطاء  تستخدم عند استدعاء اإلجراء أو

أن ٌتعرؾ المترجم على رإوس الروتٌنات تتم عملٌة الترجمة بنجاح و ٌنجز المترجم استدعاءات الروتٌنات ٌجب حتى 
routine head .  

إذا كان   main programالبرنامج الربٌسً معروؾ يمن  و كال اإلجراءٌن Bو  Aأن لدٌنا إجراءان : لنفترض مثالًا 

حتى ٌخمن  Bأن ٌعرؾ أو ٌقرأ إن صح التعبٌر رأس اإلجراء المترجم عندبذ ٌجب على  Bٌستدعً اإلجراء  Aاإلجراء 

ٌُعرؾ  Bو هذا ٌعنً باليرورة أن اإلجراء هذا اإلجراء الستدعاء التركٌب الصحٌح  يمن قسم  Aقبل اإلجراء ٌجب أن 

أٌياًا هل ٌمكن ذلك ؟ حتى ٌتمكن  Aٌستدعً اإلجراء  Bتخٌل أن اإلجراء =و لكن افترض. لتصرٌح للٌرنامج الربٌسًا

قبل  Aو لكن ما العمل إذا توجب علٌنا أن ٌكون  Bُمعرؾ قبل اإلجراء  Aٌجب أن ٌكون  Aمن استدعاء اإلجراء  Bاإلجراء 

B  وB  قبلA  ؟. 

لتعرٌؾ رإوس إجراءات أو توابع سٌؤتً تعرٌفها   forwardالتصرٌح األمامً من استخدام تمكننا لؽة باسكال من أجل ذلك 

  forwardرأس الروتٌن متبوعاًا بفاصلة منقوطة و بعدها نيع الكلمة المحجوزة و ذلك بؤن نذكر يمن البرنامج الحقاًا 

ٌُخبر المترجم  متبوعة بفاصلة منقوطة  ن ٌؤتً بعد رأس اإلجراء الجزء المتبقً من الروتٌن أي بؤن ال ٌتوقع أو هذا الترتٌب 
 :رأس اإلجراء التالًقسم التصرٌح و جسم الروتٌن و كمثال على ذلك لنؤخذ 

Procedure Check_values (val1,val2:real); forward; 
 (لكن بدون البحة وسطاء)وفٌما بعد و فً قسم التصرٌح ٌجب أن نيع التصرٌح الفعلً لهذا اإلجراء متيمناًا رأس اإلجراء 

بعد أن صرحنا عنه    check_valuesوقسم اإلجراء و قسم اإلجراء فمثالًا ٌمثل السرد التالً التصرٌح الفعلً عن اإلجراء 

 (.forwardإذاًا ٌمكننا عدم ويع البحة الوسطاء ألننا ويعناها فً سطر . )آنفاًا   forwardبالممٌز المحجوز 

Procedure check_values; (*  ال حلجة إلى البحة الوسطاء ألن المترجم قد قرأها سابقاًا*) 
 (*هنا قسم التصرٌح *)
Begin 



 معضمٌة الشام-إعداد المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ      -كلٌة الهندسة المعلوماتٌة -جامعة دمشقالجمهورٌة العربٌة السورٌة                        
   procedure and functionsاإلجراءات و التوابع             

 285من  47                                                        

          Syrian Arab Republic                      47 of 285                                      المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ  

khaledyassinkh@gmail.com                                                          معضمٌة الشام  -دمشق -الجمهورٌة العربٌة السورٌة

                                                                                                                                   

 (*هنا جسم اإلجراء *)
End; 

 : nested routinesالروتٌنات المتداخلة 

أن اس و قسم تصرٌح و جسم فكما نستطٌع يمن البرنامج الربٌسً }تملك اإلجراءات و التوابع بنٌة البرنامج نفسها أي 
و توابع ٌمكننا يمن الروتٌنات أن نعرؾ روتٌنات أخرر مطلقٌن على الروتٌن الذي نعرفه يمن روتٌن نعرؾ إجراءات 

   .مع روتٌن خارجً  nested routineآخر روتٌن متداخل 

لروتٌنات وراقب وقم بتتبع تنفٌذ هذا البرنامج من اجل فهم عملٌة استدعاء اٌقدم البرنامج مثاالًا عن الروتٌنات المتداخلة 
يمن نقاط نقاط مختلفة من البرنامج لرإٌة ما خزنته الروتٌنات فً   ctrl+f3باليؽط على المفتاحٌن   stackالمكدس 

 .فقط  enterايؽط المكدس و إلؼالق نافذة المكدس 

روتٌنات متداخلة مهمتها مساعدته فً الحصول على نتٌجة المطلوبة فاإلجراء   getboundedintٌملك اإلجراء 

adjustvals   ًأما التابع . أقل من الحد العلويٌنجز التعدٌل المطلوب لٌصبح الحد السفلisbetween   ٌفحص النتٌجة

 .ستنتهً  repeatفإن حلقة  trueفإذا أعاد هذا التابع القٌمة . المدخلة من المستخدم فٌما إذا كانت يمن الحدود المفروية

 

Code 

program test; 
var value:integer; 
procedure getboundedint(message:string; minval,maxval:integer;var value:integer); 
procedure adjustvals(var small,large:integer); 
var temp:integer; 
begin 
writeln('start adjustvals'); 
if small>large then 
begin 
temp:=small; 
small:=large; 
large:=temp; 
end; 
writeln('finish adjustvals'); 
end; 
 
function isbetween (val,small,large:integer):boolean; 
begin 
writeln('start isbetween'); 
isbetween:=(small<=val) and (large>=val); 
writeln('finish isbetween'); 
end; 
begin 
writeln('start getboundedint'); 
adjustvals(minval,maxval); 
repeat 
write(message,' '); 
readln(value); 
until isbetween (value,minval,maxval); 
writeln('finish getboundedint'); 
end; 
begin 
writeln('start main program'); 
getboundedint('value between -10 and 55:',-10,55,value); 
writeln(value); 
writeln('finish main program'); 
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readln; 
end. 

 :خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً

 : program design issuesتصمٌمٌة برمجٌة قضاٌا 

فً عمل  متداخلة تمكننا من إنشاء إجراءات و توابع مستقلة عن بعيها و تحفظنا من الفويى بناء روتٌنات إن إمكانٌة 
من برامجنا أن و نرٌد فعالة   SOFTWAREبتصمٌم برمجٌات أننا نرؼب تخٌل =فعلى سبٌل المثال افترضالبرنامج الربٌسً 

قٌم دخل عددٌة و أدخل فإذا كان برنامجنا ٌتوقع عندبذ ٌنبؽً أن نعالج كل حاالت الدخل الممكنة تكون قوٌة قدر اإلمكان 
المعلومات على و لتجنب هذه المشكلة علٌنا أن ننشا روتٌناًا ٌقرأ المستخدم خطؤ سلسلة رمزٌة فإن تنفٌذ البرنامج سٌتوقؾ 

 .وفق ترتٌبها المناسبإلى قٌم عددٌة ن ثم ٌحول هذه السلسلة أنها سلسلة رمزٌة وم
إن مثل هذا الروتٌن الذي ٌقبل قٌماًا تنتمً إلى عدة أنواع معطٌات و ٌقبل أٌياًا إدخاالت خاطبة ٌمكننا إنشاإه بواسطة 

هذا اإلجراء من أجل نوع المعطٌات و كمثال على ذلك دعنا نعمل على بناء روتٌنات متداخلة ٌجزئ أعمال الروتٌن األصلً 
و بناء قٌمة واحدة من  و خوارزمٌة هذا اإلجراء هً تحوٌل السلسلة الرمزٌة رمزا رمزا إلى قٌم عددٌة integerعدد صحٌح 

عندما ٌصادؾ إدخاالًا ختطباًا أو عندما ٌصل إل نهاٌة السلسلة الرمزٌة و هذا اإلجراء سوؾ ٌنجز ٌتوقؾ اإلجراء .هذه القٌم
 :تالٌة مراراًا و تكراراًا ال

 .ٌفحص كون الرقم التالً رقماًا  .1
 .رقماًا فإنه ٌوجد القٌمة العددٌة لهذا الرمز و إال فإنه ٌنهً تنفٌذ الحلقةفإذا كان هذا الرمز  .2
 .و ٌياؾ الناتج إلى القٌمة الكلٌة  10إذا تمت قراءة رقم آخر ٌيرب بالعدد  .3
 .ٌزداد العداد .4

أو   - minusإحدر اإلشارتٌن اساب  أٌياًا ان ٌفحص الحاالت الخاصة منها كون الرمز األول ٌتوجب على اإلجراء 

 +  plusالموجب 

نفذ البرنامج هذا البرنامج وفق قٌم صحٌحة و . هذه الخوارزمٌةو الذي ٌمثل  makeintالبرنامج التالً على اإلجراء ٌحتوي 

و ٌتؤلؾ هذا اإلجراء من ثالثة روتٌنات .  khaledو   62khو  100-و  5قٌم خاطبة فمثال نفذ البرنامج من أجل القٌم 

 :متداخلة معه ٌجزئ األعمال الموكلة إلٌه 

Code 

program test; 
var str:string; 
result:integer; 
procedure makeint(str:string; var result:integer); 
const base=10;errorval=0; 
var index,howlong:integer; 
negative:boolean; 
function isdigit(c:char):boolean; 
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begin 
isdigit:=(c>='0')and (c<='9'); 
end; 
function toval(c:char):integer; 
begin 
toval:=ord(c)-ord('0'); 
end; 
procedure handlefirstch; 
begin 
if(str[1]='-')then 
begin 
negative:=true; 
inc(index); 
end 
else 
if str[1]='+' then 
inc(index); 
end; 
begin 
result:=0; 
negative:=false; 
howlong:=length(str); 
if(howlong>0)then 
begin 
index:=1; 
handlefirstch; 
while(index<=howlong)do 
begin 
if isdigit(str[index])then 
begin 
result:=base*result+toval(str[index]); 
inc(index); 
end 
else 
index:=howlong+1; 
end; 
 
if negative then 
result:=result*-1; 
end 
else 
result:=errorval; 
end; 
procedure getstring(message:string; var value:string); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
repeat 
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getstring('value? (>500 to stop) ',str); 
makeint(str,result); 
writeln(str,' : ',result); 
until result>500; 
readln; 
end. 

 
 

 :خرج البرنامج السابق قد ٌكون شبٌه بالتالً
 

 : reading source files during compilationقراءة الملفات المصدرٌة أثناء الترجمة 

طرٌقة قوٌة فً الحصول على دخل ُمإلؾ من أعداد صحٌحة من المستخدم و تختلؾ هذه الطرٌقة   makeintٌملك الروتٌن 

عن إذ لن ٌتوقؾ تنفٌذ البرنامج إذا أدخل المستخدم خطؤًا حرفاًا عوياًا  getintegerتماما عن الطرٌقة المستخمة فً اإلجراء 

إذاًا قد نحتاج . هذا اإلجراء يمن البرامج التً تحتاج إلى دخل عبارة عن عدد صحٌحإلى كتابة  إذاًا قد نحتاج. عدد صحٌح 
و لكن هذه العملٌة ستكون طوٌلة و مملة فً حٌن أننا نستطٌع و يع اإلجراء إلى كتابة هذا اإلجراء يمن الكثٌر من البرامج 

makeint   أردنا استخدام هذا الروتٌن يمن برامجنا ٌمكننا إخبار المترجم بؤن ٌقرأ محتوٌات هذا و إذا يمن ملؾ مستقل

توجٌهات و ذلك باستخدام  البرنامج الذي نعمل فٌه حسب العمل و المكان المناسب الملؾ و ٌيعه فً المكان المناسب من
وجهة للمترجم حتى   compiler directiveالمترجم   . ٌنجز بعض األعمال الجزبٌة المعنٌةو هً عبارة عن تعلٌمات مًا

عندبذ ستمثل  getintegerو   makeintٌحتوي على اإلجراءٌن    test2.pasتخٌل أنه لدٌنا ملؾ اسمه = افترض: مثال

حتى ٌتمكن من الحصول   getintegerاألسطر التالٌة محتوٌات هذا الملؾ و الحظ التعدٌالت التً أجرٌت على اإلجراء 

 :كما ٌلً  makintعلى قٌمة عددٌة باستخدام استدعاء اإلجراء 

 

Code for file “test2.pas”  

 
procedure makeint(str:string; var result:integer); 
const base=10;errorval=0; 
var index,howlong:integer; 
negative:boolean; 
function isdigit(c:char):boolean; 
begin 
isdigit:=(c>='0')and (c<='9'); 
end; 
function toval(c:char):integer; 
begin 
toval:=ord(c)-ord('0'); 
end; 
procedure handlefirstch; 
begin 

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ
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if(str[1]='-')then 
begin 
negative:=true; 
inc(index); 
end 
else 
if str[1]='+' then 
inc(index); 
end; 
begin 
result:=0; 
negative:=false; 
howlong:=length(str); 
if(howlong>0)then 
begin 
index:=1; 
handlefirstch; 
while(index<=howlong)do 
begin 
if isdigit(str[index])then 
begin 
result:=base*result+toval(str[index]); 
inc(index); 
end 
else 
index:=howlong+1; 
end; 
 
if negative then 
result:=result*-1; 
end 
else 
result:=errorval; 
end; 
procedure getinteger(message:string; var value:integer); 
var tempstr:string; 
begin 
write(message,' '); 
readln(tempstr); 
makeint(tempstr,value); 
end; 

 
 
 

 :كالتالً مثالًا    test2.pas ٌمكننا كتابة برنامج ٌستخدم محتوٌات الملؾ    test2.pasبعد أن أنشؤنا الملؾ 

 

Code 

program test; 
(*$I test2.pas *) 
var intval:integer; 
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procedure name; 
begin 
getinteger('value? ',intval); 
writeln(sqr(intval)); 
end; 
begin 
name; 
getinteger('value? ',intval); 
writeln(sqrt(intval):6:2); 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً

 
فً تلك النقطة من   test2.pasللمترجم بقراءة محتوٌات الملؾ المذكور    (* I test2.pas$*)ٌُوعز توجٌه المترجم السابق 

ٌُيٌؾ المترجم كتابة محتوٌات هذا الملؾ يمن البرنامج و فً مويع توجٌه المترجم و هذا ٌكافا تماماًا الملؾ  حٌث 
 :و ٌترجم  البرنامج بشكل كامل و الصٌؽة الكتابٌة لتوجٌه المترجم هذا ٌمكن أن تكتب محتوٌات هذا الملؾ

 
 

 
 
 

ٌجب ان ٌؤتً توجٌه المترجم مباشرة بعد رمز التعلٌق أي ٌنبؽً ان ال ٌتواجد فراغ بٌن رمز التعلٌق و إشارة  :noteمالحظة 

 .و إال فإن المترجم لن ٌنفذ التوجٌه  $الدوالر 

 
 

 : Recursionالعودٌة أو التراجعٌة أو االستدعاء الذاتً 

التً ٌستدعٌها إذ ٌتوقؾ تنفٌذ الروتٌن مإقتاًا حتى ٌُنقل التحكم بٌن البرنامج و الروتٌنات كٌؾ  ابلقد تعرفنا سابقاًا فً هذا الكت
إذا فعلى سبٌل المثال . ٌنفذ روتٌن آخر تم استدعه من قبل الروتٌن الحالً و من ثم ٌعود التحكم لتنفٌذ باقً تعلٌمات الروتٌن

و إذا كان هذا   firstسوؾ ٌتوقؾ تنفٌذه مإقتاًا و ٌبدأ تنفٌذ اإلجراء  فإن البرنامج firstإجراء اسمه استدعى البرنامج الربٌسً 

قد حٌث أصبح لدٌنا اآلن روتٌنان أٌياًا سٌتوقؾ مإقتاًا   firstفإن تنفٌذ اٌجراء   secondاإلجراء ٌستدعً إجراء آخر اسمه 

فإن اإلجراء   thirdراء ثالثاًا اسمه إج secondو إذا استدعى اإلجراء  secondتوقؾ تنفٌذهما بشكل مإقت و ٌنفذ اإلجراء 

second  بدوره سٌتوقؾ و ٌنفذ اإلجراءthird  ذا لم ٌستدِع اإلجراء فإthird   تنفٌذه كلٌاًا و عند أي إجراء آخر فسٌكمل

كم إلى اإلجراء حٌعود الت secondو بعد االنتهاء من تنفٌذ اإلجراء  secondاالنتهاء من تنفٌذه ٌعود التحكم إلى اإلجراء 

ٌُعٌد التحكم إلى البرنامج الربٌسً  firstو اإلجراء  firstالذي استدعاه و هو   .بعد االنتهاء من تنفٌذ تعلٌماته 

إذ   reactive backwardٌعاد تحفٌزها عكسٌاًا أن اإلجراءات و التوابع ما ٌهمنا من هذه التذكرة هنا أن ال ٌؽٌب عن ذاكرتنا 

بؤن ٌكون أول إعادة تحفٌز للروتٌن و هذه الخاصٌة القوٌة و المفٌدة تستخدم ق على الروتٌن سٌقتيً إن آخر توقؾ مإقت طب
ٌتوقؾ تنفٌذ الروتٌن المستدعى أي  و هً الروتٌنات التً تستدعً نفسها  recursive routineالروتٌنات العودٌة فً عمل 

فً خطوة وظٌفة معٌنة فإذا أنجزت هذه الوظٌفة العودٌة ت و للروتٌنا( المستدعً)بشكل مإقت و ٌتم تحفٌز نفس الروتٌن 
ٌُمرر هذه الوظٌفة بعد تبسٌطها  إلى نفس الروتٌن واحدة فإن الروتٌن ٌعٌد التحكم إلى الروتٌن المستدعً و إال فإن الروتٌن 

إلٌه بعد تبسٌطها حتى ٌتم ٌستدعً نفسه ممرراًا الوظٌفة الموكلة كل روتٌن عودي : و بعبارة أبسطإلكمال تنفٌذ هذه المهمة 
 .حلها بعد عدد من الخطوات

 .stackالعودٌة تعتمد على مفهوم المكدس : الخالصةو 

 

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ

(*$I  اسم الملؾ *) 
:           أو  

 {$I  اسم الملؾ } 
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Code 

program test; 
var level,countval:integer; 
procedure getinteger(message:string; var value:integer); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
procedure count(val:integer); 
begin 
level:=level+1; 
writeln(' ':level*2,'satarting count, level = ',level:2,'; val = ',val); 
if(val>1)then 
count(val-1); 
writeln(' ':level*2,'leaving count, level = ',level:2,'; val = ',val); 
level:=level-1; 
end; 
begin 
repeat 
level:=0; 
getinteger('count to what to value? (0 to stop)',countval); 
if countval>0 then 
count(countval); 
until countval=0; 
readln; 
end. 

 
 :هو كما ٌلً   countval=6خرج البرنامج السابق من أجل 

 

 
 
 

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ



 معضمٌة الشام-إعداد المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ      -كلٌة الهندسة المعلوماتٌة -جامعة دمشقالجمهورٌة العربٌة السورٌة                        
   procedure and functionsاإلجراءات و التوابع             

 285من  54                                                        

          Syrian Arab Republic                      54 of 285                                      المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ  

khaledyassinkh@gmail.com                                                          معضمٌة الشام  -دمشق -الجمهورٌة العربٌة السورٌة

                                                                                                                                   

 
 
 

 العودٌة المختلفة يمن المستوٌات على معرفة ما ٌحدث ٌُظهر البرنامج السابق الخرج بطرٌقة تساعدنا 
 :تعنً البرنامج الربٌسً mainو الكلمة    و الجدول التالً ٌويح هذه العملٌات

 

 الروتٌن الذي توقؾ تنفٌذه السطر المطبوع الروتٌن المستدعً

 
Main 

count(6) 
count(5) 

 
count(4) 

 
 

count(3) 
 
 
 

count(2) 
 
 
 
 

count(1) 
 

 
 
 

 
 
starting  count,  level=1; val=6 
starting  count,  level=2; val=5 
 
starting  count,  level=3; val=4 
 
 
starting  count,  level=4; val=3 
 
 
 
starting  count,  level=5; val=2 
 
 
 
 
starting  count,  level=6; val=1 
 
 
 
 
 

 
 
main 
main 
count(6) 
main 
count(6) 
count(5) 
main 
count(6) 
count(5) 
count(4) 
main 
count(6) 
count(5) 
count(4) 
count(3) 
main 
count(6) 
count(5) 
count(4) 
count(3) 
count(2) 

 
التتابع و ٌتوقؾ هذا  للمتحولٌتم مع قٌم أصؽر  countلإلجراء نالحظ من خالل الجدول السابق أن تتابع االستدعاء الذاتً  

ٌُنفذ بدون أي استدعاء ذاتً آخر  1عند القٌمة   countألن اإلجراء  count(1)من االستدعاءات عندما ٌصل إلى االستدعاء 

ٌُظهر اإلجراء   :ارة االبتدابٌة و النهابٌة مباشرة ألنه ال ٌقوم بؤي استدعاء ذاتً كما ٌلًعندها العب countأي 

starting count, level = 6;  val=1 
leaving  count, level = 6;  val=1 
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 :و بعد انتهاء االستدعاء الذاتً ٌبد االستداء اإلجراء بشكل عكسً 

 

(النهابٌة) السطر المطبوع الروتٌن المستدعً ا المتوقؾالروتٌن   

 
 
 
 
 

count(1) (stop recursion) 
 
 
 
 

count(2) 
 
 
 

count(3) 
 
 

count(4) 
 

count(5) 
count(6) 

 
main 

 
 
 
 
 
Leaving  count, level=6;  val=1  
 
 
 
 
Leaving count, level=5, val=2  
 
 
 
Leaving count, level=4, val=3 
 
 
Leaving count, level=3, val=4 
 
Leaving count, level=2, val=5 
Leaving count, level=1, val=6 

Main 
Count(6) 
Count(5) 
Count(4) 
Count(3) 
Count(2) 

Main  
Count(6) 
Count(5) 
Count(4) 
Count(3) 

Main 
Count(6) 
Count(5) 
Count(4) 

Main 
Count(6) 
Count(5) 

Main 
Count(6) 

main 

 
 

 : the flow of a recursive callاالستدعاء العودي أو التراجعً انسٌاب 

فً البرنامج السابق العالقة بٌن استدعاء الروتٌن و إكماله حٌث أن آخر روتٌن ٌستدعى هو أول روتٌن ٌنهى و لقد الحظنا 
 passed by valueأن الوسٌط مرر ٌقٌمته  countاإلجراء روتٌن ٌستدعى ٌكون آخر روتٌن ٌنهى و نالحظ من خالل أول 

 .الخاصة به و هذه الخاصٌة تمكننا من تنفٌذ إجراءات مختلفة و بقٌم مختلفة valٌحتفظ بقٌمة أي أن كل إجراء 

 
 : features of a recursive routineخواص الروتٌن العودي 

 :لٌصبح كالتالً countجردنا اإلجراء السابق إذا 

Procedure count(val:integer); 
Begin 
  If(val>1)then 
     Count(val-1); 
  Writeln(val); 
End; 
Begin {main} 
  Count(3); 
End; 

 :خرج البرنامج أعاله هو
1 
2 
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3 
 
 

 :فالروتٌن العودي ٌجب أن ٌتمتع بالصفات التالٌة
أن ٌتيمن الروتٌن شرط لتحدٌد فٌما إذا كان الروتٌن ٌستطٌع إنهاء عمهله ببساطة أم ٌحتاج إلى استدعاء نفسه مرة  .1

  if val>1و فً مثالنا الشرط هو . أخرر
أن ٌتم يمن الروتٌن و بعد فحص الشرط تؽٌٌر لقٌمة الوسطاء بحٌث ٌتم ٌيمن لنا الروتٌن  إنهاء العودٌة   .2

 (.حسب عمل كل روتٌن)
 .الخ.........ٌمكن أن نيع يمن الروتٌن العودي عبارات الطباعة أو القراءة أو شروط تحكم  .3

 .العودٌة مكلفة زمنٌاًا ومادٌاًا للحاسب: مالحظة
 

 :ٌنالتالً ٌنكما فً المثال  over flowو ٌإدي ذلك إلى حدوؾ الفٌض ( االستدعء الذاتً)من حالت عدم توقؾ العودٌة 

 
Procedure count(val:integer); 
Begin 
     Count(val-1); 
     If(val>1)then 
      Writeln(val); 
End; 
Begin{main} 
Count(3); 
End; 
 
Procedure count(val:integer); 
Begin 
  If(val>1)then 
     Count(val+1); 
  Writeln(val); 
End; 
Begin {main} 
Count(3); 
End; 
 

 : Another Exampleمثال آخر عن العودٌة 

 .مستخدماًا فً ذلك استدعابٌن عودٌٌن يمن نفس الروتٌن  Fibonacci numbersٌولد المثال التالً سلسلة فٌبوناشً 

و الذي   Fibonacciو الذي ٌعرؾ باسم فٌبوناشً   Leonardo pisaأطلق علة هذه السلسلة اسم مكتشفها لٌوناردو بٌزا 

التً تنتج فً كل عما كم عدد األزواج  المطروحة امامه ٌد األرانب حٌث كانت المسؤلة استطاع من خاللها حل مشكلة تول
 :وفق المعطٌات التالٌة

 .نبدأ بزوج من األرانب .1
 .كل شهر ٌلد زوج األرانب هذا زوجاًا آخر .2
 .بعد شهر من والدته( قابل لإلنجاب)زوج األرانب المولود ٌحبح خصباًا  .3

 
و  1ظر شهراًا واحدا حتى تصبح هذ األرانب قابلة لإلنجاب أي أن أول حدٌن من السلسلة هما و نتنتلنبدأ  بزوج من األرانب 

أي سنحصل فً الشهر الثالث و ٌنتج الحد الثالث من هذه السلسلة من جمع الحدٌن السابقٌن له   fib(2)=1و   fib(1)=1أي  1

 :لود حدٌثاًا أي أنعلى زوجٌن من األرانب هما زوج األرانب األصلً وزوج األرانب المو
Fib(3)=Fib(2)+Fib(1)=1+1=2 

 :وبالتالً
Fib(4)=Fib(3)+Fib(2)=2+1=3 

أحد األزواج .خمسة أزواج من األرانب ثالثة منها قدٌمة و اثنان مولودان حدٌثاًا على فسوؾ نحصل الخامس الشهر أما 

 :السابق أي أنالزوج األصلً القدٌم و الزوج الثانً آٍت من الزوج آٍت من المولودة 
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Fib(5)=Fib(4)+Fib(3)=3+2=5 

من أنه فً الشهر األول كان لدٌنا زوج  على افتراضتمثٌل عملٌة تولٌد األرانب من زوج واحد وفق الجدول اآلتً ٌمكن 
وزوج األرانب الخصب ٌنتج بعد شهر ( لإلنجاب قابل)خصب م ؼٌر مخصب و فً الشهر الثانً أصبح هذا الزوج  األرانب

  –و ؼٌر المخصب بالرمز + أرانب ؼٌر مخصب لذلك رمزنا لزوج األرانب المخصب بالرمز  زوج
للزوج المولود  –لزوج األرانب نفسه و + حٌث ٌرمز +  -ٌعطٌنا بعد شهر + أي أن  –بعد شهر زوج  + أي ٌنتج الزوج 

 حدٌثاًا 
 

ٌُخصب بعد شهر ح  :ل الممثل لهذه العالثة هو كالتالًو الجدو+ بعد شهر  –أي ٌعطٌنا ٌث الزوج ؼٌر الخصب 
 

 الشهر التوالد و اإلخصاب عند األرانب فً كل شهر عدد أزواج األرانب

1 - 1 

1 + 2 

2 -+ 3 

3 -++ 4 

5 --+++  5 

8 -+-+-+++  6 

13 --++-++-+-+++  7 
 

و ال ٌقتصر استخدام سلسلة فٌبوناشً .إتمام هذا الجدول حى ٌشمل العدد المطلوب من األشهر و بنفس الطرٌقةٌمكن بسهولة 
 .على عملٌة تولٌد األرانب فقط بل تستخدم فً حساب نمو النباتات حٌث تخيع كثٌر من النباتات لهذه السلسلة الشهٌرة

 :ٌمكننا اآلن دراسة هذه السلسلة رٌايٌاًا كما ٌلً
 :و الثانً ٌساوٌان الواحد فرياًا أي أن الحد األول  .1

Fib(1)=1 and fib(2)=1 
 :اوي ناتج جمع الحدٌن السابقٌن له فً هذه السلسلة أي أنسكل حد من حدود هذه السلسلة ي .2

Fib(n)=Fib(n-1)+Fib(n-2) 
 .عشر حداًا من حدود هذه السلسلة سبعةلً ٌحتوي على أول و الجدول التا

Source value number 

Definition 1 Fib(1) 

Definition 1 Fib(2) 

Fib(1)+Fib(2) 2 Fib(3) 

Fib(2)+Fib(3) 3 Fib(4) 

Fib(3)+Fib(4) 5 Fib(5) 

Fib(4)+Fib(5) 8 Fib(6) 

Fib(5)+Fib(6) 13 Fib(7) 

Fib(6)+Fib(7) 21 Fib(8) 

Fib(7)+Fib(8) 34 Fib(9) 

Fib(8)+Fib(9) 55 Fib(10) 

Fib(9)+Fib(10) 89 Fib(11) 

Fib(10)+Fib(11) 144 Fib(12) 

Fib(11)+Fib(12) 233 Fib(13) 

Fib(12)+Fib(13) 377 Fib(14) 

Fib(13)+Fib(14) 610 Fib(15) 

Fib(14)+Fib(15) 987 Fib(16) 
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 : Fibonacciالذي ٌعمل على تولٌد أعداد سلسلة فٌبوناشً  Fibو البرنامج التالً ٌحوي اإلجراء 

 

Code 

program test; 
var val:integer; 
function Fib(val:integer):longint; 
begin 
if(val<=0)then 
Fib:=0 
else 
if(val=1)or(val=2)then 
Fib:=1 
else 
Fib:=Fib(val-1)+Fib(val-2); 
end; 
var i:integer; 
begin 
for i:=1 to 20 do 
writeln('Fib(',i:2,' )=',Fib(i):4); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج السابق هو
 

تساوي  valفإذا كانت قٌمة المتحول الممرر إلٌه فٌبوناشً باستخدام االستدعاءات العودٌة حدود سلسلة   Fibٌحسب التابع 

 .مباشرة 0وٌعٌد القٌمة فإن التابع سوؾ ٌنتهً مباشرة وبدون أي استدعاء عودي قٌمة سالبة او تساوي الصفر 

هذا التابع سوؾ و إال فإن  1سوؾ ٌنتهً التابع مباشرة وٌعٌد القٌمة  2أو  1الممرر تساوي  valو كذلك األمر إذا كانت قٌمة 

و هذان االستدعاءان  Fib(n-2)لثانً ٌحسب القٌمة و ا Fib(val-1)ٌقسم المشكلة  إلى استدعابٌن ذاتٌٌن أحدهما ٌحسب القٌمة 

ٌُقسمان المشكلة و ٌبسطانها إلى حٌن الوصول إلى القٌمة  مخطط و الشكل التالً ٌبٌن لنا  2أو  1بدورهما 

 :ءات من أجل الحد الخامسالالستدع ...االفترايً =التخٌلً=المنطقً
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Fib(5) 

Fib(4) Fib(3) 

Fib(2) Fib(1) 

1 1 

Fib(3) Fib(2) 

1 Fib(2) Fib(1) 

1 1 

+ 

+ + 

+ 

answer is: 
1+1+1+1+1=5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

البرنامج السابق  إذا عدلنا :العودٌة ( كلفة)نالحظ قوة العودٌة و سرعتها فً الوصول إلى النتابج المطلوب و كمثال عن تعقٌد  
 :بحٌث من حدود سلسلة فٌبوناشً و ٌحسب عدد االستدعاءات العودٌة فً كل حد كما ٌلً

 

Code 

program test; 
var val:integer; 
calls:longint; 
function Fib(val:integer):longint; 
begin 
if(val<=0)then 
Fib:=0 
else 
if(val=1)or(val=2)then 
Fib:=1 
else 
begin 
calls:=calls+1*2; 
Fib:=Fib(val-1)+Fib(val-2); 
end; 
end; 
 
var i:integer; 
begin 
calls:=0; 
for i:=1 to 30 do 
begin 
writeln('Fib(',i:2,' )=',Fib(i):6,calls:10,' calls to Fib'); 
calls:=0; 
end; 
readln; 
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end. 

 
 

 :هو السابق خرج البرنامج

سٌرافقه  valه من أجل تؽٌر طفٌؾ فً حدود السلسلة أي تؽٌٌر بسٌط قً قٌمة المتحول أننالحظ من خالل الخرج السابق 

 (.التراجعٌة)فً عدد االستدعاءات العودٌةتؽٌٌر كبٌر  
 

 : iterative solutions To Recursive problemالتكرارٌة للمشاكل العودٌة الحلول 

ألن كل المسابل أو أو التكرارٌة لبعض السابل أو المشاكل أسرع و أبسط   nonrecursive العودٌةقد تكون الحلول ؼٌر 

ٌمكننا حل مشكلة فٌبوناشً بالطرٌقة فعلى سٌل المثال  ( من الناحٌة النظرٌة)المشاكل ٌمكن أن تحل بالطرق التكرارٌة 
 :التكرارٌة كما ٌلً

 

Code 

program test; 
var val:integer; 
calls:longint; 
function Fib(val:integer):longint; 
var running,smaller,larger,count:longint; 
begin 
if(val<=0)then 
begin 
Fib:=0; 
exit; 
end; 
if(val=1)or(val=2)then 
fib:=val 

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ
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else 
begin 
smaller:=1; 
larger:=1; 
count:=3; 
repeat 
calls:=calls+1; 
running:=smaller+larger; 
smaller:=larger; 
larger:=running; 
inc(count); 
until count>val; 
fib:=running; 
end; 
end; 
var i:integer; 
begin 
for i:=1 to 30 do 
begin 
writeln('Fib(',i:2,')=',Fib(i):6,calls:10,' calls to Fib'); 
calls:=0; 
end; 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو

 
طبعا كلما )العودٌة ستكون أسرع مقارنة مع الطرٌقة تكرارٌة البرنامجٌن السابقٌن أن الطرٌقة ال نالحظ من خالل مقارنة خرج

 (.كان حد السلسلة أكبر
 .على العكس من ذلكالعودٌة الطرٌقة  التكرارٌة أطول كتتابع تعلٌمات لكنها أسرع تنفٌذاًا فً حٌن أنأن الطرٌقة 

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ
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أي )  1,664078تحتاج إلى  Fib(30)أن الطرٌة العودٌة فً حساب استدعاء و ٌكفً أن نقول على سبٌل المثال ال الحصر 

 .تكرارٌة تحتاج إلى بيع عشرات من عملٌات الجمعفً حٌن أن الطرٌة ال (ما ٌقارب ملٌونً استدعاء
 
 
 

 :ٌقوم بحساب العالقة التالٌة rsumع عودي اكتب تاب

F(0)=0 
F(n)=F(n-1)+n: n>0 

 .؟ n=5من أجل ت مع تويٌح عملٌة االستدعاءا

 

Code 

program test; 
function rsum(n:integer):integer; 
begin 
if(n<1)then 
rsum:=0 
else 
rsum:=rsum(n-1)+n; 
end; 
var n,i:integer; 
begin 
write('enter the value number integer>=1...'); 
readln(n); 
write('total 1 to ',n:3,'=',rsum(n):4); 
readln 
end. 

 
 :هو n=100من أجل  السابق خرج البرنامج

 :كالتالً n=5تويح عملٌة االستدعاءات من أجل 

n=5 
rsum=rsum(4)+5 
 

Call to rsum(5)=____ 
 

 

 . RAM   كل استدعاء عودي ٌنسخ متحوالته الخاصة بالذاكرة: مالحظة هامة جداًا 
 
 
 
 
 
 

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ

Operating system 

calling program 

First call  to rsum 
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n=4 
rsum=rsum(3)+4 
 

n=5 
rsum=rsum(4)+5 
 

Call to rsum(5)=____ 
 

 
 
 
 

 
 

n=3 
rsum=rsum(2)+3 
 

n=4 
rsum=rsum(3)+4 
 

n=5 
rsum=rsum(4)+5 
 

Call to rsum(5)=____ 
 

 
 
 
 

n=2 
rsum=rsum(1)+2 
 

n=3 
rsum=rsum(2)+3 
 

n=4 
rsum=rsum(3)+4 
 

n=5 
rsum=rsum(4)+5 
 

Call to rsum(5)=____ 
 

 
 
 
 
 

Operating system 

calling program 

First call  to rsum 

second call  to rsum 

Operating system 

calling program 

First call  to rsum 

second call  to rsum 

Third  call  to rsum 

Operating system 

calling program 

First call  to rsum 

second call  to rsum 

Third  call  to rsum 

Fourth   call  to rsum 
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n=1 
rsum=rsum(0)+1 
 

n=2 
rsum=rsum(1)+2 
 

n=3 
rsum=rsum(2)+3 
 

n=4 
rsum=rsum(3)+4 
 

n=5 
rsum=rsum(4)+5 
 

Call to rsum(5)=____ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

n=0 
rsum=0 
 

n=1 
rsum=rsum(0)+1 
 

n=2 
rsum=rsum(1)+2 
 

n=3 
rsum=rsum(2)+3 
 

n=4 
rsum=rsum(3)+4 
 

n=5 
rsum=rsum(4)+5 
 

Call to rsum(5)=____ 
 

 
 :( العودٌة تعتمد على مفهوم المكدس) (تراجعً) و اآلن نعود بشكل معاكس

 
 

Operating system 

calling program 

First call  to rsum 

second call  to rsum 

Third  call  to rsum 

Fourth   call  to rsum 

fifth   call  to rsum 

Operating system 

calling program 

First call  to rsum 

second call  to rsum 

Third  call  to rsum 

Fourth   call  to rsum 

fifth   call  to rsum 

sixth   call  to rsum 
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n=1 
rsum=0+1=1 
 

n=2 
rsum=rsum(1)+2 
 

n=3 
rsum=rsum(2)+3 
 

n=4 
rsum=rsum(4)+3 
 

n=5 
rsum=rsum(4)+5 
 

Call to rsum(5)=____ 
 

 
 

n=2 
rsum=1+2=3 
 

n=3 
rsum=rsum(2)+3 
 

n=4 
rsum=rsum(3)+4 
 

n=5 
rsum=rsum(4)+5 
 

Call to rsum(5)=____ 
 

 
 

n=3 
rsum=3+3=6 
 

n=4 
rsum=rsum(3)+4 
 

n=5 
rsum=rsum(4)+5 
 

Call to rsum(5)=____ 
 

 
 

Operating system 

calling program 

First call  to rsum 

second call  to rsum 

Third  call  to rsum 

Fourth   call  to rsum 

fifth   call  to rsum 

Operating system 

calling program 

First call  to rsum 

second call  to rsum 

Third  call  to rsum 

Fourth   call  to rsum 

Operating system 

calling program 

First call  to rsum 

second call  to rsum 

Third  call  to rsum 
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n=4 
rsum=6+4=10 
 

n=5 
rsum=rsum(4)+5 
 

Call to rsum(5)=____ 
 

 
 
 
 
 

n=5 
rsum=10+5=15 
 

Call to rsum(5)=____ 
 

 
 
 
 
 

Call to rsum(5)=15 
 

 
 

 :لحساب العالقة التالٌة Factorielاكتب تابع عودي 
n!=1 if n=1 
otherwise n!=1*2*3*4…………*n(n-2)*(n-1)*n 
          

 
 : Factoriel(5)من اجل  (recursive execution trace) العودٌة دعاءاتتمع تويٌح عملٌة االس

 

Code 

program test; 
function factorial(n:integer):longint; 
begin 
if(n>0)then 
factorial:=n*factorial(n-1) 
else 
factorial:=1; 
end; 
var i:integer; 
begin 
for i:=0 to 8 do 
writeln(i,'!=':2,factorial(i)); 
readln 
end. 

Operating system 

calling program 

First call  to rsum 

second call  to rsum 

Operating system 

calling program 

First call  to rsum 

Operating system 

calling program 
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 :خرج البرنامج السابق هو

 
 

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ

                         Factorial(5) 
5* factorial(4) 
 

                           Factorial(4) 
4* factorial(3) 
 

                            Factorial(3) 
3* factorial(2) 
 

                             Factorial(2) 
2* factorial(1) 
 

                           Factorial(1) 
1* factorial(0) 
 

1 
Factorial=1 

1*1=1 

2*1=2 

3*2=6 

4*6=24 

5*24=120 

First the “recursive 

descent”… 

….and  then the 

Return sequence  
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 :مع توضٌح عملٌة االستدعاءات  وضح خرج البرنامج التالً 
 

Code 

program test; 
procedure intcomma(n:longint); 
begin 
if(n<0)then 
begin 
write('-'); 
n:=-n; 
end 
else 
if(n<1000)then 
write(n:5) 
else 
begin 
intcomma(n div 1000); 
write(','); 
n:=n mod 1000; 
write(n div 1000); 
n:=n mod 100; 
write(n div 10,n mod 10); 
end; 
end; 
begin 
intcomma(90876054); 
writeln; 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو

intcomma(90876054) 
 
intcomma(90876) 
 
 
intcomma(90)                   stop recursive   

 
 
 
 
 
 
 
 

Output 

90 
90,076 

90,076,054 
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 .إلٌجاد مجموع العوامل األولٌة لعدد صحٌح موجب تماماًا    sum_primeاكتب تابع عودي وسمه 

 .عوامل األولٌة لعدد صحٌح موجب تماماًا مجامٌع اللطباعة   printاكتب إجرابٌة 

 :ٌتم طباعة 15من أجل العدد  :مثال

5+3=8 
 

 :ٌتم طباعة 150من أجل العدد 

2+3+5+5=15 
 

Code 

program test; 
function sum_prime(n,i:integer):integer; 
begin 
if(n=1)then 
sum_prime:=0 
else 
if(n mod i=0)then 
sum_prime:=sum_prime(n div i,i)+i 
else 
sum_prime:=sum_prime(n,i+1); 
end; 
procedure print(n:integer); 
var i:integer; 
begin 
for i:=2 to n do 
while(n mod i=0)do 
begin 
if(i<>n)then 
write(i,'+') 
else 
write(i,'='); 
n:=n div i; 
end; 
end; 
var n:integer; 
begin 
write('enter the value integer>0....'); 
readln(n); 
print(n); 
writeln(sum_prime(n,2)); 
readln; 
end. 

 
 :هو  n=250خرج البرنامج السابق من أجل 



  khalidyassinkh@gmail.comالمعطٌات المركبة   
 285 من Page 70ٌاسٌن الشٌخ                                     الجمهورٌة العربٌة السورٌة المهندس خالد 

 
 :قسمٌن إلى عام بشكل تقسٌمها ٌمكن التحكم بنى

 البنبة هذه فً الموجود الشرط تحقق إذا معٌنة جزبٌة اعمال تنفٌذ ٌتم فٌها و  selection construct اختٌار بنى. 1

 .مركبة أو بسٌطة تكون أن ٌمكم و
 حتى أو المرات من محدداًا  عدداص  معٌنة أعمال تكرار خاللها من ٌجري و  iteration construct تكرار بنى. 2

 .و ٌمكن أن تكون بسٌطة أو مركبة .معٌن شرط ٌتحقق

 :  For : simple repepetition -the for statement عبارة  –البسٌط التكرار
 .العمل تكرار فٌها نرٌد التً المرات عدد مسبقاًا  نعلم عندما باسكال لؽة فً for حلقة تستخدم

 :التالً البرنامج لدٌنا ٌكنل مثالًا 

Code 

program test; 
const maxvals=10; 
maxitems=5; 
var index,result:integer; 
procedure  dispvariants(value:integer); 
const maxvariants=15; 
var count:integer; 
begin 
write(value:5); 
for count:=11 to maxvariants do 
write(value+random(count*100):5); 
writeln; 
end; 
procedure putheadings; 
var count:integer; 
begin 
write(' ':12,'val '); 
for count:=1 to maxitems*5 do 
write('-'); 
writeln; 
end; 
begin {main program} 
randomize; 
putheadings; 
for index:=1 to maxvals do 
begin 
write(‘0…’,index*100-1:4,':'); 
result:=random(index*100); 
dispvariants(result); 
end; 
readln 
end. 
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 :شبٌه بالتالً السابق هوخرج البرنامج 

 
و هكذا   199و  0والعدد الثانً بٌن   99و  0عشوبٌة بحٌث ٌقع العدد األول بٌن عشرة أعداد صحٌحة ٌولد البرنامج السابق 

 valوهذه األعداد الناتجة سوؾ تكتب على أسطر مسقلة تحت كلمة   999و  0حتى آخر قٌمة عشوابٌة التً سوؾ تكون بٌن 

ألنها تكرر مجموعة من التعلٌمات يمن جسم الحلقة )  compound statementتحوي عباة مركبة   forو الحظ أن حلقة 

ٌكتب خمس قٌم  forفً السطر األخٌر من حلقة   dispvariantsاء اإلجراء و استدع( فً كل مرة ٌتم فٌها تنفٌذ الحلقة

عن مجموع أول قٌمة فً السطر مع قٌمة عشوابٌة أخرر عشوابٌة صحٌحة  فً كل سطر و كل واحدة من هذه القٌم ناتجة 
صل إلى آخر قٌمة و هً و هكذا حتى ن 1199و  0و القٌمة الثانٌة تتراوح بٌن  1099و  0فإول قٌمة عشوابٌة تتراوح بٌن 

 .1499 و 0تتراوح بٌن 

اإلجراء بسٌطة حٌث تحتوي على عبارة واحدة تتكرر أما  forٌحوي حلقة  dispvariantsو كما الحظنا فإن اإلجراء 

writeln فٌستدعى بعد أن تتكرر العبارة البسٌطة عدد من المرات. 
 .عددا من المرات –بسٌطة ترسم سطراًا من الرمز  forعلى حلقة   putheadingو ٌحتوي اإلجراء 

 :االفترايً  التالً=التخٌلً=بالمخطط االنسٌابً أو المنطقً forٌمكننا تمثبل حلقة 

 
 :ل كالتالًيمن تربو باسكا forالكتابٌة لحلقة   syntaxوالصٌؽة 

 do القٌمة النهابٌة لمتحول الحلقة to  القٌمة االبتدابٌة لمتحول الحلقة  =متحول الحلقة

 صل عدادوهل 
الحلقة إلى 

 القٌمة النهائٌة

 جسم الجلقة

False 

true 
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التكرارات و  و هو الذي ٌحدد عدد  control variablبمتحول التحكم  forفً حلقة   loop variableمتحول الحلقة ٌُسمى 

أي نوع من أنواع المعطٌات المرتبة و لكن نوع المعطٌات و هذا المتحول ٌمكن ان ٌنتمً إلى هو ٌمثل أٌياًا عداداًا للحلقة 
 .األكثر استخداماًا بشكل عام لمتحول الحلقة هو نوع المعطٌات الصحٌح

لمهم أن تكون من القٌمة االبتدابٌة و القٌمة النهابٌة لمتحول الحلقة فٌمكن أن تكون متحوالًا أو قٌمة أو تعبٌراًا و لكن الشًء اأما 
 :و كمثال على ذلك نفس النوع المعطٌات الذي ٌتنتمً إلٌه متحول الحلقة 

Var index:integer; 
For index:=1 to 10 do 

 .و هً من نوع معطٌات صحٌح 10و حتى  1و ٌؤخذ قٌم من  indexهنا متحول الحلقة هو 

ألن البرنامج و بشكل تلقابً ٌؽٌر قٌمة متحول الحلقة بعد  forأننا لسنا بحاجة لتؽٌٌر قٌمة متحول حلقة ومما ٌجب مالحظته 

 لمتحول الحلقة سوؾ ٌسبب أخطاء فً تسلسل تنفٌذ البرنامج الٌدوي و فً الحقٌقة إن التؽٌٌر  1كل تكرار لجسم الحلقة بمقدار 

 :ٌبٌن لنا هذا الخطؤ ٌنالتالً ٌنو البرنامج
     

Code 

program test; 
var i:integer; 
begin 
for i:=1 to 5 do 
write(i,','); 
writeln; 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو

1,2,3,4,5, 
 
 

Code 

program test; 
var i:integer; 
begin 
for i:=1 to 5 do 
begin 
write(i,','); 
inc(i,2); 
end; 
readln; 
end. 

 

 .يمن جسم الحلقة iٌسبب البرنامج السابق الدخول بحلقة ال نهابٌة بسبب تؽٌٌر قٌمة المتحول الحلقة 
 :هً iوستكون قٌمة 

i=1,3,4,6,7,9,10,12,…………………….. 
 .مما ٌسبب فً الخول فً الحلقة ال منتهٌة 5لن ٌصل إلى القٌمة النهابٌة له و هً هنا  iو بالتالً قٌمة متحول عداد الحلقة 

ٌتم تنفٌذ محتور جسم الحلقة ومن ثم اختبار وصول العداد إلى القٌمة النهابٌة ثم تتم بعدها  زٌادة  forيمن حلقة  :مالحظة

 .فً حال عدم وصول العداد إلى القٌمة النهابٌة 1مقدار المتحول بمقدار
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 .فً لؽة التربو باسكال عداد الحلقة إلى القٌمة النهابٌة ولاختبار وص ثمتنفٌذ جسم الحلقة و من ٌتم   forيمن حلقة 

 :وضح ذلكيو البرنامج التالً 

Code 

program test; 
const maxsize=9; m='c:\f.txt'; 
var outer:char; 
f:text; 
i:integer; 
begin 
i:=200; 
for i:=1 to 10 do 
begin 
writeln('end',i:2,',':2); 
end; 
writeln(' ':6,'start main'); 
writeln('end',i:2,',':2); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج أعاله هو

  
 
 

بتدابٌة القٌمة االلمتحول الحلقة أكبر من القٌمة النهابٌة لهذا المتحول فإن الحلقة لن تنفذ وأما إذا كانت القٌمة االبتدابٌة إذا كانت 
 .فإن هذه الحلقة سوؾ تنفذ مرة واحدة فقط المتحول لهذاتساوي القٌمة النهابٌة لمتحول الحلقة 

 forٌجعل الحلقة ألن ذلك سوؾ  doبعد الممٌز المحجوز  ;إلى عدم كتابة الفاصلة المنقوطة  forٌجب االنتباه عند كتابة حلقة 
ًْي   null statementتنفذ العبارة الفارؼة   .أي أنه لن ٌنفذ ش

 :ٌويح ذلك والبرنامج السابق 

Code 

program test; 
var i:integer; 
begin 
for i:=1 to 5 do; 
write(i,','); 
writeln; 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج السابق هو
5, 
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 : BackWard loopsالحلقات العكسٌة 
 :عكسً كما فً السطر التالًلنتخٌل أننا نرٌد كتابة األحرؾ الهجابٌة =لنفترض

t   s  r  q  p  o  m l  k  j 
هذا النوع من عد متحول الحلقة عكسٌاًا و البرنامج التالً ٌشرح لنا العكسٌة حٌث ٌتم فٌها   forحلقة ٌمكننا فعل ذلك من خالل 

 (.ٌجب إعادة تنفٌذ البرنامج عدة مرات حتى ٌولد قٌماًا عشوابٌة مناسبة لحلقته العكسٌة. ) forحلقة 
 

Code 

program test; 
var chindex,startch,endch:char; 
procedure randomch(var thech:char); 
const offset=ord('a'); 
var val:integer; 
begin 
val:=random(26)+offset; 
thech:=chr(val); 
end; 
begin 
randomize; 
randomch(startch); 
randomch(endch); 
writeln('start = ',startch:3,' ; end = ',endch:3); 
for chindex:=startch downto endch do 
write(chindex:3); 
writeln; 
readln; 
end. 

 
 :قد ٌكون شبٌه بالتالًخرج البرنامج السابق 

و الرمز الثانً ٌستخدم كقٌمة نهابٌة لمتحول الحلقة ٌولد البرنامج السابق رمزٌن عشوابٌٌن ٌستخدم الرمز األول كقٌمة ابتدابٌة 
ٌُظهر البرنامج الرموز الموجودة بٌن هذٌن الرمزٌن ابتداء من الرمز األول و حتى الرمز األخٌر و فً  لمتحول الحلقة  و 

 .أي أن ترتٌبه أقل فإن الحلقة لن تنفذ ASCIIحال كون الرمز األول ٌؤتً قبل الرمز األخٌر فً جدول 

حٌث  الذي ٌولد رمزاًا عشوبٌاًا و هذا الرمز ٌجب أن ٌكون حرفاًا  randomchعلى افجراء السابق البرنامج و ٌحتوي 

إلى ماٌقابله من  valثم تحول القٌمة المولدة يمن المتحول  122و   97قد ٌحوي قٌمة صحٌحة بٌن  valالمتحول 

 .  thcharيمن جدول آسكً فً المتحول الحرفً ( رمز)حرؾ

العكسٌة تنقص متحول الحلقة بمقدار رمز بعد كل تنفٌذ لجسم  forنجد حلقة   main programربٌسً و فً جسم البرنامج ال

 .الحلقة
و  toالذي ٌستخدم عوياًا عن   downtoو العكسٌة هو الممٌز المحجوز  األمامٌة  forبٌن حلقتً الفرق التركٌبً أو للؽوي 

على عكس الحلقة األمامٌة التً أصؽر من القٌمة االبتدابٌة لمتحول الحلقة   downtoالقٌمة التً تؤتً بعد  تكون ٌجب أن

النهابٌة لمتحول الحلقة أكبر من القٌمة االبتدابٌة لمتحول الحلقة و فً حال كون القٌمة  toٌجب أن تكون القٌمة التً تؤتً بعد 

إذا تساوت قٌمتا متحول الحلقة البدابٌة و النهابٌة فإن جسم  أماأبداًا نفذ من القٌمة االبتدابٌة فإن جسم الحلقة لن يُ العكسٌة أكبر 
 .الحلقة سٌنفذ مرة واحدة فقط
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 : nested for loopsالمتداخلة forحلقات 

افترض أننا نرٌد :فعلى سبٌل المثال أٌياًا   forبما فً ذلك عبارة  forيمن حلقة ٌمكن أن نيع أي نوع من العبارات 

 :الخرج التالًإظهار 

 :حتى نتمكن من الحصول على الخرج السابق ٌجب علٌنا
 .أن نكتب الحرؾ عدة مرات فً السطر الواحد .1
ٌُرفق بنقطة و رقم متؽٌر على طول السطر .2  .و فً كل تكرار للحرؾ ٌجب أن 
 .هذا الترافق بٌن الحرؾ و الرقم ٌجب االنتقال إلى سطر جدٌد و بالتالً إلى حرؾ جدٌدبعد عدد معٌن من  .3
 (:داخلٌة و خارجٌة  forنستخدم حلقتً )الخرج السابق نامج التالً ٌعطٌنا و البر

Code 

program test; 
const maxsize=9; 
var outer:char; 
inner:integer; 
begin 
for outer:='a' to 'k' do 
begin 
for inner:=1 to maxsize do 
write(outer:3,'.',inner); 
writeln; 
end; 
readln; 
end. 

 
 

الداخلٌة و هذا ٌعنً أن الحلقة   nested loopالخارجٌة حلقة متداخلة   forالداخلٌة التً تتحكم بها حلقة   forتدعى حلقة 

 .فً كل مرة ٌنتهً فٌها تنفٌذ جسم الحلقة الخارجٌةتنفذ بشكل كامل 
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 :االفتراضً التالً=التخٌلً=المتداخلة بالمخطط االنسٌابً أو المنحطقً  forٌمكن تمثٌل حلقات 

ٌُفهم  و مراقبة الخرج المتداخلة علٌنا أن القٌام ببؽٌٌرات مختلفة فً هذه الحلقات سلوك الحلقات بشكل جٌد نفهم = و حتى 
 :فعلى سبٌل المثال نفذ البرنامج البرنامج التالً

 

Code 

program test; 
const maxsize=3; 
var   i,j:integer; 
begin 
for i:=1 to maxsize do 
begin 
writeln('ingress = ',i); 
for j:=maxsize downto 1 do 
writeln(i,'+',j,'=',i+j); 
end; 
writeln(' ':5,'main start'); 
writeln('i=',i); 
writeln('j=',j); 
readln; 
end. 

 تعبٌر منطقً

 عبارة بسٌطة أو مركبة

 تعبٌر منطقً

 عبارة بسٌطة أو مركبة بةعبارة بسٌطة أو مرك

false  true 

false  true  
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 :خرج البرنامج السابق هو

 : if  selection constructs – the IF statementعبارة  –بنى االختٌار 
هذا فً حال عدم تحقق فً سٌر عمل البرنامج ما أو االستمرار فً حال تحقق شرط تنفٌذ عمل معٌن قد نحتاج فً برامجنا 

هل هً موجودة أم ال فإن هذا البرنامج عن قٌمة معٌنة برنامج ٌبحث يمن مجموعة من األعداد فمثالًا إذا كان لدٌنا الشرط 
ٌُعلمنا هذا العدد ٌساوي القٌمة المطلوبة  فإذا كانسٌقرأ كل عدد من هذه األعداد و ٌقارنها مع القٌمة المفروية  فإن البرنامج س

التالً يمن العدد بؤنه عثر على القٌمة المطلوبة و إال فإنه و ببساطة سٌكرر العملٌة نفسها مع العدد التالً أي سٌؤخذ 
 و ٌقارنه مع القٌمة المختارة و هكذا دوالٌكالمجموعة 

 جفً البرنام حكما هو موضو شروط فً لؽة باسكال الوسٌلة اتوجٌه تنفٌذ البرنامج اعتماداًا على قرارات   ifعبارة تمنحنا 

على  dotفإن البرنامج ٌطبع نقطة  10إذ ٌولد البرنامج عدداًا صحٌحاًا عشوابٌاًا فإذا كان هذا العدد ٌقبل القسمة على التالً 

 .نقطة ٌنتقل إلى سطر جدٌد 50الشاشة و بعد طباعة 

 

Code 

program test; 
const maxtrials=5000; 
linewidth=50; 
divisor=10; 
var result,index,nrhits,nrtrials:integer; 
t:real; 
begin 
randomize; 
nrhits:=0; 
nrtrials:=0; 
for index:=1 to maxtrials do 
begin 
result:=random(maxint); 
if result mod 10=0 then 
begin 
write('.'); 
inc(nrhits,1); 
if(nrhits mod linewidth=0)then 
writeln(nrtrials:10); 
end; 
end; 
writeln; 
writeln(maxtrials,' trials,', 
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nrhits,' divsible by 10    ',nrhits/maxtrials*100:6:2,'%'); 
readln; 
end. 

 
 

 :خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً

 
 :كالتالً  ifفإن الصٌؽة الكتابٌة لعبارة كما رأٌنا فً البرنامج السابق 

 
 
 

  thenالعبارة أو العبارات التالٌة للممٌز المحجوز فستنفذ   trueٌجب أن ٌكون بولٌانٌاًا فإذا كان قٌمته  ifالتعبٌر فً عبارة 

العدد   ifتفحص عبارة  فمثالًا فً البرنامج السابق. إلى العبارة التالٌة فإن البرنامج سٌنتقل   falseأما إذا كانت قٌمته 

سوؾ تنفذ و إال فإن  ifبعبارة  فإذا تحقق هذا الشرط فإن العبارة المركبة الملحقة 10ٌقبل القسمة على ٌما إذا كان ؾالعشوابً 

بالمخطط االتسٌابً او  ifو ٌمكننا تمثٌل عبارة   forسٌنتقل إلى التعلٌمة التالٌة من تعلٌمات حلقة البرنامج 

 :االفترايً التالً=التخٌلً=المنطقً

  
و فً المتداخلة   forفً حلقات كان كما تماماًا به مسموح و هذا أمر متداخلة  ifعلى عبارة السابق ٌحتوي أن المثال الحظ 

بنى التحكم  واعنأمن فإن أي نوع شكل عام بو  forحلقة  مع رهً اآلخرمتداخلة األولى  ifان عبارة ٌجب مالحظة الحقٌقة 

If < ًتعبٌر بولٌان> then <عبارة مركبة أو بسٌطة> 

 تعبٌر بولٌانً

ةعبارة بسٌطة أو مركب  

True False 
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من بناء برامج و هً تمكن   encapsulationالبسٌطة تدعى بالتؽلٌؾ أو الصندقة و هذه الخاصة ٌمكنها لتدخل ٌما بٌنها 

 .OOPفً البرمجة بالكابتات وأوسع  و بشكل أعمهذا الفهوم و سوؾ نستخدم و قوٌة متنوعة 

 :    if-else   deciding between alternativeعبارة : الفصل بٌن خٌارٌن
لؽة هذه تمكننا عملٌة و لنتحقق بآخر فعلٌك و إال بعمل فقم ما شرط ال تحقق ا إذأي خٌارٌن بٌن األحٌان فً بعض قد نحتاج 

ٌشرح  و البرنامج التالًالبسٌطة  ifمن عبارة فابدة أكثر فتصبح هذه العبارة  ifعبارة بعد    else الممٌزمن إيافة باسكال 

 : if-elseة البنًكٌفٌة استخدام لنا 

 

Code 

program test; 
const maxtrials=500; 
var result,count, headcount, rowcount:integer; 
begin 
randomize; 
headcount:=0; 
rowcount:=0; 
for count:=1 to maxtrials do 
begin 
result:=random(maxint); 
if result mod 2 =0 then 
begin 
write('.'); 
rowcount:=rowcount+1; 
end 
else 
write(' '); 
if count mod 50=0 then 
 begin 
writeln(rowcount:3); 
headcount:=rowcount+headcount; 
rowcount:=0; 
 end; 
end; 
writeln(headcount,' heads'); 
readln; 
end. 

 
نقطة و االسٌطبع فراغ على الشاشة و بعد هذه األعداد زوجٌة سٌكتب فإذا كانت صحٌحة عشوابٌة أعداد السابق ٌُولد البرنامج 

و بعد تنفٌذ البرنامج سوؾ نالحظ محاولة سٌكتب عدد النفاط التً كتبت فً هذه السطر و من ثم ٌنتقل إلى سطر جدٌد  50

 :خرجاًا ٌشبه هذا
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ٌمكن  elseو العبارة اآلتٌة بعد   falseبعده عمالًا اختٌارٌاًا ٌنجز إذا كانت قٌمة التعبٌر البولٌانً  elseٌحدد الممٌز المحجوز 

ٌُرٌنا عبارة   : if-elseأن تكون بسٌطة أو مركبة و الشكل المنطقً التالً 
 

 

 
ٌجب عدم ويع فاصلة منقوطة ) elseو بٌن  ifجزء تنهً التً تنهً   endبٌن منقوطة ويع فاصلة إلى عدم ٌجب االنتباه 

 . منقوطة و التً ٌمنع فٌها ويع فاصلة ايع بلؽة باسكال إذ أن هذا االستثناء ٌخص بعض المو(  elseقبل 

جاعلة  ifفستفصلها عن عبارة  elseقبل عبارة واحدة و عندما نيع فاصلة منقوطة   if-elseٌعتبر بنٌة حٌث أن المترجم 

 .و لٌست عبارة مستقلة ifجزء من عبارة  elseو هذا ؼٌر صحٌح ألن عبارة مستقلة  elseالعبارة 

 
 :working through alternative :an extended if-else statementsالموسعة   if-elseعبارة :العمل مع البدابل

و الشكل العام .السابق له كثٌرة و متتالٌة و كل قرار ٌعتمد على إجابة القرار قد نحتاج فً بعض األحٌان إلى اتخاذ قرارات 
 :لمثل هذه السلسلة من القرارات هو

 If A then <عبارة> 
  Else if B then <عبارة> 
   Else if … then <عبارة> 
    Else <عبارة> 

مثلة على مالأنه لدٌنا المسؤلة البسٌطة التالٌة تخٌل = افترض:كما نرٌد فعلى سبٌل المثال ومن خالل ذلك نستطٌع بناء قرارات 
 :كما ٌلً   algorithmشكل خوارزمٌة  

 .Aكٌفً و لٌكن  موجب تماماًا  ابدأ مع عدد صحٌح .1
 .توقؾ A=1ا كان إذ .2
زوجٌاًا استبدل  و إال إذا كان عددا .3  .2ومن ثم عد إلى الخطوة  2بناتج قسمته على  Aًًا
 .2و عد ثانٌة إلى  3A+1بناتج العبارة  A  و إال إذا كان عدداًا فردٌاًا  .4

  :(الموسعة if-else عبارات الحظ طرٌقة بناء)و البرنامج التالً هو تطبٌق لهذه الخوارزمٌة 

 

Code 

program test; 
var val,count,even,odd1:longint; 
procedure getlongint(message:string; var value:longint); 
begin 
write(message,' '); 

 تعبٌر بولٌانً

 عبارة بسٌطة أو مركبة عبارة بسٌطة أو مركبة

false True 
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readln(value); 
end; 
procedure checkforfullscreen(nrlines:longint); 
const fullpage=20; 
begin 
if(nrlines mod fullpage=0)then 
begin 
write('press enter to go on. '); 
readln; 
end; 
end; 
begin 
writeln('Ctrl-C ends the program anytimes.'); 
count:=0; 
even:=0; 
odd1:=0; 
getlongint('value?',val); 
repeat 
inc(count); 
if(val=1)then 
inc(odd1) 
else 
if (val mod 2=0)then 
val:=val div 2 
else 
val:=3*val+1; 
if(val<>1)then 
if(val mod 2=0)then 
inc(even) 
else 
inc(odd1); 
writeln('val = ',val:8,'; odd= ',odd1:8,'; even = ',even:8); 
checkforfullscreen(count); 
until val=1; 
writeln('After ',count:8,' iterations, result = 1.'); 
writeln(even:8,' even values; ',odd1:8,' odd values'); 
readln; 
end. 

 :هو val=13خرج البرنامج السابق من أجل 

 
 

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ



 معضمٌة الشام-إعداد المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ      -كلٌة الهندسة المعلوماتٌة -جامعة دمشقالجمهورٌة العربٌة السورٌة                        

 و بنى التحكم  procedure and functionsاإلجراءات و التوابع             

                                                           82 من   285 

          Syrian Arab Republic                      82 of 285                                      المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ  

khaledyassinkh@gmail.com                                                          معضمٌة الشام  -دمشق -الجمهورٌة العربٌة السورٌة

                                                                                                                                   

 :هو  val=8خرج البرنامج السابق من أجل 

 .val=1وهً  2خطوات حتى تصل الخوارزمٌة إلى الخطوة  3نالحظ من خالل الخرج السابق أن البرنامج ٌحتاج إلى 

 .val=1حتً ٌصل إلى خطوات   9إلى  val=13و ٌحتاج البرنامج السابق من أجل  

ٌُرٌنا المخطط االنسٌابً أو المنطقًلو الشكل التا  ةالموسع if-elseلعبارة  االفترايً=التخٌلً=ي 

 
 
 
 
 
 
 

 تعبٌر بولٌانً

 تعبٌر بولٌانً

 تعبٌر بولٌانً

 مركبةعبارة بسٌطة او  عبارة بسٌطة أو مركبة

 عبارة بسٌطة أو مركبة

 عبارة بسٌطة او مركبة

false true 

false true 

false true 
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فإذا  and 3 and 5 and 7 2:نرٌد مثالًا أن نكتب سلسلة معٌنة من االعداد و التً  تقبل القسمة على أعداد أولٌة مثل :مثال

و البرنامج التالً  فسٌكتب العدد و سوؾ ٌنتقل الفحص إلى عدد تالً لهعلى أحد هذه اإلعداد القسمة العدد المفحوص قبل 
 :كٌفٌة تحقٌق ذلكٌُرٌنا 

Code 

program test; 
const prime1=2; 
      prime2=3; 
      prime3=5; 
      prime4=7; 
var count,maxtrials,startvalue,result:integer; 
procedure getinteger(message:string; var value:integer); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
getinteger('starting value?',startvalue); 
getinteger('maximum value? (> startvalue)',maxtrials); 
for count:=startvalue to maxtrials do 
begin 
write(count:3,': '); 
if count mod prime1=0 then 
write(prime1:4) 
else 
if count mod prime2=0 then 
write(prime2:4) 
else 
if(count mod prime3=0) then 
write(prime3:4) 
else 
if(count mod prime4=0)then 
write(prime4:4) 
else 
write('nil'); 
writeln; 
end; 
readln; 
end. 

 :هو (30و حتى  2من ) خرج البرنامج السابق هو
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المستقلة كما ٌبٌن  ifالسابقة إلى عبارات   if-elseعبارة و حتى نحصل على كل القواسم األولٌة للعدد ٌجب أن ُنحول 

 :البرنامج التالً
 

Code 

program test; 
const prime1=2; 
      prime2=3; 
      prime3=5; 
      prime4=7; 
var count,maxtrials,startvalue,result:integer; 
ok:boolean; 
procedure getinteger(message:string; var value:integer); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
getinteger('starting value?',startvalue); 
getinteger('maximum value? (> startvalue)',maxtrials); 
for count:=startvalue to maxtrials do 
begin 
ok:=true; 
write(count:3,': '); 
if count mod prime1=0 then 
begin 
write(prime1:4); 
ok:=false; 
end; 
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if count mod prime2=0 then 
begin 
write(prime2:4); 
ok:=false; 
end; 
if(count mod prime3=0) then 
begin 
write(prime3:4); 
ok:=false; 
end; 
if(count mod prime4=0)then 
begin 
write(prime4:4); 
ok:=false; 
end; 
if ok then 
write('nil'); 
writeln; 
end; 
readln; 
end. 
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  caseعبارة  –االختٌار ما بٌن عدة إمكانٌات 

selection from among several possibilities :the case statement  
أو عندما ٌكون لنتٌجة قٌمة عددٌة ناتج الفحص ٌكون عندما جداًا و هو نوع مفٌد من بنى االختٌار آخر باسكال نوعاًا تملك لؽة 
سٌكون  ifفٌما إذا كان حرفاًا صوتٌاًا و ذلك باستخدام عبارة أن نفحص حرفاًا احتماالت متعددة فمثالًا عندما نرٌد الفحص 

 :الفحص طوٌالًا كالتالً
If (testch='a') or (testch='e') or (testch='i') or (testch='o') or (testch='o') 
or (testch='u') or (testch='u') or(testch='A') or(testch='E') or (testch='I) 
or (testch='U')  then ……………….. 

أو رقماًا زوجٌاًا   consonantأو حرفاًا ساكناًا   vowelحرفاًا صوتٌاًا رمزاًا ما فٌما إذا كان أننا نفحص تخٌل =أو افترض

even digit   أو رقماًا فردٌاًاodd digit   باستخدام عبارة  أو رمزاًا فإننا  قد نفكرif-else   و التً ستاخذ البنٌة الموسعة

 :التالٌة
 

  

 
 
 
 
 
 

ٌمكن أن ٌتؤلؾ من ( رقم فردي  testchهو حرؾ ساكن أو هل  testchهل : مثل)كل عملٌة فحص من العملٌات السابقة 

التً سهلت عملٌة الفحص   caseالطوٌلة أعطتنا لؽة باسكال عبارة من هذه التعابٌر انٌة طوٌلة و حتى نتخلص تعابٌر بولً

 .بإيافة مٌزات لهذه العبارة كما سنرر الحقاًا األمر أكثر سهولة و أٌسر تعامالًا فقد جعلت تلك أما لؽة التربو باسكال 
أن ٌنتمً إلى أحد أنواع المعطٌات أو التعبٌر و التً ٌجب على قٌمة المتحول اعتماداًا االختٌار بإمكانٌة   caseتزودنا عبارة 

التً أن نجمع و نرتب كل قٌم المتحول أو التعبٌر أساسً و بشكل  caseعبارة و تسمح لنا عبارة   ordinal typeالمرتبة 

 .تقودنا إلى عمل معٌن
حرؾ  -حرؾ صوتً)المجموعات التً التً ذكرناها قبل قلٌل ر رمزاًا معٌناًامن حٌث انتمابه إلى إحدٌفحص البرنامج التالً 

 (.رمز آخر -رقم آخر -رقم زوجً -ساكن

Code 

program test; 
var teststr:string; 
index,howlong,nrconsonants,nrvowels, 
nreven,nrodd,nrprintable:integer; 
ch:char; 
procedure getstring(message:string; var value:string); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
getstring('string to process?',teststr); 
howlong:=length(teststr); 
nrconsonants:=0; 
nreven:=0; 
nrodd:=0; 
nrprintable:=0; 
 
for index:=1 to howlong do 
begin 
ch:=upcase(teststr[index]); 
case ch of 

If testch  حرؾ ساكن  then… 
  Else if testch  ًحرؾ صوت then … 
   Else if testch  ًرقم زوج then…. 
    Else if testch ً  …then رقم زوج
     Else……… 
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'A','E','I','O','U':inc(nrvowels); 
'B'..'D','F'..'H','J'..'N','P'..'T','V'..'Z':inc(nrconsonants); 
'0','2','4','6','8':inc(nreven); 
'1','3','5','7','9':inc(nrodd) 
else 
inc(nrprintable); 
end; 
end; 
writeln('Nrvowels    =',nrvowels:3, 
                   ';nrconsonants  =',nrconsonants:3); 
writeln('nreven      =',nreven:3, 
                   '; nrodd        =',nrodd:3); 
writeln('nrprintable = ',nrprintable:2); 
readln; 
end. 

 
 'syrian arab republic25-8-1983'خرج البرنامج من أجل العبارة 

 
و ٌتم زٌادة عداد الفبة هذا الرمز سلسلة رمزٌة و ٌفحص كل رمز فٌها معتمداًا على الفبة التً ٌنتمً إلٌها ٌقرأ البرنامج السابق 

حٌث ٌعٌد هذا التابع عدد تربو باسكال مسبق التعرٌؾ فً لؽة   lengthالتً ٌنتمً إللٌها هذا الرمز و تم استخدام التابع 

يمن السلسلة   indexالرمز الذي رقمه  (teststr[index]الممررة إلٌه و ٌحدد التركٌب سلسلة الرمزٌة للالرموز المكونة 

teststr  و التابعUpcase  ٌحول الحرؾ المرر إلى حرؾ كبٌر. 

 :السابقة  caseعبارة نشرح اآلن كٌؾ تعمل 

  تفحص قٌمةch   أوال عند كل تنفٌذ لعبارةcase  . 

  قٌمة إذا كانتch  ٌنتمً إلى أحد األحرؾ الخمسة السابقة فإن عداد هذه الفبٌة سٌزداد عبارة عن حرؾ صوتً أي

مع القٌم  chفً حال تطابق قٌمة سو تنفذ : و التً تؤتً بعد النقطتان بسٌطة كانت أم مركبة أي أن العبارة  1بمقدار 

مع  chقٌمة و إال فسٌتابع سٌره و ٌقارن   forوفق حلقة مع التكرار البرنامج  و ٌتابعقبل هاتٌن النقطتٌن المذكورة 

 .القٌم التالٌة
  من القٌم و التً تمثل فً مثالنا إذا لم تكن القٌمة حرفاًا صوتٌاًا فإن البرنامج سوؾ ٌقارنها مع المجموعة الثانٌة

 Cو  Bالتً هً ) Dو  Bفكل األحرؾ بٌن الحرفٌن و قد مثلناها هما على شكل مجموعات جزبٌة األحرؾ الساكنة 
ويعنا نقطتٌن متتالٌتٌن بٌن القٌمة و لتمثٌل هذا المجال من الرموز ... و هكذا Nو  Jو كذلك األحرؾ بٌن ( Dو 

أحد هذه الحروؾ فإن عداد الفبة   chفإذا كانت قٌمة أحد هذه الحروؾ   chفإذا كانت قٌمة و القٌمة النهابٌة البدابٌة 

nrconsonants   و تنتهً عبارات  1سوؾ ٌزداد بمقدارcase  و ٌتابع البرنامج التكرار وفق حلقةfor. 

  كونه رقماًا زوجٌاًا أو رقماًا فردٌاًا الرمز حرفاًا صوتٌاًا أو حرفاًا ساكناًا فإن البرنامج سٌفحص إذا لم ٌكن. 
  ة وفق أي مجموعة من المجموعات السابقة فإن عبارإذا لم ٌثصنؾ الرمز عند هذه النقطةelse  ستنفذ أي أن العداد

nrprintable   1سٌزداد بمقدار. 
 endبواسطة  caseو العبارة الواجب تنفٌذها و إنما أنهٌنا عبارة   elseهنا أننا ال نيع نقطتٌن بٌن  ومما ٌجب مالحظته

بدون  endأن نيع  فً لؽة التربو باسكال التً ٌجب علٌنا فٌهاالثالثة  يعو هً من إحدر الموا  beginالتً لٌس لها 

begin   لها( الموايع هً تعرٌؾ السجل و تعرٌؾ الكابنobject    و تعرٌؾ عبارةcase  .)   

 :هً كما ٌويح الجدول أدناه caseلعبارة و الصٌؽة الكتابٌة 

 Case <متحول ٌنتمً إلى أحد أنواع المعطٌات المرتبة أو تعبٌر> of 
>:<البحة من القٌم>   مركبةعبارة بسٌطة أو  > 
 <عبارة بسٌطة أو مركبة >:<البحة من القٌم>  
  …………. 
 <عبارة بسٌطة أو مركبة>:<البحة من القٌم>  

 الشٌخالمهندس خالد ٌاسٌن 
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        Else  <عبارة بسٌطة أو مركبة> 
 End; 

 
أما فً لؽة باسكال القٌاسٌة فهذا السطر ؼٌر )هو سطر اختٌاري فً لؽة التربو باسكال   elseأن السطر الذي ٌحوي 

 (.مسموح
و هذه القٌمة   case بعد الممٌز المحجوزالذي ٌؤتً مباشرة قٌمة التعبٌر المتحول أو وفق قٌمة   caseالتحكم بعبارة  ٌجري

 caseوجود تعبٌر بعد الممٌز المحجوز و فً حال   caseالقٌم فً عبارة الموجودة يمن لوبح إحدر القٌم ٌمكن أن تكون 

 . caseعبارة و على يوء ناتج الحساب ستنفذ هذا التعبٌر أوالًا فُسحسب   myint+7مثل 

و ٌمكن أت تكون مجاالًا  (,)من قٌمة واحدة أو أكثر مفصولة عن بعيها بفاصلة   value listالقٌم تتؤلؾ ألبحة  نأٌمكن 

البحة أي أن تشمل )ومن ثم قٌمته النهابٌة و هذه اإلمكانٌة  (..)متتالٌتان و ٌؤتً بعد نقطتان بقٌمة البداٌة من القٌم محدداًا جزبٌاًا 

 (.هً توسٌع ة تطوٌر للؽة باسكال القٌاسٌة و هً متوفرة فقط فً لؽة التربو باسكال(القٌم على مجاالت جزبٌة
حتى القٌم ح الطابقة يمن لوائو ٌبحث عن القٌمة أو التعبٌر قٌمة المتحول فإنه ٌؤخذ  caseالبرنامج عبارة عندما ٌصادؾ 

ٌُنفذ العبارة المرتبطة بهذه الالبحة ٌجد القٌمة المطابقة  قٌمة مطابقة  أي جدأما إذا لم ي مباشرة caseو تنتهً عبارة وعندبذ 

فإن البرنامج لن else  الممٌزأما إذا لم ٌجد  caseو تنتهً عبارة فً حال وجودها  elseبالجزء العبارة المرتبطة فإنه ٌنفذ 

 . caseو ٌتابع البرنامج تنفٌذ عباراته ابتداء من العبارة التً تؤتً مباشرة بعد عبارة  caseٌعمل شٌباًا داخل عبارة 

 caseكون هذه العبارة عبارة يو فً الحقٌقة ٌمكن أن القٌم عبارة بسٌطة أو مركبة بالبحة العبارة المرتبطة ٌمكن أن تكون 

 :المتداخلة  caseلنا استخدام عبارة  فٌما بٌنها و البرنامج التالً ٌويح متداخلة case اتاربع أخرر أي ٌمكن بناء

             

Code 

program test; 
 
const maxtrials=10; 
var count,value:integer; 
begin 
randomize; 
for count:=1 to maxtrials do 
begin 
value:=random(maxint); 
case value mod 4 of 
0:begin 
writeln(value:5,' is divisible by 4'); 
case value mod 2 of 
0:writeln(value:15,' is even'); 
1:writeln(value:15,' is odd'); 
end; 
end; 
1:writeln(value:5,': remainder is 1'); 
2:writeln(value:5,': remainder is 2'); 
3:writeln(value:5,': remainder is 3'); 
end; 
end; 
readln; 
end. 
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 :للتالً اًا البرنامج السابق من أجل تنفٌذ عشوابً مشابهخرج 

 
ن العدد العشوابً فإذا كابعض المعلومات حول هذه األعداد عشرة أعداد صحٌحة عشوابٌة و ٌعطٌنا البرنامج السابق ٌُولد 

ٌُولد فإن  4ٌقبل القسمة على  ر وٌفحص هذا العدد فٌما إذا كان عدداًا فردٌاًا أم زوجٌاًا و عملٌة خآعدداًا عشوابٌاًا البرنامج 

األولى  endالمتداخلة بواسطة  caseُتنهى عبارة الخارجٌة و  caseالمتداخلة مع عبارة   caseعبارة تنجزها الفحص هذه 

 .0العبارة المركبة المرتبطة بالحالة  فهً إلنهاءالثانٌة  endما أو 1بعد الحالة تً أتالتً 
صؽٌرة من  مجاالتتعبٌرٌن قٌمهما المتوقعة تقع يمن بواسطة بهما ٌتم التحكم السابق فً البرنامج  Caseالحظ أن عبارتً 

 .(0,1)و  (0,1,2,3)األعداد الصحٌحة

 

 :  rpeat  :impulsive iteration construct –the repeat statementعبارة  –المتهورة بنٌة التكرار 
 . 17الحصول على عدد عشوابً ٌقبل القسمة على ٌحاول البرنامج التالً 

 

Code 

program test; 
const divisor=17; 
maxtrials=1000; 
var value,count,nrtries,runningsum, 
shortestrun,longestrun:longint; 
procedure checkexterms(value:longint; var shortest,longest:longint); 
begin 
if value>longest then 
longest:=value; 
if(value<shortest) then 
shortest:=value; 
end; 
procedure displaysummary(nrtrials,total,shortest,longest:longint); 
begin 
writeln('longest run  = ',longest:3); 
writeln('shortest run = ',shortest:3); 
writeln('Average run length = ',total/nrtrials:10:3); 
end; 
begin 
randomize; 
runningsum:=0; 
shortestrun:=maxint; 
longestrun:=0; 
writeln('Geenerating values...'); 
for count:=1 to maxtrials do 
begin 
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nrtries:=0; 
repeat 
value:=random(maxint); 
inc(nrtries); 
until (value mod divisor=0); 
checkexterms(nrtries,shortestrun,longestrun); 
inc(runningsum,nrtries); 
end; 
displaysummary(maxtrials,runningsum,shortestrun,longestrun); 
readln; 
end. 

 
 :(من أجل تنفٌذ عدة مرات) بالتالًشبٌه خرج البرنامج السابق 

تكرر تنفٌذ مجموعة من   repeatو حلقة   forمع حلقة بشكل متداخل   repeatحلقة لقد ويعنا فً البرنامج السابق 

إذ أن تنفٌذ   termination conditionٌدعى شرط اإلنهاء و هذا الشرط   trueقٌمة شرط معٌن العبارات حتى تصبح 

 . trueالحلقة حتى تصبح قٌمة شرط اإلنهاء 

ستالحظ تؽٌٌراًا جذرٌاًا عن النتابج السابقة  و نفذ البرنامج البرنامج عدة مرات  100إلى   maxtrialsإذا ؼٌرنا قٌمة الثابت 

 .ستكون أقل استقراراًا فإن النتابج كان عدد المحاوالت أقل كلما  هألن( الوسطى ةابتهاد مجال القٌم عن القٌم)
حٌث أن البرنامج السابق ستالحظ أن النتابج ستتجمع حول مجال قٌم مختلفة واعد تنفٌذ   divisorقٌمة المقسوم علٌه قم بؽٌٌر 

 .ٌتعلق مباشرة بالمقسوم علٌه  average runفٌذ نمعدل طول الت

ولذلك ستكون القٌم ٌمكن أن نتوقع الحصول على عدد زوجً فً كل عدد عشوابً مولد  2فمثالًا إذا كان المقسوم علٌه 

 .أصؽر منه إذا كبرنا المقسوم علٌهالعظمى و الصؽرر 
 :هً التالٌة  repeatو الصٌؽة الكتابٌة لحلقة 

 
  

  repeat 
 <تتابع من العبارات البسٌطة أو المركبة >   
  UNTIL <ًتعبٌر بولٌان> 

 
المحجوزٌن الممٌزٌن أننا لم نستخدم  و مما ٌجب مالحظتههو نفسه شرط االنهاء   REPEATالتعبٌر البولٌاتً فً عبارة 

begin   وend  الممٌز إذ ٌحدد لتحدٌد بداٌة و نهاٌة هذه العبارةrepeat  الممٌز المحجوز و ٌحدد نهاٌتها  بداٌة هذه الحلقة

until   و حلقةrepeat   إن شكل .)ستتوقؾ أو تتكرر مرة أخررتفحص فٌما إذا كانت ومن ثم أوالًا مرة واحدة تنفذ عباراتها

و من هنا جاءت عملٌة الفحص و من ثم تؤتً ٌعنً أن الحلقة ستنفذ مرة واحدة على األقل ( التنفٌذ هذا ٌكون التنفٌذ ثم الفحص
 :التخٌلً لهذه الحلقة هو التالً=االفترايً=االنسٌابً أو المنطقًالمتهورة و المخطط التكرار هذه العبارة ببنٌة تسمٌة 
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و هذا المتحول ٌدعى  Falseأو  trueفٌما إذا كان ناتج التعبٌر البولٌانً عادة متحول تحدد قٌمته شرط اإلنهاء ٌستخدم فً 

تحدد التً ألن قٌمته هً عملٌات التكرار هذا حسب الحاجة أثناء و تؽٌر قٌمة المتحول   loop variableعادة متحول الحلقة 

فلن ٌتوقؾ تنفٌذ الحلقة  true ن تجعل قٌمة شرط اإلنهاءأو لم تستطع أما إذا بقٌت قٌمة هذا المتحول ثابتة . متى تنتهً الحلقة

 .أبداًا 
تؽٌر متحول الحلقة أو على األقل أن نخبر البرنامج كٌؾ ٌقوم بذلك عوياًا بؤنه علٌنا   forعن حلقة   repeatتختلؾ حلقة 

 .بعد كل تنفٌذ للحلقةٌتؽٌر متحول الحلقة تلقابٌاًا    forعنا فً حٌن أنه فً حلقة 

على األقل و ي أن الحلقة تنفذ مرة واحدة فقط وهذا ٌعنتنفذ مرة واحدة فقط و من ثم ٌفحص شرط اإلنهاء   repeatو حلقة 

بعد  trueمن ان شرط اإلنهاء سوؾ ٌؤخذ القٌمة و عٌلٌنا التؤكد ان تؽٌر متحول الحلقة هً مسإولٌنا اٌياًا ٌجب أن ال ننسى 

 (.شرط اإلنهاء ٌمكن أن ٌكون بسٌط أو مركب)عدد معٌن من مرات التنفٌذ قل هذا العدد أو كثر 
 

 :برنامج التالًلٌكن لدٌنا ال

Code 

program test; 
var i:integer; 
begin 
randomize; 
repeat 
i:=random(5); 
until(i mod 10=0); 
writeln(i); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج السابق هو

A. 0 
B. ال ٌمكن معرفة خرج البرنامج 
C. 4 
D.  الدخول بحلقة ال نهابٌة Repeat  تسبب حلقة  
E. None of the above  

 جسم الحلقة

هل تحقق شرط إنهاء 

 الحلقة

false 

true 
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 :-  while  the cautious iteration construct –the while statementعبارة  –بنٌة التكرار الحذرة 
التً تنفذ تعلٌماتها ومن ثم تفحص   repeatحلقة أوالًا ثم تنفذ جسم الحلقة على عكس شرط االستمرار  whileحلقة تفحص 

 :هً whileو الصٌؽة الكتابٌة لحلقة شرط اإلنهاء 

 
 
 
 
 
 

 إذ إن تنفٌذ هذه الحلقة ٌستمر طالما أن   continuation conditionفً هذه الحلقة بشرط االستمرار التعبٌر البولٌانً ٌُدعى 

ٌُنهى تنفٌذ هذه الحلقة عندما تصبح  قٌمة هذا الشرط  trueأي قٌمته شرط االستمرار محقق  حلقة على عكس  falseو 

repeat   عندما تصبح قٌمة شرط اإلنهاء التً ٌنتهً تنفٌذهاtrue ًالتخٌلً = االفترايً=و المخطط االنسٌابً أو المنطق

 :لهذه الحلقة هو

 
 : whileو لكن باستخدام حلقة  17عن عدد ٌقبل القسمة على لنؤخذ مثاالًا للبرنامج الذي ٌبحث 

 
 

Code 

program test; 
const divisor=17; 
maxtrials=1000; 
var value, count, nrtries, 
   runningsum,shortestrun,longestrun:longint; 
procedure checkextremes(value:longint; var shortest,longest:longint); 
begin 
if(value>longest)then 
longest:=value; 
if(value<shortest)then 
shortest:=value; 
end; 

 While <ًتعبٌر بولٌان> 
 <عبارة بسٌطة أو مركبة>  

هل تحقق شرط 

 دخول الحلقة

true 

 جسم الحلقة

false 
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procedure displaysummary(nrtrials,total,shortest,longest:longint); 
begin 
writeln('longest run  = ',longest:3); 
writeln('shortest run = ',shortest:3); 
writeln('average run length = ',total/nrtrials:10:3); 
end; 
begin 
randomize; 
runningsum:=0; 
shortestrun:=maxint; 
longestrun:=0; 
writeln('Geenerating value...'); 
for count:=1 to maxtrials do 
begin 
value:=random(maxint); 
nrtries:=1; 
while(value mod divisor<>0)do 
begin 
value:=random(maxint); 
inc(nrtries); 
end; 
checkextremes(nrtries,shortestrun,longestrun); 
inc(runningsum,nrtries); 
end; 
displaysummary(maxtrials,runningsum,shortestrun,longestrun); 
readln; 
end. 

 

 (:تنفٌذ البرنامج عدة مرات)خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً 
عن حلقة عوياًا  whileأن الحلقة الداخلٌة ُبنٌت بواسطة حلقة أن لهذا  للبرنامج  نفس وظٌفة البرنامج السابق باستثناء  

repeat  ًو هذا التبدٌل قادنا إلى مجموعة من التبدٌالت ه: 

لذلك كان من اليروري أن تثولد القٌمة العشوابٌة الصحٌحة شًء الشرط قبل تنفٌذ أي   whileتفحص حلقة  .1

تخٌبة متحول الحلقة خارج الحلقة ٌنبؽً )  whileفً حلقة و تمرر هذه القٌمة إلى شرط االستمرار الحلقة خارج 

 .الحلقةأن تقع يمن جسم فإن عملٌة تهٌبة متحةل الحلقة ٌمكن أن   repeatأما فً حلقة 
 

ال تقبل القسمة على أي أننا نبحث عن قٌمة   whileفً الحلقة للتعبٌر البولٌانً  falseبما اننا نبحث عن القٌمة  .2

 . repeatفإن عملٌة الفحص هذه ستكون معاكسة تماماًا لعملٌة الفحص فً حلقة   divisorالمقسوم علٌه 
استخدام حلقة مكان الحلقة متكافبة بمعنى أنه أي أن هذه البنى   repaeatأو  whileبناء حلقات متكافبة تماماًا بواسطة ٌمكننا 

 .األخرر
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 whileحلقة و تطبق لن تنفذ أبداًا  whileفإن حلقة   whileفً عبارة  فً بداٌة التنفٌذ  falseإذا كانت قٌمة شرط االستمرار 

و   beginبالممٌزٌن  هذه العبارةحاط ٌجب أن تُ وعند استخدان بنى مركبة أو مركبة بها بسٌطة كانت على العبارة الملحقة 

end  فً عبارة  و كما هو الحالالعبارة  هذه  بداٌة ونهاٌةلتحدٌدrepeat   وإنما متحول الحلقة ال ٌتم بشكل تلقابً فإن تؽٌٌر

 .تؽٌٌر قٌمته بواسطة إلحاق يمن الحلقة أو استدعاء إلجراء أو تابع
فإذا تحقق الحذرة ومن هنا جاءت تسمٌتها تجاوزاًا بالحلقة فً جسم الحلقة قبل الدخول تفحص شرط االستمرار  whileو حلقة 

هذه الشرط فلن تنفذ لقٌمة متحول الحلقة أما إذا لم ٌتحقق عملٌة تؽٌٌر  ٌتيمن أنٌنفذ جسم الحلقة الذي ٌجب شرط االستمرار 
 .الحلقة

 :أهمٌة تؽٌٌر قٌمة متحول الحلقة مويحاًا من خالل ذلك  PRINTABLEالقابلة للطباعة  الرموز ظهريُ  و البرنامج التالً

      
 

Code 

program test; 
var count:integer; 
    currch:char; 
procedure display; 
begin 
write('   ',ord(currch):3,' ',currch); 
inc(count); 
if(count mod 5 =0)then 
writeln; 
end; 
begin 
count:=0; 
currch:=#32; 
while(ord(currch)<127)do 
begin 
display; 
inc(currch); 
end; 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج السابق هو

ٌُظهر  127اقل من   currchٌُنجز البرنامج السابق مهمتٌن طالما أن قٌمة المتحول    currchالرمز و ٌزٌد قٌمة المتحول إذ 

 .يمن الحلقة
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 :إذا حذفنا السطر التالً يمن البرنامج السابق
inc(currch); 

ٌُظهرافإن  فً  whileتدخل حلقة )ال نهابً بشكل  32المقابلة له هً   ASCIIرمز المسافة الذي شفرة  لبرنامج لن ٌنتهً و س

 (.الحلقةحلقة ال نهابٌة بسبب عدم وجود شرط مناسب إلنهاء 
  

 : the structure of iteration statementsبنٌة عبارات التكرار 
أن ٌختلؾ خرج الحلقتٌن  إذ ٌمكن لكتابٌةابساطة صٌاؼتها  على الرؼم منجانبٌة لعبارات التكرار تؤثٌرات أن ٌكون ٌمكن 

repeat  وwhile  هناك و فً الحقٌقة الذي ٌتحكم بالحلقة مع التعبٌر البولٌانً على طرٌقة التعامل اختالفاًا بسٌطاًا اعتماداًا

 :على عمل حلقات التكرار هً شروط تإثر ثالثة 
 .القٌمة االبتدابٌة و النهابٌة لمتحول الحلقة    .1
 .أو شرط إنهاءفٌما إذا كان التعبٌر البولٌانً شرط استمرار البولٌانً للتعبٌر الفعلٌة طرٌقة الفحص  .2
 .مكان تؽٌٌر متحول الحلقة يمن جسم الحلقة .3

 إذ ٌحسب البرنامج و ٌطبع بعض القٌم العددٌة .السابقة على الحلقات و البرنامج التالً ٌويح تؤثٌر العوامل الثالثة 
 

Code 

program test; 
const maxvalue=10; 
function cube(val:integer):integer; 
begin 
cube:=val*val*val; 
end; 
procedure wchangeAtTop; 
var count,runningsum,result:integer; 
begin 
count:=1; 
runningsum:=0; 
while(count<=maxvalue)do 
begin 
inc(count); 
result:=cube(count); 
inc(runningsum,result); 
writeln(count:2,': cube = ',result:4,'; runningsum = ',runningsum:4); 
end; 
end; 
procedure wchangeAtBottom; 
var count, runningsum, result:integer; 
begin 
count:=1; 
runningsum:=0; 
while(count<=maxvalue)do 
begin 
result:=cube(count); 
inc(runningsum,result); 
writeln(count:2,': cube = ',result:4,'; runningsum = ',runningsum:4); 
inc(count); 
end; 
end; 
begin 
writeln('While ChangeAtTop:'); 
WchangeAtTop; 
writeln('-----------------------------------'); 
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writeln('While ChangeAtBottop:'); 
WchangeAtbottom; 
readln 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو كالتالً

 

 :هو فً موقع العبارة التالٌة  WchangeAtbottomو   wchangeAttopالفرق الوحٌد بٌن اإلجراءٌن 

inc(count); 
يمن الحلقة و فً هذه الحالة فإن الحلقة تتؽٌر قبل عمل أي شًء كانت قٌمة متحول الحلقة   wchangeAttopففً اإلجراء 

لمتحول الحلقة فً  أما عند ويع هذا التعبٌر 10و حتى  1عوياًا عن عملها من القٌمة  11و حتى   2سوؾ تعمل من القٌمة 

 . 10و حتى  1فإن هذه القٌمة سوؾ تتؽٌر من   wchangeAtBottomنهاٌة جسم الحلقة كما هو الحال فً اإلجراء 

مع االنتباه إلى أن شرط اإلنهاء   whileعوياًا عن حلقة  اإلجراءات السابقة يمن   repeatحلقة ٌمكننا استخدام 

termination condition   االستمرار المقابل لشرطcontinuation condition  فً البرنامج السابق سٌكون: 

Count>maxvalue 

 : A comparison Exampleمثال للمقارنة 
ٌُرٌنا ناتج عملٌة الفحص قبل أو بعد الدخول فً مباشرة   repeatو   whileالحلقتٌن المثال التالً ٌمكننا من مقارنة سلوك  إذ 

 :الحلقة جسم
 

Code 

program test; 
var value:integer; 
procedure getinteger(message:string; var value:integer); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
procedure whiletest(count:integer); 
begin 
while(odd(count))do 
begin 
write(count,' : '); 
count:=count div 2; 
end; 
writeln('Done'); 

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ
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end; 
procedure repeattest(count:integer); 
begin 
repeat 
write(count,' : '); 
count:=count div 2; 
until(not(odd(count))); 
writeln('Done'); 
end; 
begin 
repeat 
Getinteger('value ? (0 to stop) ',value); 
if(value<>0)then 
begin 
writeln('whiletest:'); 
whiletest(value); 
writeln('-----------------'); 
writeln('repeattest:'); 
repeattest(value); 
end; 
until(value=0); 
readln; 
end. 

 
الحظ  userٌختارها المستخدم  valueالبرنامج السابق من أجل قٌم ابتدابٌة للمتحول من خرج التالٌة عٌنٌة تمثل األسطر 

 .سلوك الحلقتٌن من اجل هذه القٌم؟؟

دابماًا   repeatأي نتٌجة فً حٌن أن حلقة   whileأنه من أجل قٌم معٌنة قد ال تعطٌنا حلقة الحظ من أجل الخرج السابق 

 .تعطٌنا و على األقل قٌمة واحدة

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ
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 : Getting Around the looping rulesالحلقات تجاوز قواتبن 
الحلقات و هذه اإلجراءات هً أثناء تنفٌذ تمكننا من القٌام بؤعمال خاصة روتٌنات مسبقة التعرٌؾ تملك لؽة التربو باسكال 

break  وcontinue   وexit   وhalt   تؽٌٌر انسٌاب التحكم ووظٌفة هذه اإلجراءاتflow of control   يمن البرنامج 

و هذه هذه الحلقات إال يمن فال تستخدم   whileو   repeatو   forما هو مخصص للحلقات ومن هذه اإلجراءات 

 .من البرنامج و منها ما هو عام ٌمكن استخدامه فً أي موقع   breakو   continueاإلجراءات هً 

 .أو البسٌطة يمن العبارات المركبة المرتبطة بالبنى الحلقٌةدابماًا   breakو   continueاإلجراءان ٌستخدم 

 

 

 : continueاإلجراء 

للحلقة مباشرة و العبارات التالٌة التالً التكرار تنفٌذ بداٌة اإلجراء إذ ٌسبب هذا اإلجراءات تمزٌقاًا للحلقة  هذه و هو أقل
طبعاًا ما لم بشكل طبٌعً عباراته التالً بتنفٌذ سوؾ تهمل و التكرار الحالً ٌنتهً و ٌبدأ التكرار هذا اإلجراء الستدعاء 

 .مرة أخرر continueاإلجراء ٌستدع 

على األعداد الخمسة األولٌة التالٌة  و التً تقبل القسمة   20000و  1ٌُظهر كل القٌم بٌن برنامجاًا أن نكتب أننا نرٌد لنفترض 

عملٌة فحص قابلٌة القسمة على كل عدد من هذه األعداد األولٌة و على تعتمد و خوارزمٌة هذا البرنامج  ,11,7,5,3,2

 .عملٌة الفحص فً حال فشل إحدر الفحوصات على العدد المحددفٌما لو لم نكمل بالتتالً و لكن البرنامج سٌكون أسرع 
 :الحل خوارزمٌةلتسرٌع   continueالتالً ٌستخدم اإلجراء و البرنامج 

Code 

program test; 
const target=20000; 
var count:integer; 
procedure continuetest; 
begin 
count:=0; 
while(count<=target)do 
begin 
inc(count); 
if(count mod 2 <>0)then 
continue 
else 
if(count mod 3<>0)then 
continue 
else 
if(count mod 5<>0)then 
continue 
else 
if(count mod 7<>0)then 
continue 
else 
if(count mod 11<>0)then 
continue 
else 
writeln(count); 
end; 
writeln('upon exit, count = ',count); 
end; 
begin 
continuetest; 
writeln('press to enter to exit'); 
readln; 
end. 
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 :خرج البرنامج السابق هو

 
 : continueوالبرنامج التالً ٌويح لنا عمل اإلجراء   

Code 

program test; 
const target=20; 
var i:integer; 
begin 
for i:=1 to target do 
begin 
if (i mod 4=0 ) or (i mod 3=1)then 
continue; 
write(i,','); 
end; 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق

 :  Breakاإلجراء 
و حتى نرر الفرق بٌن الحلقة تلً الحلقة مباشرة عند استدعابه و ٌنقل التحكم إلى أول عبارة تنفٌذ   breakٌنهً اإلجراء 

و   breakباإلجراء  فً البرنامجٌن السابقٌن  continueاإلجراء لنؽٌر كل استدعاءات   breakو   continueاإلجراءٌن 

 :نالحظ الفرق 

Code 

program test; 
const target=20000; 
var count:integer; 
procedure breaktest; 
begin 
count:=0; 
while(count<=target)do 
begin 
inc(count); 
if(count mod 2 <>0)then 
break 
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else 
if(count mod 3<>0)then 
break 
else 
if(count mod 5<>0)then 
break 
else 
if(count mod 7<>0)then 
break 
else 
if(count mod 11<>0)then 
break 
else 
writeln(count); 
end; 
writeln('upon exit, count = ',count); 
end; 
begin 
breaktest; 
writeln('press to enter to exit'); 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو

 : breakاإلجراء و البرنامج التالً ٌويح عمل 

Code 

program test; 
const target=20; 
var i:integer; 
begin 
for i:=1 to target do 
begin 
if (i mod 4=0 )then 
if (i mod 3=1)then 
break; 
write(i,','); 
end; 
writeln; 
writeln('upon exit, i = ',i); 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو
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 :exitاإلجراء 
التً أنهاها التً استدعت هذه الكتلة إلى الكتلة ناقالًا التحكم  exitالتً اُستدعً فٌها اإلجراء   blockالكتلة ٌنهً هذا اإلجراء 

يمنه فإن ذلك سوؾ ٌإدي إلى إنهاء   exitاإلجراء فإن استدعاء الكتلة هً البرنامج الربٌسً فإذا كانت  exitاإلجراء 

 .تنفٌذه
 : exitو البرنامج التالً ٌوصح لنا عمل اإلجراء 

Code 

program test; 
const target=20; 
var i:integer; 
f:text;const m='c:\f.txt'; 
procedure exittest; 
begin 
writeln; 
for i:=1 to target do 
begin 
if(i=3)then 
exit; 
write(i,','); 
end; 
writeln('upon exit , i= ',i); 
writeln('good bye'); 
end; 
begin 
exittest; 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو

 : haltاإلجراء  
هذا و ٌمكن استخدام    operating system هذا اإلجراء بإنهاء البرنامج مباشرة ناقالًا التحكم بذلك إلى نظام التشؽٌلٌقوم 

ٌُمكن و هذا الرقم اختٌاري  البرنامجإلعادة رقم إلى نظام التشؽٌل عند إنهاء اإلجراء  الحالة التً  نظام التشؽٌل من معرفة و 
 :وفق صٌؽتٌن  haltإذاًا ٌمكن استدعاء اإلجراء . انتهى عندها البرنامج

1. Halt; 
2. Halt(9); 

و تعطً . إلى نظام التشؽٌل 9و ٌعٌد القٌمة أما اآلخر فٌنهً البرنامج إلٌه التنفٌذ عندما ٌصل اإلجراء األول ٌنهً البرنامج 

 if ERRORLEVEL :ا المبرمج و ٌفحصها نظام التشؽٌل عبر األمر الذي ٌستخدم فً الملفات الدفعٌةهذه األرقام معانً ٌفريه

 :haltعمل اإلجراء و المثال التالً ٌويح لنا 

Code 

program test; 
var 
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c:char; 
value:integer; 
begin 
repeat 
write('enter the  value (1=halt)...'); 
readln(value); 
if(value=1)then 
halt; 
until(false); 
writeln(value); 
writeln('good bye'); 
readln; 
end. 

و فٌتم إٌقاؾ البرنامج مباشرة  1ال نهابٌة من أجل قٌم صحٌحة ٌدخلها المستخدم إلى أن ٌتم إدخال سٌتم الدخول فً حلقة 

 .نقل التحكم إلى نظام التشؽٌل
ًْي على   .الشاشةولن ٌتم طباعة أي ش

التعامل مع هذه للتعرؾ على كٌفٌة  متخصص عن مرجع البحثٌمكننا   haltأما بالنسبة ألوامر المقاطة المتعلقة بالتعلٌمة 

 .األوامر

 

  goto  the unconditional jump –goto statementعبارة –القفز غٌر المشروط 
و ذلك ألنها   unstructured branchؼٌر المهٌكل التفرع أو بعبارة بعبارة القفز ؼٌر المشروط   gotoعلى العبارة ٌطلق 

 .البرنامج تراكٌبتنقل التنفٌذ من موقع إلى آخر مباشرة و بدون قٌود أو شروط أو مراعاة لبنى أو 
 . labelلتصرٌح ٌدعى يمن قسم اخاص فً قسم إلى الالفتة التً تعرؾ للقفز   gotoعبارة  تستخدم 

 
 
 

 :التالٌة مثاالًا على تعرٌؾ الالفتاتالالفتات لنؤخذ 
Label  
Point1, jumtohere,A100,100; 

لتستفٌد من   gotoتؤتً عبارة للقفز إلٌه فٌما بعد ( تحدٌده)تعلمه فً المكان الذي نرٌد بعد ذلك تويع الالفتة يمن البرنامج 

 .كون مكان القفز أصبح معرفاًا فتطلب القفز إلٌه 

 : و البرنامج التالً ٌوضح لنا
Code 

program test; 
var i:integer; 
ch:char; 
label retry, stop, next; 
procedure getchar(message:string; var value:char); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
retry: 
getchar('what is youe sex: <F,M>?... ',ch); 
ch:=upcase(ch); 
writeln(ch); 
if not((ch='F')or(ch='M'))then 
begin 
writeln('enter the sex: <F,M>?... '); 
goto retry; 

 Label <مجموعة من أسماء الالفتات> 
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end; 
if(ch='M')then 
writeln('sex is Male') 
else 
writeln('sex is Femal'); 
i:=i+1; 
next: 
i:=i+1; 
if(i>20)then 
goto stop; 
write('.'); 
goto next; 
stop: 
writeln; 
writeln; 
writeln; 
write('press enter ...'); 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج شبٌه بالتالً

 
 fأو الحرؾ   maleوذلك كاختصار للكلمة  Mأو  mٌكتب الحرؾ فإذا كان ذكراًا المستخدم عن جنسه  ٌسؤل البرنامج السابق 

 .  femaleوذلك كاختصار للكلمة   F أو

أما إذا أدخلنا حرؾ ؼٌر األحرؾ (. نفطة 19 هًعدد هذه النقاط هنا ) و عددا من النقاط البرنامج رسالة ٌطبق  بعد ذلك 

 .التً ذكرت فسٌعٌد البرنامج السإال مرة أخرر
موايع سوؾ ٌقفز يمن البرنامج لتعلٌم أو لتحدٌد و استخدمناها   labelيمن قسم التصرٌح عن ثالث الفتات لقد صرحنا 

يمن البرنامج و  ٌبحث عن المترجم عن موقع هذه الالفتة  gotoإلى عبارة  فعندما ٌصل التنفٌذ  gotoباستخدام عبارة إلٌها 

 .عند العثور علٌها ٌنقل التحكم إلى التعلٌمة التالٌة لالفتة
 

ٌعتبرها البرمجون نقصاًا فً مقدارات المبرمج و لذلك بل و ال ٌنصح بها و فً البرامج كثٌراًا   gotoعبارة  ال ُتستخدم

 .استخدامها يمن البرامج لما تسببه من إرباكات و تشعبات فً البرنامج و تإدي إلى صعوبة قً قراءته و فهمه  ٌتجنبون
 .المختلفة و بقوة أكبربناإها عبر عبارات لؽة البرمجة  لبنابها ٌمكن  gotoناهٌك عن أن كل التفرعات التً تستخدم  عبارة 

حسب )و استبدالها بما هو أفيل   gotoعبارات بعد حذؾ  بحٌث ٌقوم بنفس العمل و اآلن سؤقوم بتعدٌل البرنامج السابق

 (:المبرمج
 
 
 
 

Code 

program test; 
var i:integer; 
ch:char; 
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procedure getchar(message:string; var value:char); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
repeat 
getchar('what is youe sex: <F,M>?... ',ch); 
ch:=upcase(ch); 
if not((ch='F')or(ch='M'))then 
writeln('enter the sex: <F,M>?... '); 
until(ch='F')or(ch='M'); 
if(ch='M')then 
writeln('sex is Male') 
else 
writeln('sex is Femal'); 
for i:=1 to 19 do 
write('.'); 
writeln; 
writeln; 
writeln; 
write('press enter ...'); 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج شبٌه بالتالً
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 :اكتب برنامج ٌقوم بما ٌلً
 .لتعببة مصفوفة من االرقام الحقٌقٌة  input_dataإجرابٌة  -
 .على شاشة الخرج لقٌاسً وهً الشاشةعناصر هذه المصفوفة لطباعة   print إجرابٌة -
 .لحساب أصؽر عنصر يمن عناصر هذه المصفوفة small_valueإجرابٌة  -

 

Code 

program test; 
const n=10; 
type 
mat=array[1..n] of real; 
function small_value(balance:mat;n:integer):real; 
var small:real;i:integer; 
begin 
small:=balance[1]; 
for i:=2 to n do 
if small>balance[i] then 
small:=balance[i]; 
small_value:=small; 
end; 
procedure print(balance:mat; n:integer); 
var i:integer; 
begin 
for i:=1 to n do 
write(balance[i]:6:2,','); 
writeln; 
end; 
procedure input_data(var balance:mat; n:integer); 
var i:integer; 
begin 
for i:=1 to n do 
begin 
write('balance[',i,']= '); 
readln(balance[i]); 
end; 
end; 
var balance:mat; 
begin 
input_data(balance,10); 
print(balance,10); 
writeln; 
writeln('searching'); 
writeln('the smallest value in the given array is = ',small_value(balance,10):6:2); 
readln; 
end. 
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 :خرج البرنامج السابق  شبٌه  بالتالً

 :الحظ فً البرنامج التالً أن التابعٌن فٌه متكافبٌٌن تماماًا 

Code 

program test; 
function sum_n(n:integer):integer; 
var i,res:integer; 
begin 
res:=0; 
i:=0; 
repeat 
res:=res+i; 
i:=i+1; 
until(i>=n+1); 
sum_n:=res; 
end; 
function sum_n1(n:integer):integer; 
var i,res:integer; 
begin 
res:=0; 
i:=0; 
while(i<=n)do 
begin 
res:=res+i; 
i:=i+1; 
end; 
sum_n1:=res; 
end; 
begin 
writeln(sum_n(100)); 
writeln(sum_n1(100)); 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ
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 :لٌكن لدٌنا البرنامج التالً
 

Code 

program test; 
var i,j:integer; 
begin 
for i:=1 to 5 do 
case i mod 4 of 
1..2:begin 
write(i,','); 
break; 
end; 
3..4:write(i,','); 
end; 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج هو

A. 1, 
B. 1,2,3,5, 
C. 1,2,3, 
D. 1,5, 
E. None of the above  

 
 : x=3 and y=4من أجل  تامع تويٌح عملٌة االستدعاء صحٌحٌن موجبٌن اكتب إجراء ٌقوم بجمع عددٌن

Code 

procedure sum(x,y:integer;var res:integer); 
begin 
if(x>0)then 
begin 
sum(x-1,y,res); 
res:=res+1 
end 
else 
res:=y 
end; 

 :العودٌة تعتمد على مفهوم المكدس: توضٌح كٌفٌة االستدعاءات
sum(3,4,res);          res=6+1=7 
sum(2,4,res);          res=5+1=6 
sum(1,4,res);          res=4+1=5 
sum(0,4,res);          res=4  (*stop recursive توقؾ العودٌة*) 
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 :ما هو خرج البرنامج التالً
 : x=3 and y=4ٌقوم بجمع عددٌن صحٌحٌن موجبٌن مع تويٌح عملٌة االستدعاءات من أجل  تابعاكتب 

Code 

function sum(x,y:integer):integer; 
begin 
if(x>0)then 
sum:=1+sum(x-1,y) 
else 
sum:=y 
end; 

 :تويٌح كٌفٌة االستدعاءات
sum=1+sum(2,4);          sum=1+6=7 
 
sum=1+sum(1,4);          sum=1+5=6 
 
sum=1+sum(0,4);          sum=1+4=5 
 
   sum=4    (*توقؾ العودٌة*) 

 
 :االستدعاءاتما هو خرج البرنامج التالً مع تويٌح كٌفٌة 

Code 
procedure proce(x,y:integer; VAR res:integer); 
begin 
if(y>0)then 
begin 
x:=x+1; 
proce(x-1,y-1,res); 
res:=res+x 
end 
else 
res:=x+y; 
end; 
begin 
proce(4,3,z); 
writeln(z); 
readln 
end. 

 . 19خرج البرنامج هو 

 :توضيح كيفيت االستدعاءاث

proce(4,3,res);       res=14+5=19 
 
proce(4,2,res);       res=9+5=14 
 
proce(4,1,res);       res=4+5=9 
 
proce(4,0,res);       res=4+0=4 

 
 
 
 
 
 

5 

5 

5 
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  x=3 and y=4اكتب تابع ٌقوم بيرب عددٌن صحٌٌن مع بٌان كٌفٌة االستدعاء من أجل 

Code 
function mult(x,y:integer):integer; 
begin 
if(x>0)then 
mult:=y+mult(x-1,y) 
else 
mult:=x*y 
end; 

 :بيان كيفيت االستدعاء

mult=4+mult(2,4);       mult=4+8=12 
 
mult=4+mult(1,4);       mult=4+4=8 
 
mult=4+mult(0,4);       mult=4+0=4 
 
mult=0*4=0 
 

 
 :اكتب برنامج ٌتضمن

 .x0=1عدد صحٌح موجب حٌث  nعدد كسري و  xحٌث  𝑥nلحساب العالقة   powerتابع  .1
 .1=!0حٌث   n!=n×(n-1)×(n-2)…….×3×2×1لحساب العالقة   factإجرابٌة  .2
 .دون استخدام بنٌة المصفوفات 321تصبح  123لعكس أرقام عدد صحٌح مدخل مثالًا   reverseتابع  .3
 (.  النسق)اتلعكس أرقام عدد صحٌح مدخل باستخدام بنٌة المصفوؾ  reverse1إجرابٌة  .4

Code 
function power(x:real;n:integer):real; 
begin 
if n=0 then 
power:=1 
else 
power:=x*power(x,n-1) 
end; 
procedure fact(n:integer; var res:integer); 
begin 
if n=0 then 
res:=1 
else 
begin 
fact(n-1,res); 
res:=res*n; 
end; 
end; 
function reverse(n:integer):integer; 
var res:integer; 
begin 
res:=0; 
while(n<>0)do 
begin 
res:=res*10+n mod 10; 
n:=n div 10; 
end; 
reverse:=res; 
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end; 
procedure reverse1(n:integer); 
var info:array[1..8] of integer; 
i,res:integer; 
begin 
i:=0; 
while(n<>0)do 
begin 
i:=i+1; 
info[i]:=n mod 10; 
n:=n div 10; 
end; 
for res:=1 to i do 
write(info[res]); 
end; 
writeln(x,'^',y,'=',power(x,y):6:2); 
readln(x); 
fact(x,z); 
writeln(x,'!=',z); 
readln(x); 
writeln('reverse ',x,'=',reverse(x)); 
readln(x); 
write('reverse ',x,' ='); 
reverse1(x); 
readln 
end. 

 
 

 :خرج البرنامج هوصورة من 
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  x=2 and y=5ما هو خرج البرنامج التالً مع توضٌح كٌفٌة االستدعاءات من أجل  

 
Code 

program test; 
procedure proce(x,y:integer; var res:integer); 
begin 
if(x>0)then 
begin 
proce(x-1,y,res); 
y:=y+1; 
proce(x-1,y,res); 
res:=res+y; 
end 
else 
res:=y; 
end; 
var res:integer; 
begin 
proce(2,5,res); 
writeln(res); 
readlnulgdm 

end. 
  20خزج انبزوامج هو 

 

 

 

 :توضيح عمهيت االستدعاءاث

 :العودية تعتمد على مفهوم المكدس

 
proce(2,5,res); 
proce(1,5,res); 
proce(0.5.res); 
res=5 
 
proce(0,6,res); 
res=6 
res=6+6=12 
 
proce(1,6,res); 
proce(0,7,res); 
res=7 
 
proce(0,7,res); 
res=7 
res=7+7=14 
res=14+6=20 
 
 

 
 
 
 

6 
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ٌوم و عدد   365ٌرد عمر اإلنسان باألٌام باعتبار عدد أٌام السنة   age_dateاكتب برنامج بلؽة باسكال ٌتيمن تابع اسمه 

 .ٌوم 30أٌام الشهر 

Code 
program test; 
function age_date(year,monthe,day:word):word; 
begin 
age_date:=year*365+monthe*30+day; 
end; 
var y,m,d:integer; 
begin 
writeln('enter your birthday'); 
write('enter your age years number(example 22)...'); 
readln(y); 
write('enter the your age monthe...'); 
readln(m); 
write('enter the your days...'); 
readln(d); 
writeln(age_date(y,m,d)); 
readln 
end. 

 
 :بسٌطة على النحو التالًاكتب برنامج  ٌتيمن برمجة لعبة 

لمعرفة العدد الذي تم تولٌده فإذا كان العدد المدخل ( تخمٌن)البرنامج بتولٌد عدد عشوابً ثم ٌقوم المستخدم بإدخال عدد  ٌقوم
 من العدد المولد عشوابٌا من قبل البرنامج ٌظهر البرنامج رسالة  من قبل المستخدم أصؽر

  enter the number large from    و إذا كان أكبر ٌظهر الرسالةenter the number small from  وإال ٌطبع

 .البرنامج اسم المستخدم مع طباعة عدد محاوالت المستخدم حتى عرؾ العدد المولد من قبل البرنامج
 

Code 
program test; 
var 
a,b,m:integer; 
var s:string[30]; 
procedure game(n:integer); 
var a,i:integer; 
begin 
i:=1; 
writeln('enter the  number'); 
readln(a); 
while(a<>n)do 
begin 
if(a<n)then 
begin 
writeln('enter the number large from',a:4); 
readln(a); 
end 
else 
begin 
writeln('enter the number small from',a:4); 
readln(a); 
end; 
i:=i+1; 
end; 
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if i in [1..3] then 
writeln(s,' very very good number of try = ',i:4) 
else 
writeln(s,' good number of try count is ',i:4); 
end; 
var n:integer; 
 

begin 
randomize; 
n:=random(300); 
writeln('enter your name'); 
readln(s); 
{writeln(n); } 
game(n); 
readln 
end. 

 صورة مه تىفيذ انبزوامج

 
 

 
 .ٌقوم بيرب عددٌن صحٌحٌن موجبٌن عودي اكتب إجراء

   
Code 

program test; 
var res:integer; 
procedure mult(x,y:integer); 
begin 
if(x>0)then 
begin 
mult(x-1,y); 
res:=res+y 
end 
else 
res:=x 
end; 
var a,b:integer; 
begin 
readln(a,b); 
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mult(a,b); 
writeln(res); 
readln 
end. 

 :  a=3 and b=6مه أجم  االستدعاءاثتوضيح 

mult(3,6);       res=12+6=18 
mult(2,6);       res=6+6=12 
mult(1,6);       res=0+6=6 
mult(0,6); (* توقف انعوديت*) 
 
res=0 

 .18تكون  resوبانتاني قيمت انمتحول 

 
 .عدد صحٌح موجب nحٌث  n.. 1تقوم بحساب  مجموع األعداد من   totalعودٌة  اكتب إجرابٌة

Code 
program test; 
procedure total(n:integer; var s:integer); 
begin 
if(n>0)then 
begin 
total(n-1,s); 
s:=s+n; 
end 
else 
s:=0 
end; 
var n,res:integer; 
begin 
readln(n); 
total(n,res); 
writeln(res); 
readln 
end. 

  n=4توضيح االستدعاءاث مه أجم 

total(4,s)        s=6+4=10 
total(3,s)        s=3+3=6 
total(2,s)        s=1+2=3 
total(1,s)        s=0+1=1 
total(0,s) (*توقف انعوديت*) 
 
s=0 

   res=s=10وبانتاني 
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لتحوٌل عدد ثنابً إلى   bin-decإلى ثنابً و إجرابٌة عودٌة  صحٌح لتحوٌل عدد عشري  dec-bin عودٌة اكتب إجرابٌة

 .عشري دون استخدام أي بنٌة معطٌات باستثناء المتحوالت العادٌة
Code 

program test; 
procedure dec_bin(n:integer); 
begin 
if(n<>0)then 
begin 
dec_bin(n div 2); 
write(n mod 2); 
end 
end; 
function pow(x,n:integer):longint; forward; 
function bin_dec(n:integer;i:integer):longint; 
begin 
if(n=0)then 
bin_dec:=0 
else 
bin_dec:=n mod 10*pow(2,i)+bin_dec(n div 10,i+1); 
end; 
function pow(x,n:integer):longint; 
var res,i:longint; 
begin 
res:=1; 
for i:=1 to n do 
res:=res*x; 
pow:=res 
end; 
var n:integer; 
begin 
readln(n); 
dec_bin(n); 
writeln; 
writeln('enter the number binary 0..1 only example 1001'); 
readln(n); 
 

writeln(bin_dec(n,0)); 
readln 
end. 
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 :ما هو خرج البرنامج التالً
Code 

program test; 
procedure sum(n:integer; var res:integer); 
begin 
if(n=0)then 
res:=0 
else 
begin 
sum(n div 2,res); 
res:=res+n mod 10; 
end; 
end; 
var e:integer; 
begin 
e:=10; 
sum(123,e); 
writeln(e); 
readln 
end. 

 :خزج انبزوامج هو

a. 20 
b. 30 
c. 6 
d. 18 
e. None of the above 

 :بيان كيفيت عمهيت االستدعاءاث 

sum(123,res)         res=17+3=20 
sum(61,res)           res=16+1=17 
sum(30,res)           res=16+0=16 
sum(15,res);          res=11+5=16 
sum(7,res);            res=4+7=11 
sum(3,res);            res=1+3=4 
sum(1,res);            res=0+1=1 
sum(0,res); (*stop recursive*) 
 
res=0 

   res=e=20و بانتاني 

 
 :ما هو خرج البرنامج التالً مع بٌان كٌفٌة عملٌات االستدعاء لإلجرابٌة

Code 
program test; 
procedure proc(x,y:integer;var res:integer); 
begin 
if(x>0)then 
begin 
y:=y+1; 
proc(x-1,y+2,res); 
y:=y+1; 
res:=res+x+y; 
end 
else 
res:=y 
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end; 
var res:integer; 
begin 
proc(2,3,res); 
writeln(res); 
readln; 
end. 

 :بيان كيفيت االستدعاء

proc(2,5,res);          res=18+2+5=25 
 
proc(1,8,res);         res=9+1+8=18 
 
proc(0,9,res); 
         
        res=9 

  25و يكون خزج انبزوامج هو   res=25وبانتاني 

 
 :  xxxxما هو خرج البرنامج و ما هو عمل اإلجرابٌة 

Code 
program test; 
procedure xxxx(x,y:integer;var res:integer); 
begin 
if(y=0)then 
res:=x 
else 
begin 
xxxx(x,y-1,res); 
res:=x+y; 
end; 
end; 
var res:integer; 
begin 
xxxx(7,2,res); 
writeln(res); 
readln 
end. 

 :توضيح االستدعاءاث

xxxx(7,2,res);        res=7+2=9 
xxxx(7,1,res);        res=7+1=8 
xxxx(7,0,res); (*توقف انعوديت*) 
 
res=7+0=7 

   res=9و بانتاني 

 .هو جمع عدديه صحيحيهو عمم اإلجزائيت  9خزج انبزوامج هو 
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 : عددٌن حقٌقٌٌن و طرح برنامج يرب و قسمة و جمع و جمع
Code 

program test; 
var c:char; 
n:integer; 
a,b:real; 
function sum(x,y:real):real; 
begin 
sum:=x+y; 
end; 
function sub(x,y:real):real; 
begin 
sub:=x-y; 
end; 
function mult(x,y:real):real; 
begin 
mult:=x*y; 
end ; 
function division(x,y:real):real; 
begin 
division:=x/y; 
end; 
begin 
 

repeat 
writeln(' 1 for sum , 2 for subtract , 3 for mult , 4 for division'); 
readln(n); 
while( not (n in [1..4]))do 
begin 
writeln('enter 1..4'); 
readln(n); 
end; 
case n of 
1:begin 
writeln('enter tow number for sum'); 
readln(a,b); 
writeln(a:6:2,'+':3,b:6:2,'=':3,sum(a,b):6:2); 
end; 
2:begin 
writeln('enter tow number for sub'); 
readln(a,b); 
writeln(a:6:2,'-(':3,b:6:2,')=':3,sub(a,b):6:2); 
end; 
 

3:begin 
writeln('enter tow number for mult'); 
readln(a,b); 
writeln(a:6:2,'*':3,b:6:2,'=':3,mult(a,b):6:2); 
end; 
4: 
begin 
writeln('enter tow number for division'); 
readln(a,b); 
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if(b=0)then 
writeln('error') 
else 
begin 
writeln(a:6:2,'/':3,b:6:2,'=':3,division(a,b):6:2); 
end; 
end; 
end; 
writeln('do you want exit press y '); 
readln(c); 
 

c:=upcase(c); 
until(c='Y')or (c='y'); 
end. 

 
عدد صحٌح موجب أكبر تماما من  nحٌث  [n..1]يمن المجال تقوم بطباعة األعداد األولٌة   print_primeاكتب إجرابٌة 

1. 
 .العدد األولً ال ٌقٌل القسمة إال على نفسه و على الواحد: مالحظة

 

Code 
program test; 
function check_prime(n:integer):boolean; 
var i:integer; 
begin 
check_prime:=true; 
for i:=2 to n div 2 do 
if n mod i=0 then 
begin 
check_prime:=false; 
break; 
end 
else 
check_prime:=true; 
end; 
procedure print_prime(n:integer); 
var i:integer; 
begin 
i:=2; 
while(i<=n)do 
begin 
if i mod 25=0then 
writeln; 
if(check_prime(i))then 
write(i,','); 
i:=i+1; 
end; 
end; 
var n:integer; 
begin 
n:=500; 
print_prime(n); 
readln 
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end. 
 

 :خرج البرنامج السابق هو
 

 

 :1ر عدد صحٌح موجب أكبر تماما من حٌث  [n..1]األعداد يمن المجال إجرابٌة تقوم بطباعة قواسم اكتب 
 

Code 
program test; 
procedure divi(n:integer); 
var i:integer; 
begin 
for i:=1 to n div 2 do 
if n mod i=0 then 
write(i,','); 
end; 
var i,n:integer; 
begin 
n:=25; 
i:=2; 
for i:=2 to n do 
begin 
write(i,'=':3);divi(i); 
writeln; 

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ
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end; 
readln; 
end. 
 

 :خرج البرنامج السابق هو
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 :مثالًا  n=9 من أجل  أدناه على الشكل* اكتب برنامج ٌقوم بطباعة رمز النجمة 

 
********* 

******** 

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

***** 

**** 

*** 

** 
* 

 

 :مثالًا  n=9 على الشكل أدناه من أجل * اكتب برنامج ٌقوم بطباعة رمز النجمة 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

****** 

******* 

******** 

********* 
Code 

program test; 
var f:text; 
procedure print(n:integer); 
var i,j:integer; 
begin 
for i:=1 to n do 
begin 
for j:=1 to i do 
write(f,'*'); 
writeln(f); 
end; 
end; 

Code 
program test; 
procedure print(n:integer); 
var i,j:integer; 
begin 
for i:=n downto 1 do 
begin 
for j:=1 to i do 
write('*'); 
writeln; 
end; 
end; 
begin 
print(20); 
readln; 
end. 
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begin 
assign(f,'c:\f.txt'); 
rewrite(f); 
print(9); 
close(f); 
readln; 
end. 

 
 :2حساب و تدوٌر إلى أعداد من مياعفات الـ 

Code 
program test; 
function rounding(n:integer):integer; 
begin 
if n mod 2=0 then 
rounding:=n 
else 
rounding:=n+(2-n mod 2); 
end; 
var 
n:integer; 
begin 
readln(n); 
writeln(rounding(n)); 
readln 
end. 

 
 :االستدعاءات فً التابع التالًويح كٌفٌة 

Code 
program test; 
function fun(n:integer):integer; 
begin 
if(n=0)then 
fun:=1 
else 
fun:=fun(n-1)+fun(n-1); 
end; 
begin 
writeln(fun(2)); 
readln 
end. 

 :تويٌح االستدعاءات
                                                                             fun(2)   

 
 

fun(1)                 +                       fun(1) 
 

fun(0)+fun(0)             +                   fun(0)+fun(0) 
                                               1     +    1                                           1    +     1 = 4 
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 :مثال 𝑥nلحساب العالقة   powerأكتب إجرابٌة 

5−2=0.04  52=25 

Code 
procedure pow(x,n:integer;var y:real); 
var c,i:real; 
begin 
c:=1; 
i:=0;                             

 1 = n = О(n)

n−1

i=0

 

if(n>=0)then 
begin 
while(i<n)do 
begin 
c:=c*x; 
i:=i+1; 
end; 
y:=c; 
end 
else 
begin 
while(i<>n)do                                        

 1 = n = О(n)

0

i=n<0

 

begin 
c:=c*1/x; 
i:=i-1; 
end; 
y:=c; 
end; 
end; 
var r:real; 
x,n:integer; 
begin 
readln(x,n); 
pow(x,n,r); 
writeln(r:8:4); 
readln 
end. 
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 :لٌكن لدٌنا التابعان التالٌٌن
  

Code 
program test; 
type 
matrix=array[1..50,1..50] of integer; 
function f1(x,n:integer):integer; 
var res:integer; 
begin 
res:=1; 
while(n>0)do 
begin 
res:=res*x; 
n:=n-1; 
end; 
f1:=res 
end; 
function xxxx(mat:matrix;n:integer):integer; 
var i,j,res:integer; 
begin 
res:=0; 
i:=1; 
while(i<=n)do 
begin 
for j:=1 to i-1 do 
res:=res+mat[i,j]; 
i:=i+1; 
end; 
xxxx:=res 
end; 

 :و المطلوب
 .و ما هً درجة تعقٌده  f1ما هو عمل البرنامج  .1
 .f1من التابع ( تراجعً)اكتب تابع عودي  .2
 .و ما هً درجة تعقٌده xxxx تابعما هو عمل ال .3

 :الحل
 :ٌكون  x=5 and n=3من أجل 

 :أول دخول يمن الحلقة
res=1*5=5 
n=2 

 :ثانً دخول يمن الحلقة
res=5*5=25 
n=1 

 :ثالث و آخر دخول يمن الحلقة
res=25*5=125 
n=0 

 :ومنه
f1=res=125 

  𝑥nرفع إلى قوة هو  f1و بالتالً عمل التابع 
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 :تعقٌد التابع كالتالًنقوم بحساب 
  nقٌمة  رقم الدخول

1  n 
2  n-1 
3  n-2 

 
 
J+1  n-j 
    n-j=1:فٌها الحلقةمرة ٌدخل  آخر

 n=j+1 ≈ О(n)عدد العملٌات هو : ومنه 
 :نكتب تابع عودي 

function f2(x,n:integer):integer; 
var res:integer; 
begin 
if(n=0)then 
f2:=1 
else 
f2:=x*f2(x,n-1); 
end; 

 .القطر الربٌسًمجموع عناصر ما تحت ٌقوم بحساب  xxxxالتابع أما عمل 

  elements 16=4×4مثال من أجل مصفوفة مربعة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1 =  𝑖 − 1 =  𝑖 − 1 =
𝑛(𝑛 + 1)

2

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑖−1

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

− 𝑛 =
𝑛2 + 𝑛 − 2𝑛

2
 

   

       = 
𝑛2−𝑛

2
≅О(n2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 
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 :عددٌن اعتماداًا على طرٌقة التنصٌؾاكتب إجرابٌة عودٌة تقوم بيرب 
r=x*y 

1. y ًزوج   :r=x*2* y div 2; 
2. y فردي   :r=(x*2)*(y div 2)+x 

Code 
program test; 
function mult(x,y:integer):integer; 
begin 
if(y=0)then 
mult:=0 
else 
if(y mod 2=0)then 
mult:=mult(x*2,y div 2) 
else 
mult:=x+mult(x*2,y div 2); 
end; 

 : x=3 and y=4تويٌح عملٌة االستدعاء من أجل 

mult(3,4) 
mult:=mult(6,2) 
mult:=mult(12,1); 
mult:=12+mult(24,0);=12+0=12 
 
            mult:=0; 
procedure mult1(x,y:integer; var res:integer); 
begin 
if(y=0)then 
res:=0 
else 
if(y mod 2=0)then 
mult1(x*2,y div 2,res) 
else 
begin 
mult1(x*2,y div 2,res); 
res:=res+x; 
end; 
end; 

 : x=3 and y=4تويٌح عملٌة االستدعاء من أجل 

mult1(3,4,res) 
mult1(6,2,res) 
mult(12,1,res)          res=0+12=12 
mult(24,0,res); 
 
  res=0 
function mult2(x,y:integer):integer; 
var res,t:integer; 
begin 
t:=x; 
res:=0; 
while(y<>0)do 
begin 
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if (y mod 2=1)then res:=res+t; 
t:=t*2; y:=y div 2; 
end; 
mult2:=res; 
end; 

 
 :فً نسق من األعداد الصحٌحةتكراري إلٌجاد أصغر عنصر  تابععودي و  تابعأكتب 
 :من أجل نسق ٌحوي خمس عناصر كالتالً مثال

 
 
 

 . 55على التابعٌن أن ٌعٌدا أصؽر قٌمة و هً هنا 

 

Code 
program test; 
type 
matrix=array[1..50] of integer; 
var a:matrix; n,i:integer; 
function min_value1(mat:matrix;n:integer):integer; 
begin 
if(n=1)then 
min_value1:=mat[1] 
else 
begin 
min_value1:=min_value1(mat,n-1); 
for i:=1 to n-1 do 
if(mat[i+1]<mat[i])then 
min_value1:=mat[i+1]; 
end; 
end; 
function min(mat:matrix; n:integer):integer; 
var i,j,k:integer; 
begin 
i:=1; 
j:=i; 
for k:=i+1 to n do 
if(mat[k]<mat[j])then 
j:=k; 
min:=mat[j]; 
end; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 

mat 99 77 55 66 70 
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 (:تخفٌض التعقٌد)اكتب إجرائٌة رفع إلى قوة 

Code 
program test; 
function pow(x,n:integer):integer; 
begin 
if(n=0)then 
pow:=1 
else 
if(n=1)then 
pow:=x 
else 
if(n mod 2=0)then 
pow:=pow(x*x,n div 2) 
else 
pow:=pow(x*x,n div 2)*x; 
end; 

 : x=3 and y=4تويٌح عملٌة االستدعاء من أجل 

pow(3,4); 
pow:=pow(9,2); 
pow:=pow(81,1); 
 
  pow:=81 

 :نحولها إلى إجرابٌة
procedure pow1(x,n:integer; var res:integer); 
begin 
if(n=0)then 
res:=1 
else 
if(n mod 2=0)then 
pow1(x*x,n div 2,res) 
else 
begin 
pow1(x*x,n div 2,res); 
res:=res*x 
end; 
end; 

 : x=3 and y=4تويٌح عملٌة االستدعاء من أجل 

Pow1(3,4,res); 
 
Pow1(9,2,res); 
 
Pow1(81,1,res);           res=1*81=81 
 
Pow1(6561,0,res); (*توقؾ العودٌة*) 
 
       Res=1 

 :تكتب تابع تكراري من اإلجرابٌة السابقة
 
 
function pow2(x,n:integer):integer; 



 معضمٌة الشام-إعداد المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ      -كلٌة الهندسة المعلوماتٌة -جامعة دمشقالجمهورٌة العربٌة السورٌة                        

 و بنى التحكم  procedure and functionsاإلجراءات و التوابع             

                                                           130 من   285 

          Syrian Arab Republic                      130 of 285                                      المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ  

khaledyassinkh@gmail.com                                                          معضمٌة الشام  -دمشق -الجمهورٌة العربٌة السورٌة

                                                                                                                                   

var t,res:integer; 
begin 
t:=x; res:=1; 
while(n<>0)do 
begin 
if(n mod 2=1)then res:=res*t; 
t:=t*t; n:=n div 2; 
end; 
pow2:=res; 
end; 
 

 
 

 :أكتب إجرابٌة عودٌة إلٌجاد أكبر عدد و أصؽر عدد و المتوسط الحسابً لمجموعة من األعداد 

Code 
program test; 
var 
n,i:integer; 
xmax,xmin,xmean,x:real; 
procedure account_values(x:real; n,i:integer; var max,min,mean:real); 
begin 
if(i<n)then 
begin 
write('enter the value...',i+1,':'); 
readln(x); 
if(min>x)then 
min:=x; 
if(max<x)then 
max:=x; 
mean:=mean+x; 
account_values(x,n,i+1,max,min,mean); 
end; 
end; 
begin 
writeln('enter the count of the number for input'); 
readln(n); 
i:=1; 
if(i<=n)then 
begin 
write('enter the value...',i,':'); 
readln(x); 
xmax:=x;xmin:=x;xmean:=x; 
account_values(x,n,i,xmax,xmin,xmean); 
writeln('max   =':5,xmax:6:2); 
writeln('min   =':5,xmin:6:2); 
writeln('xmean =':5,xmean/n:6:2); 
end 
else 
writeln('error'); 
readln 



 معضمٌة الشام-إعداد المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ      -كلٌة الهندسة المعلوماتٌة -جامعة دمشقالجمهورٌة العربٌة السورٌة                        

 و بنى التحكم  procedure and functionsاإلجراءات و التوابع             

                                                           131 من   285 

          Syrian Arab Republic                      131 of 285                                      المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ  

khaledyassinkh@gmail.com                                                          معضمٌة الشام  -دمشق -الجمهورٌة العربٌة السورٌة

                                                                                                                                   

end. 

 
 :البرنامج السابقنتابج تنفٌذ صورة 

 

 
 :بشكل معكوس اكتب إجرابٌة عودٌة تقوم بطباعة عناصر مصفوفة شعاع

 :اكتب إجرابٌة عودٌة لحساب القاسم المشترك األعظم لعددٌن صحٌحٌن موجبٌن 

Code 
program test; 
type 
matrix=array[1..200] of integer; 
procedure print_array(mat:matrix;index,n:integer); 
begin 
if(index<=n)then 
begin 
{write(mat[index],',');} 
print_array(mat,index+1,n); 
write(mat[index],',');(* print reverse*) 
end; 
end; 
begin 
print_array(mat,1,5); 
end. 
function gcd(m,n:integer):integer; 
begin 
if(m=n)then 
gcd:=m 
else 
begin 
if(m>n)then 
m:=m-n 
else 
n:=n-m; 
gcd:=gcd(m,n); 
end; 
end; 
begin 

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ
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writeln(gcd(90,49)); 
readln; 
end. 

 
 .لنسق Bubble sort ( التعوٌم ) إجرابٌة فرز بالفقاعات اكتب 

 .تقم بتحوٌل مصفوفة مربعة إلى منقول مصفوفة movable  اكتب إجرابٌة 

  2×2مصفوفة : مثال

 
1 2
3 4

                        
1 3
2 4

  

 :تقوم بحساب الدالة التالٌة series  اكتب تابع 

 
1

𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Code 
program test; 
const n=15; 
type 
matrix=array[1..n,1..n]of integer; 
mat=array[1..n] of integer; 
procedure movable(a:matrix;var b:matrix; n:integer); 
var i,j:integer; 
begin 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to n do 
b[i,j]:=a[j][i] 
end; 
procedure Bubble_sort(var a:mat;n:integer); 
var temp,i:integer; flag:boolean; 
begin 
repeat 
flag:=true; 
for i:=1 to n-1 do 
if a[i]>a[i+1] then 
begin 
temp:=a[i]; 
a[i]:=a[i+1]; 
a[i+1]:=temp; 
flag:=false; 
end; 
until(flag); 
end; 
function series(n:integer):real; 
var sum:real; i:integer; 
begin 
sum:=0; 
for i:=1 to n do 
sum:=sum+1/i; 
series:=sum; 
end; 
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صر بال أي ترتٌب خاص نرٌد تحوٌل هذه عن n2من األعداد الطبٌعٌة تحتوي على   M[1..n][1..n]لتكن لدٌنا المصفوفة 

 :مفروزة وفق الفرز التالًالمصفوفة إلى مصفوفة 
 :ٌجب أن كون العناصر مرتبة فً كل سطر 

M[x][y]<M[x][y+1] for  all x and y 
 :ٌجب أن تكون العناصر مرتبة فً كل عمود

M[x][y]<M[x+1][y] for all x and y 
 اإلجرابٌة ؟؟اكتب إجرابٌة فرز المصفوفة وفق الترتٌب السابق و ما هو تعقٌد 

Code 
program test; 
const n=15; 
type 
matrix=array[1..n,1..n]of integer; 
procedure sort_row(var m:matrix; n:integer); 
var i,j,k,temp:integer; 
begin 
for k:=1 to n do 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to n-1 do 
if(m[i,j]>m[i,j+1])then 
begin 
temp:=m[i,j]; 
m[i,j]:=m[i,j+1]; 
m[i,j+1]:=temp; 
end; 
end; 
procedure sort_column(var m:matrix; n:integer); 
var i,j,k,temp:integer; 
begin 
for k:=1 to n do 
for i:=1 to n-1 do 
for j:=1 to n do 
if(m[i,j]>m[i+1,j])then 
begin 
temp:=m[i,j]; 
m[i,j]:=m[i+1,j]; 
m[i+1,j]:=temp; 
end; 
end; 
procedure print(m:matrix;n:integer); 
var i,j:integer; 
begin 
for i:=1 to n do 
begin 
for j:=1 to n do 
write(m[i,j]:4); 
writeln; 
end; 
end; 
var i,j:integer; 
m:matrix; 
begin 
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for i:=1 to 3 do 
for j:=1 to 3 do 
readln(m[i][j]); 
print(m,3); 
sort_row(m,3); 
writeln; 
print(m,3); 
sort_column(m,3); 
writeln; 
print(m,3); 
readln 
end. 

 :حساب عدد عملٌات المقارنة بؤسوأ األحوال و مرتبة التعقٌد
 

   1 =   𝑛− 1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑘=1

𝑛−1

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑘=1

=  𝑛 𝑛 − 1 =

𝑛

𝑘=1

 

n2(n-1)=n3-n2≅О(n3) 
 

 
 

 
 

 :عناصرها كالتالً  elements 9=3×3صورة من نتٌجة تنفٌذ البرنامج بفرض لدٌنا مصفوفة مربعة 

 
8 9 4
6 23 1
2 66 7
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 .عدد صحٌح موجب مدخل ال ٌساوي الصفر Nاكتب برنامج بلؽة تربو باسكال إلٌجاد القاسم المشترك األعظم لـ 

 .30هو  180 , 150 , 60 , 120 , 90لألعداد المشترك األعظم  القاسم:مثال 

 .5هو  5 , 20للعددٌن القاسم المشترك األعظم        
  

Code 
program test; 
const max=40; 
function GCD(a,b:word):integer; 
begin 
while(a<>b)do 
begin 
if(a>b)then 
a:=a-b 
else 
b:=b-a; 
end; 
GCD:=a; 
end; 
function GCD_N(n:word):integer; 
var i:integer; f,a:array[1..max]of integer; 
begin 
for i:=1 to n do 
begin 
write('enter the number',i,' '); 
readln(a[i]); 
end; 
f[1]:=gcd(a[1],a[2]); 
for i:=1 to n do 
f[i+1]:=gcd(a[i],f[i]); 
GCD_N:=f[n+1]; 
end; 
var i,n:integer; 
begin 
writeln('enter the count number>=2'); 
readln(n); 
while(2>n)do 
begin 
writeln('enter the number>=2'); 
readln(n); 
end; 
writeln(GCD_N(n)); 
readln; 
end. 

 

 :صورة من تنفٌذ البرنامج السابق
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 .عدد صحٌح موجب مدخل ال ٌساوي الصفر Nلـ  األصؽرالمشترك  المياعؾاكتب برنامج بلؽة تربو باسكال إلٌجاد 

 .36هو  18 , 6 , 12المياعؾ المشترك األصؽر لألعداد  : مثال

 .4752هو  66 , 54 , 48المياعؾ المشترك األصؽر لألعداد        

 .8هو  2 , 8المياعؾ المشترك األصؽر لألعداد        
 

Code 
program test; 
const max=40; 
const m='c:\f.txt'; 
var t:text; 
 f,a:array[1..max]of integer; 
function GCD(a,b:word):integer; 
begin 
while(a<>b)do 
begin 
if(a>b)then 
a:=a-b 
else 
b:=b-a; 
end; 
GCD:=a; 
end; 
function LCM(a,b:word):integer; 
begin 
LCM:=(a*b) div GCD(a,b); 
end; 
function LCM_N(n:word):integer; 
var i:integer; 
begin 
for i:=1 to n do 
begin 
writeln(t,'enter the number',i,' '); 
readln(a[i]); 
writeln(t,a[i]); 
end; 
f[1]:=LCM(a[1],a[2]); 
for i:=1 to n do 
f[i+1]:=LCM(a[i],f[i]); 
LCM_N:=f[n+1]; 
end; 
var i,n,y:integer; 
begin 
assign(t,m); 
rewrite(t); 
writeln(t,'enter the count number>=2'); 
readln(n); 
writeln(t,n); 
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 :صورة عن تنفٌذ البرنامج السابق
 

 

while(2>n)do 
begin 
writeln(t,'enter the number>=2'); 
readln(n); 
end; 
y:=LCM_N(n); 
for i:=1 to n do 
begin 
if(i=1)then 
write(t,'LCM(',a[i],',') 
else 
if(i<>n)then 
write(t,a[i],',') 
else 
write(t,a[i],')='); 
end; 
writeln(t,y); 
close(t); 
readln; 
end. 
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 :لٌكن لدٌنا التابع التالً

Code 

 𝑥𝑖 =  𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯…………+ 𝑥𝑛 ∶ 𝑛 > 0

𝑛

𝑖=1

;𝑛, 𝑥: 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟; 

 𝑥𝑖 =
(𝑥𝑛+1 − 1)

(𝑥 − 1)
∶ 𝑥 ≠ 1 𝑎𝑛𝑑 𝑛 ≥ 0

𝑛

𝑖=0

 

  1 =  𝑖 − 1 =  𝑖 − 1 =
 𝑛 𝑛 + 1  

2

𝑛

𝑖=2

𝑛

𝑖=2

𝑛

𝑖=2

𝑖

𝑗=2

𝑛

𝑖=2

− 1 −  𝑛 − 1  

function strange(x,n:integer):integer; 
var i,j,px,sum:integer; 
begin 
i:=2; 
sum:=x; 
while(i<=n)do 
begin 
j:=2;  px:=x; 
while(j<=i)do 
begin 
px:=px*x; j:=j+1; 
end; 
sum:=sum+px; i:=i+1; 
end; 
strange:=sum; 
end; 

 .ما الذي ٌحسبه التابع .1
 .ما هً درجة تعقٌده .2
 .التابع بحٌث ٌحسب القٌمة نفسها و لكن بعدد عملٌات أقلأعد كتابة هذا  .3
 .ما هً درجة تعقٌد التابع الجدٌد .4
 

 :التابع ٌقوم بحساب العالقة التالٌة

 :لدٌنا: مالحظة

 ( :كلفة هنا هً عملٌة اليرب)عدد عملٌات التابع نقوم بحساب 
 

 

= 
𝑛2+𝑛−2𝑛

2
=

𝑛2−𝑛

2
 ≅ О(𝑛2) 

 :نقوم بكتابة تابع ٌحسب القٌمة نفسها بعدد عملٌات أقل
function strange1(x,n:integer):integer; 
var i,px,sum:integer; 
begin 
i:=1; px:=1; 
sum:=0; 
while(i<=n)do 
begin 
px:=px*x; 
sum:=sum+px; 
i:=i+1; 
end; 
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 :احسب عدد عملٌات و تعقٌد كال مما ٌلً

For i         1 to n do 
   x          x+1;   

 1 = 𝑛 ≅ О 𝑛 

1=≤𝑖≤=𝑛

 

 
 
For i         1 to n do 
  For j         1 to n do 
      x          x+1 
                                     

  1 =  𝑛 = 𝑛2 ≅ О 𝑛2 

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

 
 

 :لٌكن لدٌنا الخوارزمٌات التالٌة

 1 = 𝑛 ≅ О 𝑛 

𝑛

𝑖=1

 

strange1:=sum; 
end; 

 ( :كلفة هنا هً عملٌة اليرب)نقوم بحساب عدد عملٌات التابع 

 

Code 
 :الخوارزمٌة األولى

type 
mat1=array[1..50,1..50]of integer; 
var mat:mat1; 
x1,n,i,j:integer; 
readln(n); 
x1:=0; 
i:=1; 
while(i<=n)do 
begin 
j:=1; 
while(j<i)do 
begin 
x1:=x1+mat[i][j]; 
j:=j+1; 
end; 
i:=i+1; 
end; 
writeln((x1)); 
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 :الثانٌةالخوارزمٌة 

type 
mat2=array[1..50,1..50]of integer; 
var mat:mat2; 
x2,n,i,j:integer; 
readln(n); 
x2:=0; 
i:=1; 
while(i<=n)do 
begin 
j:=1; 
while(j<=3)do 
begin 
x2:=x2+mat[i][j]; 
j:=j+1; 
end; 
i:=i+1; 
end; 
writeln((x2)); 

 :الخوارزمٌة الثالثة
type 
mat3=array[1..50,1..50]of integer; 
var mat:mat3; 
x3,n,i,j:integer; 
readln(n); 
x3:=0; 
j:=n; 
while(j>=1)do 
begin 
x3:=x3+mat[n-j+1][j];  
j:=j-1; 
end; 
writeln((x3)); 
readln 
end. 

 :الرابعةالخوارزمٌة 
program test; 
type 
mat4=array[1..50,1..50]of integer; 
var mat:mat4; 
x4,n,i,j:integer; 
readln(n); 
x4:=0; 
i:=1; 
while(i<=n)do 
begin 
j:=n; 
while(j>i)do 
begin 
x4:=x4+mat[i][j]; 



 معضمٌة الشام-إعداد المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ      -كلٌة الهندسة المعلوماتٌة -جامعة دمشقالجمهورٌة العربٌة السورٌة                        

 و بنى التحكم  procedure and functionsاإلجراءات و التوابع             

                                                           142 من   285 

          Syrian Arab Republic                      142 of 285                                      المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ  

khaledyassinkh@gmail.com                                                          معضمٌة الشام  -دمشق -الجمهورٌة العربٌة السورٌة

                                                                                                                                   

  1 =  𝑖 − 1 =  𝑖 − 1 =
𝑛(𝑛 + 1)

2
− 𝑛 =

𝑛2 + 𝑛 − 2𝑛

2
=
𝑛2 − 𝑛

2
≅ О(𝑛2)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑖−1

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

  1 =  3 = 3𝑛 ≅ О

𝑛

𝑖=1

3

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

(𝑛) 

 1 = 𝑛 = О 𝑛 

𝑛

𝑗=1

 

j:=j-1; 
end; 
i:=i+1; 
end; 
writeln((x4)); 
readln 
end. 

 :و المطلوب 
 .ما هو عمل كل خوارزمٌة من الخوارزمٌات السابقة -1
 .ما هً عدد العملٌات الجمع فً كل خوارزمٌة  و ما هً درجة التعقٌد -2

   n=4من أجل  :الخوارزمٌة األولى

 
 
 
 
 
 

 
 (المثلث السفلً)الربٌسً لمصفوفة مربعة مجموع عناصر ما تحت القطر عمل الخوارزمٌة األولى هو  حساب 

 
  n=4من أجل  :الثانٌةالخوارزمٌة 

 
 

 
 
 
 
 

 .من المصفوفة المربعة  األولى فقط الثالثةحساب مجموع عناصر األعمدة هو عمل الخوارزمٌة الثانٌة 
 

 
   n=4من أجل  :الخوارزمٌة الثالثة

 
 
 
 
 
 
 
 

 .فً مصفوفة مربعة القطر الثانويحساب مجموع عناصر عمل الخوارزمٌة الثالثة هو 
 

  n=4من أجل : ةالرابعالخوارزمٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد العملٌات
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  1 =  𝑛− 𝑖 =

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑗=𝑖+1

𝑛

𝑖=1

 𝑛− 𝑖 = 𝑛2 − (
𝑛(𝑛 + 1)

2

𝑛

𝑖=1

) =
2𝑛2 − 𝑛2 − 𝑛

2
=
𝑛2 − 𝑛

2
= О(𝑛2)

𝑛

𝑖=1

 

 1 =  1 +  1

𝑛

𝑗=𝑖+1

𝑖

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

 

 1 =  1 − 1 = 𝑛 − 𝑖

𝑖

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=𝑖+1

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (.المثلث العلوي)لمصفوفة مربعة  مجموع عناصر ما فوق القطر الربٌسًحساب  هو  الرابعة عمل الخوارزمٌة
 

 
 :مالحظة هامة

 
 :ومنه

 

 
 :ما هو عمل كال من الخوارزمٌات التالٌة

 :الخامسةالخوارزمٌة 
type 
mat5=array[1..50,1..50]of integer; 
var mat:mat5; 
x5,n,i,j:integer; 
readln(n); 
for i:=1 to n do 
x5:=x5+mat[i,i]; 
writeln(x5); 

 .عمل هذه الخوارزمٌة حساب مجموع عناصر القطر الربٌسً لمصفوفة مربعة
 :الخوارزمٌة السادسة

type 
mat6=array[1..50,1..50]of integer; 
var mat:mat6; 
x6,n,i,j:integer; 
readln(n); 
x6:=0; 
for i:=n downto 1 do 
x6:=x6+mat[i,n-i+1]; 
writeln(x6); 

 .عمل هذه الخوارزمٌة حساب مجموع عناصر القطر الثانوي لمصفوفة مربعة
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 :فً أسوأ األحوال احسب عدد عملٌات فً كال مما ٌلً ودرجة التعقٌد

Code 

  1 =  𝑛2 = 𝑛2 × 𝑛 = 𝑛3

𝑛

𝑘=1

𝑛2

𝑗=1

≅ О(𝑛3)

𝑛

𝑘=1

 

  1 =  𝑘 =
𝑛 𝑛 + 1 

2
≅ О 𝑛2 

𝑛

𝑘=1

𝑘

𝑗=1

𝑛

𝑘=1

 

   1 =   𝑗 =  
𝑘2(𝑘2 + 1)

2

𝑛

𝑘=1

𝑘2

𝑗=1

𝑛

𝑘=1

𝑗

𝑚=1

𝑘2

𝑗=1

𝑛

𝑘=1

≅  О(𝑛5) 

  1 =  𝑛 = 𝑛 × 𝑛 = 𝑛2

𝑛−1

𝑖=0

𝑛−1

𝑗=0

𝑛−1

𝑖=0

≅ О(𝑛2) 

  1 =  𝑚 = 𝑚 × 𝑛 ≅ О(𝑛2

𝑛

𝑖=1

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

) 

1.sum:=0; 
For k:=1 to n do 
  For j:=1 to sqr(n) do 
      Sum++; 
 

 
 
2.sum:=0; 
For k:=1 to n do 
 For j:=1 to k do 
  Sum:=sum+10; 

 
3.sum:=0; 
For k:=1 to n do 
 For j:=1 to sqr(k) do 
   For m:=1 to j do 
     Sum++; 
 

 (ألن المجموع ٌرفع الدرجة بمقدار واحد)
 

4. K=55; 
For(i=0;i<n;i++) 
   For (j=0;j<n;j++) 
     K++; 
 

 
5.procedure add_matrix(A,B,C) 
For i:=1 to n  
  For j:=1 to m  
    C[i][j]=A[i][j]+B[i][j]; 
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 2𝑖 − 1 = 2  𝑖 − 1 = 2 
𝑛(𝑛 + 1)

2
− 𝑛 = 𝑛2 + 𝑛 − 𝑛 = 𝑛2

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

≅ О(𝑛2) 

    || 

𝑘2

𝑗=1

j = 

𝑛

𝑘=1

  𝑘 + 2𝑘 + 3𝑘 + ⋯……… . +𝑘.𝑘 =  𝑘(1 + 2 + 3 + ⋯+ 𝑘)

𝑛

𝑘=1

𝑛

𝑘=1

= 

 𝑘  
𝑘(𝑘 + 1)

2

𝑛

𝑘=1

≅ О(𝑛4) 

  𝑐𝑘 =  𝑘  𝑐 =  𝑘  
𝑘 𝑘 + 1 

3
≅  О 𝑛4 

𝑛

𝑘=1

𝑘

𝑐=1

𝑛

𝑘=1

𝑘2

𝑐𝑘=1

𝑛

𝑘=1

 

 2 = 2 𝑛 − 1 ≅

𝑛−1

𝑖=1

О 𝑛  

 1 =  𝑛 − 1 ≅

𝑛−1

𝑖=1

О 𝑛  

 1 = 𝑛 ≅ О 𝑛 

𝑛

𝑖=1

 

 :مالحظة

 
6.sum:=0; 
For k:=1 to n do 
  For j:=1 to sqr(k) do 
   If(j mod k=0)then 
    For m:=1 to j do  
       Sum++; 

 

 ( j=ckٌعنً أن   j mod k=0الشرط )أو 

 

 (ألن المجموع ٌرفع الدرجة بمقدار واحد)
7.i:=1; t:=2; 
  While(i<n)do 
     Begin 
       Sum:=sum*2*t; 
        t:=t+2; 
End; 

 :احسب عدد عملٌات اليرب و الجمع و درجة التعقٌد
 :عدد عملٌات اليرب

 
 :عدد عملٌات الجمع

 

 
8.procedure Ingress(n); 
begin 
      For i:=1 to n do 
        Read(e[i]; 
            next i; 
end; 
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  1 =  𝑖 =
𝑛 𝑛 + 1 

2
≅ О 𝑛2 

𝑛

𝑖=1

𝑖

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

  1 =  𝑖2 =
𝑛 𝑛 + 1  2𝑛 + 1 

6
≅ О(𝑛3)

𝑛

𝑖=1

𝑖2

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

  1 

𝑖

𝑗=1

𝑛2

𝑖=1

=  𝑖 =
𝑛2(𝑛2 + 1)

2
≅ О(𝑛4)

𝑛2

𝑖=1

 

  1 =  𝑘− 1 =  𝑘− 1 =
𝑛 𝑛 + 1 

2
− 𝑛 =

𝑛

𝑘=1

𝑛

𝑘=1

𝑛

𝑘=1

𝑘

𝑗=2

𝑛

𝑘=1

 

𝑛2 + 𝑛 − 2𝑛

2
=
𝑛2 − 𝑛

2
≅ О(𝑛2) 

 2 = 2𝑛 ≅ О(𝑛)

𝑛

𝑖=1

 

 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + ⋯ . . +1 = 𝑛

𝑛

𝑖=1

 

 
 
9. s:=0; 
For i:=1 to n do  
  For j:=1 to i do 
    S++; 

10. sum:=0; 
    For i:=1 to n do 
       For j:=1 to 𝑖2  𝑑𝑜 
           Smm+=1; 

 
 

 
11.sum:=100; 
        For i:=1 to sqr(n) do 
             For j:=1 to i do 
               Sum-:=1; 

 
12.for k:=1 to n do  
         For j:=2 to k do 
              Sum++; 

13.unsigned int sum(int n){ 
Unsigned int I,partial_sum=0; 
for(i=1;i<=n;i++) 
partial_sum+=i*i*I; 
return(partial_sum); 
} 

 
 
 

 :قوانٌن

 
 مرة nجمع 
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 𝑖 = 1 + 2 + 3 + ⋯… . . +𝑛 =
𝑛(𝑛 + 1)

2

𝑛

𝑖=1

 

 𝑖2 = 1 + 22

𝑛

𝑖=1

+ 32 + ⋯… . +𝑛2 =
𝑛 𝑛 + 1 (2𝑛 + 1)

6
 

 𝑖3 =

𝑛

𝑖=1

  𝑖

𝑛

𝑖=1

 

2

 

 𝑖2 =
 𝑛 + 1  𝑛 + 2 (2𝑛 + 3)

6

𝑛+1

𝑖=1

 

 𝑖 =
𝑛 𝑛 − 1 

2

𝑛−1

𝑖=1

 

 1 =
𝑛 + 1

2

𝑛

𝑖=1

 

 1 =
𝑛

2
              ≡                           1 =

𝑛

2
 

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

  1 =  𝑖 =
𝑛(𝑛 − 1)

2
=
𝑛2 − 𝑛

2

𝑛−1

𝑖=1

𝑖

𝑗=1

𝑛−1

𝑖=1

≅ О(𝑛2) 

  1 =  𝑛 − 1  𝑛 − 1 = 𝑛2 − 2𝑛 + 1 ≅ О(𝑛2)

𝑛−1

𝑗=1

𝑛−1

𝑖=1

 

 

 
 

 

 

 :هً n          1من :عدد األعداد الفردٌة

 

 :عدد األعداد الزوجٌة
 

 
 
 
 
14.for i:=n-1 downto 1 do 
         For j:=1 to I do 
              If(a[j+1]<a[j])then 
                  Swap; 

 
15.for i:=1 to n-1 do 
           For j:=1 to n-1 do 
               If(a[j]>a[j+1])then 
                     Swap; 
 

 
16. prod:=1; 
         While(n>1)do 

i mod 2=0 
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j = log2 m− 1 ≅ О(log2 m) 

j = log2 n − 1 ≅ О(log2 n) 

О(log2 n × log2 m) 

            Begin 
              M:=n; 
                While(m>1)do 
                 Begin  
        Prod:=prod*2; m:=m div 2; 
        End; 
  N:=n div 2; 
    End; 
 
 
 
 

 :فً الحلقة الداخلٌة لدٌنا
  mقٌمة  رقم الدخول

1   m  

2  
𝑚

2
 

3   
𝑚

22 

4   
𝑚

23  

 
 

J+1   
𝑚

2j 

 :آخر مرة ٌدخل فٌها الحلقة
𝑚

2j = 2  

log2
𝑚

2𝑗
= log2 2

ومنه
   log2 𝑚− log2 2𝑗 = 1

ومنه
   log2 𝑚 − 𝑗 = 1

ومنه
     

 
 :خارجٌةو كذلك األمر بالنسبة للحلقة ال

 
  mقٌمة  رقم الدخول

1   n  
 

2  
𝑛

2
 

 

3   
𝑛

22 

 

4   
𝑛

23  

 

J+1   
𝑛

2j 

 

: آخر مرة ٌدخل فٌها الحلقة
𝑛

2j = 2  

 
 

 :هًفٌكون تعقٌد الخوارزمٌة ككل 

Prod:=2*22*23*24*…………*2j=2
j(j+1)

2  
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    1 =    𝑗  
𝑛2

𝑗=1

𝑛

𝑘=1

𝑗

𝑚=1

 
𝑛2

𝑗=1

𝑛

𝑘=1

 

  𝑐 𝑛 =   𝑛

𝑛

𝑘=1

  𝑐 =   𝑛

𝑛

𝑘=1

 
𝑛 𝑛 𝑛 𝑛 + 1 

2

𝑛 𝑛

𝑐=1

=

𝑛2

𝑐 𝑛=1

𝑛

𝑘=1

 

 
𝑛2(𝑛 𝑛 + 1)

2

𝑛

𝑘=1

=  
𝑛3(𝑛 𝑛 + 1)

2
=
𝑛4 𝑛

1
2 + 𝑛3

2
≅ О(𝑛4.5) 

  𝑛 + 2 𝑛 + 3 𝑛 + 4 𝑛 + ⋯ . . +𝑛2 =   𝑛

𝑛

𝑘=1

𝑛

𝑘=1

 
𝑛 𝑛(𝑛 𝑛 + 1)

2
≅ О(𝑛

9
2) 

 :و لدٌنا

j≅ log2 𝑛 = log2 2𝑘 = 𝑘 
 

prod:=2
𝑘(𝑘+1)

2  
 
 

17. prod:=1; 
For k:=1 to n do 
For j:=1 to sqr(n) do 
  If(j mod sqrt(n)=0)then 
         For m:=1 to j do 
              Prod:=prod*2; 
 
 

 

  j=c 𝑛ٌعنً أن  j mod  𝑛=0إن الشرط 

 
 

 :أو مباشرة

 
 

Prod:= 2 𝑛 ∗  22 𝑛 ∗  23 𝑛 ∗ … . .∗ 2𝑛
2
 
𝑛

 

 

Prod:=2 𝑛 1+2+3+⋯…….+𝑛 𝑛 
𝑛

  
 

Prod:=2
𝑛 𝑛 

𝑛 𝑛 (𝑛 𝑛+1)

2
 
 

 
 
18.prod:=1; 
While(n>1)do 
Begin 
Prod:=prod*n; n:=n div 4; 
End; 
 
 
 
 

J mod  2=0 
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𝑛

4𝑗
= 2 

ومنه
   log4

𝑛

4𝑗
= log4 2 

𝑐𝑜𝑠𝑡 ≅ О(log2 𝑛) 

j =
log2 n

2
 

 
 

  nقٌمة  رقم الدخول
1   n  
 

2   
𝑛

4
 

 

3   
𝑛

42  

 

4   
𝑛

43  

 
 

j+1   
𝑛

4j 

𝑛

4𝑗
≤ 1

ومنه
    j =

log 2 n

2 ومنه
   𝑐𝑜𝑠𝑡 ≅  О(log2 𝑛) 

 :أو 

log4 𝑛 − log4 4𝑗 = log4 2 
ومنه
   j = log4 n − log4 2 ≅ О(log4 n) 

 

Prod:=n* 
  𝑛  

4
 * 

𝑛

42 * 
𝑛

43 *…………… *
𝑛

4𝑗−1 

 

Prod:=2𝑘 ∗  
2𝑘

41 ∗  
2𝑘

42 ∗ ……………∗  
2𝑘

4𝑗−1 = 
2𝑘(𝑗−1)

4
𝑗(𝑗−1)

2

 

 
 

= 
2𝑘(𝑗−1)

2𝑗(𝑗−1)  =   2𝑘 𝑗−1 −𝑗(𝑗−1) 

 
 
 

J= 
log 2 𝑛

2
= 

log 2 2𝑘

2
= 
𝑘

2
  

Prod:=2
 
𝑘

2
−1 (𝑘− 

𝑘

2
)
 = 2

 
𝑘

2
−1 (

𝑘

2
)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نفس السابقة نجد أن

19.prod:=1;     prod:=1; 

  While(n>1)do     While(n>1)do   

       Begin     Begin 

              Prod:=Prod*n;    Prod:=Prod*n; 

              m:=n div 2;    n:=n div 4; 

              n:= m div 2;    end;    

        end;         

    

 

 هذه الخوارزمٌة تكافا 
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j =
log2 22k

2
=

2k

2
= k 

𝑚

4𝑗
≤ 1

ومنه
   𝑗 =

log2 𝑚

2
О(log2 𝑚) 

𝑐𝑜𝑠𝑡 ≅ О log4 𝑛 . log4 𝑚  

n=22𝑘أن بافتراض    : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :فً الحلقة الداخلٌة لدٌنا

 
  mقٌمة  رقم الدخول

1   m  

2   
𝑚

4
 

3   
𝑚

42  

 
 

j+1   
𝑚

4j    

  

log2: ارجٌةللحلقة الخو كذلك األمر بالنسبة  n))О cost≅ 
 

𝑐𝑜𝑠𝑡و ٌكون التعقٌد ككل  ≅ О log2 𝑛 . log2 𝑚   
 :و لٌس خطؤ أن نكتب

 

Prod:=4 * 42 * 43 *………* 4j= 4
𝑗 (𝑗+1)

2

 

 
J=k 

Prod:=4k(𝑘+1)

2
=  2𝑘(𝑘+1) 

 
 
 
 
 
 
 

20.Prod:=1;      Prod:=1; 

While(n>1)do      While(n>1)do 

Begin m:=n;      Begin m:=n; 

   While(m>1)do          While(m>1)do 

        Begin               begin 

           Prod:=prod*2;                  m:=m div 4; 

           n:= m div 2;      prod:=prod*4; 

           m:=n div 2;      end; 

           prod:=prod*2;             n:=n div 4; 

         end;               end; 

         m:=n div 2; n:=m div 2; 

end; 

 

 

 

 

 هذه الخوارزمٌة تكافا
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1

2𝑗
log2 𝑛 = log2 2 

𝑚
1

2𝑗 = 2 

1

2𝑗
 log2 𝑚 = 1 

 
21. prod:=1; 
While(n>1)do 
Begin 
Prod:=prod*n; 
n:=sqrt(n); 
end; 

 
  nقٌمة  رقم الدخول

1   n  

2   n
1

2 

3   𝑛
1

22 

 
 
 
 

J+1   𝑛
1

2j 

 

𝑛
1

2𝑗=2 

ومنه
   log2 𝑛 = 2𝑗  →  log2 log2 𝑛 = 𝑗 ≅ О(log2 log2 𝑛) 

 
 

22.Prod:=1; 
While(n>1)do 
Begin m:=n; 
While(m>1)do 

Begin prod:=prod*2; m:= 𝑚 end; 

n:= 𝑛; 
end; 

 :لدٌنافً الحلقة الداخلٌة 
  mقٌمة  رقم الدخول

1   m  

2   𝑚
1

2 

3   𝑚
1

22 

 
 

j+1   m
1

2j 

 

 

j=log2 log2 𝑚 
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log2 log2 𝑛 

   1

𝑛

𝑗=𝑖

 
𝑛

𝑖=1

 

  𝑛 − 𝑖 + 1  
𝑛

𝑖=1

 

  𝑛 −  𝑖 +   1 =  
𝑛

𝑖=1

 
𝑛

𝑖=1

 
𝑛

𝑖=1

 

 𝑛−   3𝑐 + 1

𝑛
3

𝑐=1

𝑛
3

𝑐=1

𝑛
3

𝑐=1

= 𝑛 ×  
𝑛

3
− 3 

𝑛

3
 
(
𝑛
3 + 1)

2
 = 

 
 :بالنسبة للحلقة الخارجٌةوكذلك األمر 

cost≅ О(log2 log2 𝑛 . log2 log2 𝑚) 
 
22. for i:=1 to n do 
          If(i mod 3=0)then 
             For j:=i to n do 
   X:=x+3 
Else 
    For j:=1 to i do 
       Y:=y*3; 

 :عدد عملٌات الجمع
 

         
 

 :لدٌنا: مالحظة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : i=3cٌعنً   i mod 3=0 الشرط

 

 
 
 
 

 

= 
𝑛2−2𝑛2−6𝑛+𝑛

3
 ≅ О(𝑛2) 

i mod 3 =0 

 1 =  1 +  1

𝑛

𝑗=𝑖

𝑖−1

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

 

 1 =  1 − 1

𝑖−1

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=𝑖
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          1 =   𝑖 
𝑛

𝑖=1

𝑖

𝑗=1

 
𝑛

𝑖=1

 

=
𝑛(𝑛 + 1)

2
−  3 × 

𝑛

3
  

𝑛
3

+ 1

2
 ≅ О(𝑛2) 

𝑛

2𝑗
= 2 →  log2

𝑛

2𝑗
= log2 2 

log2 𝑛 − log2 2𝑗 = 1 
log2 𝑛 − 𝑗 log2 2 = 1 

𝑗 = log2 𝑛 − 1 ≅ О(log𝑛 𝑛) 

𝑛

2𝑗
≤ 1 → 𝑛 ≤  2𝑗  → log2 𝑛 = 𝑗 ≅ О(log2 𝑛) 

 :عملٌات اليرب
 

 
 

األعداد التً تقبل القسمة مجموع  – n           1و تساوي مجموع األعداد من :  3التً تقبل القسمة على األعداد مجموع 

 :3على 

 
33. prod:=1; 
 While(n>1)do 
Begin 
Prod:=prod*n; 
n:=n div 2; 
end; 

 .(О)احسب تعقٌد هذه الخوارزمٌة فً أسوأ األحوال بداللة 

 .أو اثنٌهما معاًا  Kأو  nبداللة  prodاحسب قٌمة  n=2kبافتراض أن 

  nقٌمة  رقم الدخول
1   n  

2   
𝑛

2
 

3   
𝑛

22 

 

j+1  
𝑛

2j 

 :  n=2آخر مرة ٌدخل فٌها الحلقة هً 

 
 :و ٌمكن أن نكتب

 

Prod:=n *  
𝑛

2
 * 

𝑛

22 * 
𝑛

23 * ………….* 
𝑛

2𝑗−1 

Prod:=2k* 
2𝑘

2
∗   

2𝑘

22 ∗  
2𝑘

23 *…………..* 
2𝑘

2𝑗−1=   
2𝑘(𝑗−1)

2
𝑗(𝑗−1)

2

=  

 

Prod:=2𝑘
 𝑗−1 −

𝑗

2
(𝑗−1)= 2

 𝑗−1 (𝑘−
𝑗

2
)  

 

j:=log2 𝑛 = log2 2𝑘  → 𝑘 log2 2 = 𝑗 → 𝑗 = 𝑘 
 

prod:=2
 𝑘−1  𝑘−

𝑘

2
 = 2

 𝑘−1 (
𝑘
2

)
 

 
24.for i:=1 to n-1 do 

i mod 3 ≠ 0 
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   1 =

𝑗

𝑘=1

𝑛

𝑗=𝑖+1

𝑛−1

𝑖=1

  𝑗

𝑛

𝑗=𝑖+1

𝑛−1

𝑖=1

 

 j =  j +  j →   j =  j− j

i

j=1

n

j=1

n

j=i+1

n

j=i+1

i

j=1

n

𝑗=1

 

 
𝑛(𝑛 + 1)

2

𝑛−1

𝑖=1

−  
𝑖(𝑖 + 1)

2
= 

 
𝑛2 + 𝑛

2

𝑛−1

𝑖=1

−   
𝑖2 + 𝑖

2

𝑛−1

𝑖=1

= 

1

2
 𝑛 − 1  𝑛2 + 𝑛 −  

1

2
  𝑖2 −  

1

2
  𝑖 =

𝑛−1

𝑖=1

𝑛−1

𝑖=1

 

=
1

2
 𝑛3 + 𝑛2 − 𝑛2 − 𝑛 −

1

2
  
 𝑛 − 1  2𝑛 − 1 𝑛

6
 −

1

2
 
 𝑛 − 1 𝑛

2
 = 

4𝑛3 − 4𝑛

12
≅ О(𝑛3) 

     1 =   𝑛 = 𝑛 ∗  
(𝑛 + 1)

2
≅ О(𝑛2) 

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

 
𝑛

𝑖=1

 

For j:=i+1 to n do 
For k:=1 to j do 
Begin 
m:=m-1; 
p:=p*4; 
l:=l+55; 
end; 

 :الكلفة األساسٌة هنا هً عملٌة اليرب

 :مالحظة

 
 :فٌكون لدٌنا

 
 

 
 

 
 

 

 
25. for i:=1 to n do 
         if(odd(i))then 
            for j:=1 to n do 
               x:=x+1; 
             for j:=1 to i do 
                y:=y*2; 

 :و درجة التعقٌد عملٌات الجمععدد 

 
 :و درجة التعقٌدعدد عملٌات اليرب 

i mod 2=1 
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 .وديبشكل ع من األعداد الصحٌحة لحساب مجموع عناصر نسق  sum_arrayاكتب تابع 

 (.فرز الفقاعات)   bubble_sortإجرابٌة عودٌة اكتب 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1 =    𝑖 
𝑛

𝑖=1

𝑖

𝑗=1

 
𝑛

𝑖=1

 

=
𝑛(𝑛 + 1)

2
−  
𝑛

2
 (
𝑛

2
+ 1) ≅ О(𝑛2) 

 
 . nإلى  1مجموع األعداد الزوجٌة من  – n           1مجموع األعداد من 

 
 
 
 

Code 
Function sum_array(a:mat;n:integer):integer; 
Begin 
If(n=1)then 
Sum_array:=a[1] 
Else 
Sum_array:=a[n]+sum_array(a,n-1); 
Procedure bubble_sort(var m:mat; n:integer); 
Var temp,i:integer; 
Begin 
For i:=1 to n do {n-1} 
If(m[i]>m[i+1])then 
Begin 
Temp:=m[i]; 
M[i]:=m[i+1]; 
M[i+1]:=temp; 
End; 
If(n>2)then 
Sort(m,n-1); 
End; 
Begin 
Writeln(sum_array(matrix,n)); 
Bubble_sort(matrix,n-1); 
End. 
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Code 

𝑛

2𝑗
= 1 → 𝑛 = 2𝑗  

log2 𝑛 = log2 2𝑗  →  log2 𝑛 = j log2 2 

function pow2(x,n:integer):integer; 
var t,res:integer; 
begin 
t:=x; res:=1; 
while(n<>0)do 
begin 
if(n mod 2=1)then res:=res*t; 
t:=t*t; n:=n div 2; 
end; 
pow2:=res; 
end; 
 

 
 :powerأسبلة عن تابعٌن 

 ما الذي ٌحسبه كال التابعٌن ؟ -1
 .أعط مثاالًا عددٌاًا ٌويح آلٌة عمل كل تابع -2
 .تنفٌذ كال من التابعٌنقدر زمن  -3
 .ما العالقة بٌن هاتٌن التابعٌن -4
 .أي التابعٌن أفيل ؟ مع التبرٌر -5

 (رفع إلى قوة) 𝑥𝑛التابعان ٌحسبان 
  nقٌمة  رقم الدخول

1   n  

2   
𝑛

2
 

3   
n

22 

 
 

j+1   
𝑛

2j 

   n=1آخر مرة ٌدخل الحلقة 

 
 

 
j=log2 𝑛 ≅ О(log2 2) 
ٌفيل التابع التكراري ألنه ال ٌستؽل ذاكرة كبٌرة مثل العودٌة ألن العودٌة تعانً من االستدعاءات العودٌة حٌث ٌسبب كل 

 .مما ٌسبب استدعاءات كبٌرة و استهالك الذاكرة( متحوالته فقط)عودي نسخ التابع استدعاء 
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 :العقدٌةنمط المعطٌات األنسب لتمثٌل األعداد عرؾ 
a+ib   حٌثi  1-هً جذر العدد  

أربع )األعداد العقدٌة و اليرب و القسمة على تقوم بإجراء عملٌات الجمع و الطرح عرؾ برامج جزبٌة باستخدام هذا النمط 
 (.برامج مختلفة

Code 
program test; 
type 
complex=record 
re,im:real; 
end; 
var a,b,c:complex; 
procedure sum_complex(a,b:complex); 
var c:complex; 
begin 
writeln('enter the number complex of first'); 
writeln('enter part real'); 
readln(a.re); 
writeln('enter part imagination'); 
readln(a.im); 
writeln('enter the number complex of second'); 
writeln('enter part real'); 
readln(b.re); 
writeln('enter part imagination'); 
readln(b.im); 
c.re:=a.re+b.re; 
c.im:=a.im+b.im; 
writeln('(',a.re:4:2,'+',a.im:4:2,'i)+(',b.re:4:2,'+',b.im:4:2,'i)=' 
,c.re:6:2,' ','+',c.im:6:2,'i'); 
end; 
procedure sub_complex(a,b:complex); 
var c:complex; 
begin 
writeln('enter the number complex of first'); 
writeln('enter part real'); 
readln(a.re); 
writeln('enter part imagination'); 
readln(a.im); 
writeln('enter the number complex of second'); 
writeln('enter part real'); 
readln(b.re); 
writeln('enter part imagination'); 
readln(b.im); 
c.re:=a.re-b.re; 
c.im:=a.im-b.im; 
writeln('(',a.re:4:2,'+',a.im:4:2,'i)-(',b.re:4:2,'+',b.im:4:2,'i)=' 
,c.re:6:2,' ','+',c.im:6:2,'i'); 
end; 
procedure mult_complex(a,b:complex); 
begin 
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writeln('enter the number complex of first'); 
writeln('enter part real'); 
readln(a.re); 
writeln('enter part imagination'); 
readln(a.im); 
writeln('enter the number complex of second'); 
writeln('enter part real'); 
readln(b.re); 
writeln('enter part imagination'); 
readln(b.im); 
c.re:=(a.re*b.re)-(a.im*b.im); 
c.im:=a.re*b.im+a.im*b.re; 
writeln('(',a.re:4:2,'+',a.im:4:2,'i)*(',b.re:4:2,'+',b.im:4:2,'i)=' 
,c.re:6:2,' ','+',c.im:6:2,'i'); 
end; 
procedure div_complex(a,b:complex); 
var c:complex;  i:real; 
begin 
writeln('enter the number complex of first'); 
writeln('enter part real'); 
readln(a.re); 
writeln('enter part imagination'); 
readln(a.im); 
writeln('enter the number complex of second'); 
writeln('enter part real'); 
readln(b.re); 
writeln('enter part imagination'); 
readln(b.im); 
i:=(b.re*b.re)+(b.im*b.im); 
c.re:=(a.re*b.re-a.im*-b.im)/i; 
c.im:=(a.re*-b.im+a.im*b.re)/i; 
writeln('(',a.re:4:2,'+',a.im:4:2,'i)/(',b.re:4:2,'+',b.im:4:2,'i)=' 
,c.re:6:2,' ','+',c.im:6:2,'i'); 
end; 
begin 
sum_complex(a,b); 
sub_complex(a,b); 
mult_complex(a,b); 
div_complex(a,b); 
readln; 
end. 
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 :صورة من تنفٌذ البرنامج السابق

 :التالً البرنامجلٌكن لدٌنا 

Code 
program test; 
function ingress(x,y:integer):integer; 
begin 
if(y=0)then 
ingress:=0 
else 
ingress:=ingress(y-1,x)+x; 
end; 
begin 
writeln(ingress(5,2)); 
readln 
end. 

 .و ما هو خرج البرنامج ويح آلٌة استدعاء التابع -1
 .ما هو عمل التابع -2
 .و لماذا ingress(-2,-2)ماذا ٌحدث عند االستدعاء  -3
 و ما هو خرج التابع ;ingress(-2,2)أو  ingress(2,-2) ٌنمقبول ٌنالتالً ٌناالستدعاءهل  -4
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 :البرنامج التالًلٌكن لدٌنا 

 
 

ingress( 5,2); 
ingress (1,5)+5        =5+5=10 
ingress(4,1)+1         =4+1=5 
ingress(0,4)+4         =0+4=4 
 
ingress:=0 
 

 .10خرج البرنامج هو 

 .صحٌحٌنعمل التابع هو يرب عددٌن 
 ألن عند االستدعاء  overflowو إال ٌحدث ( ٌجب أن ٌكون القٌمتان المدخلتٌن معاًا أكبر تماما من الصفر)

 ingress(-2,-2) ال ٌوجد شرط لتوقؾ العودٌة. 

 .مرفوض ingress(x,y):x,y<0و بالتالً أي استدعاء من الشكل 

 .مقبولٌن ألن ٌوجد شرط ٌوقؾ العودٌة ingress(-2,2)و  ingress(2,-2)االستدعابٌن  

 .4-خرج التابع هو 

   .مرفوض ingress(x,y):x and y<0بحٌث أي استدعاء من الشكل  إذا عمل التابع هو يرب عددٌن صحٌحٌن

Code 
function fun(x,y:integer):integer; 
begin 
if(y=0)then 
fun:=x 
else 
fun:=fun(y-1,x-1)+1; 
end; 

 writeln(fun(3,2)): التعلٌمة التالٌة جما هو خر

a. 2 
b. 1 
c. 3 
d. 6 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

Fun(3,2);  
1+fun(1,2);   1+2=3 
1+fun(1,0);  1+1=2 
 
Fun:=1 

 writeln(fun(100,2)): التعلٌمة التالٌة جما هو خر

a. 2 
b. 1 
c. 100 
d. 6 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

 

Fun(100,2);  
1+fun(1,99);   1+99=100 
1+fun(98,0);  1+98=99 
 
Fun:=98 
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 writeln(fun(6,3)): التعلٌمة التالٌة جما هو خر

a. 2 
b. 1 
c. 3 
d. 6 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

 . overflowٌحدث : الجواب 

 :من أجل البرنامج التالً ويح آلٌة األستدعاء وخرج البرنامج
program test; 
procedure sum(x,y:integer; var res:integer); 
begin 
if(x=0)then 
res:=y 
else 
begin 
y:=y+1; 
sum(x-1,y,res); 
res:=x+y; 
end; 
end; 
var res:integer; 
begin 
sum(4,3,res); 
writeln(res); 
readln 
end. 
 
Sum(3,5);      res:=3+5=8 
Sum(2,6);     res:=2+6=8 
Sum(1,7);     res:=1+7=8 
Sum(0,8);      
 
  Res:=8 

  8خرج هو 
 
 

 :ما هو خرج البرنامج التالً
program test; 
procedure ingress(x,y:integer; var res:integer); 
begin 
if(x=0)then 
res:=y 
else 
begin 
ingress(x-1,y,res); 
res:=res+y; 
ingress(x-1,y,res); 
res:=res+1; 
end; 
end; 
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function fun(x,y:integer):integer; 
begin 
if(y=0)then 
fun:=1 
else 
begin 
fun:=fun(x,y-1); 
fun:=1+fun(x,y-1); 
end; 
end; 
var res:integer; 
begin 
ingress(2,5,res); 
writeln(res); 
writeln(fun(2,3)); 
readln 
end. 

 :خرج البرنامج هو
7 
4 

 :ما هو خرج البرنامج التالً
program test; 
function ingress(x,y:integer):integer; 
begin 
if(x<=0)then 
ingress:=x+1+y div 2 
else 
ingress:=x+y div 2+ingress(x-1,y); 
end; 
begin 
writeln(ingress(ingress(2,2),2)); 
writeln(2,ingress(2,2)); 
writeln(ingress(2,ingress(2,2))); 
readln; 
end. 
Solutions : 
Outputs: 
37 
27 
13 

 :اكتب خرج البرنامج التالً
program test; 
function ingress(x,y:integer):integer; 
begin 
if(x<=0)then 
ingress:=x+1+y div 2 
else 
ingress:=x+y div 2+ingress(x-1,y*x div 10); 
end; 
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begin 
writeln(ingress(ingress(2,2),2)); 
writeln(2,ingress(2,2)); 
writeln(ingress(ingress(2,ingress(2,2)),20)); 
writeln(ingress(6,20)); 
readln; 
end. 
Solution : 
Outputs: 
17 
25 
42 
42 

 :لٌكن لدٌنا
program test; 
var x,y:integer; 
procedure ingress(x,y:integer); 
var i:integer; 
begin 
i:=1; 
x:=x xor y; 
y:=x xor y; 
x:=x xor y; 
repeat 
x:=x+i div y+x mod y; 
y:=y+x+ y mod x; 
i:=i+1; 
until(i>4); 
writeln(x,',',y); 
end; 
begin 
ingress(4,5); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج هو

a. 48,112 
b. 64,144 
c. 24,56 
d. 12,28 
e. None of the above 
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و كما ٌبٌن فعلى سبٌل المثال ال الحصر بربط هواتفها بعيها ببعض مباشرة دون استخدام أي مقسم هاتؾ ترؼب شركة 
 .nline=6فإن عدد الخطوط التً تربط كافة الخطوط هً   nphone=4الشكل من أجل عدد هواتؾ 

 
 :برنامج ٌقوم بـــــــــــــــــــــــــــ  turbo pascalاكتب بلؽة 

 .من لوحة المالمس  nphonesبقراءة عدد الهواتؾ  -
 .nlineوٌرد عدد الخطوط الرابطة   nphonesتمرر إلٌه كوسٌط عدد الهواتؾ   calculatenblineكتابة تابع  -
 .تمرر إلٌه عدد الهواتؾ فٌطبع كافة الخطوط الواصلة بٌن الهواتؾ  printnetworkكتابة إجرابٌة  -

 :فٌتم طباعة  nphone=4من إجل : مثال

 
 

 
 
 
 
 
 

Code 
PROGRAM test; 
const max=100; 
var 
nphones,i:integer; 
mat:array[1..max] of integer; 
function calculatenblines(nphones:integer):integer; 
begin 
calculatenblines:=nphones*(nphones-1) div 2; 
end; 
procedure printnetwork(nphones:integer); 
var i,j:integer; 
begin 
for i:=1 to nphones-1 do 
for j:=i+1 to nphones do 
writeln('line ',mat[i],' to ',mat[j]); 
end; 

Phone4 

Phone1 

Phone3 

Phone2 

Line3 

Line4  

Line1  

Line2 
Line5 Line6  

Telephone Network 

line 1 to 2 
line 1 to 3 
line 1 to 4 
line 2 to 3 
line 2 to 4 
line 3 to 4 

Engineer khaled yassin alsheikh 



 معضمٌة الشام-إعداد المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ      -كلٌة الهندسة المعلوماتٌة -جامعة دمشقالجمهورٌة العربٌة السورٌة                        

 و بنى التحكم  procedure and functionsاإلجراءات و التوابع             

                                                           166 من   285 

          Syrian Arab Republic                      166 of 285                                      المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ  

khaledyassinkh@gmail.com                                                          معضمٌة الشام  -دمشق -الجمهورٌة العربٌة السورٌة

                                                                                                                                   

 
 
 

 :هو   nphones = 4خرج البرنامج من أجل 

 :هو   nphones=10خرج البرنامج من أجل 

 
   321ٌقوم التابع بعكس أرقامه فٌكون  123عدد صحٌح مثال لدٌنا العدد  خاناتاكتب تابع  ٌقوم بعكس 

 . 2189-ٌقوم بعكس أرقامه   9812-العدد 

 .أحدهما تكراري و اآلخر عوديو المطلوب تابعٌن 

begin 
readln(nphones); 
for i:=1 to nphones do 
mat[i]:=i; 
writekn(' number of lines in networks = ',calculatenblines(nphones)); 
printnetwork(nphones); 
readln; 
end. 

Code 
PROGRAM test; 
function reverse_number(n:integer):integer; 
var res:integer; 
begin 
res:=0; 
while(n<>0)do 
begin 
res:=res*10+n mod 10; 
n:=n div 10; 
end; 

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ
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 خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً

reverse_number:=res; 
end; 
function rev_num(n,res:integer):integer; 
begin 
if(n=0)then 
rev_num:=res 
else 
begin 
res:=res*10+n mod 10; 
rev_num:=rev_num(n div 10,res); 
end; 
end; 
var n:integer; 
begin 
repeat 
writeln('enter the (0 to stop) number'); 
readln(n); 
if(n<>0)then 
begin 
writeln('reverse ',n,' = ',reverse_number(n)); 
writeln('reverse ',n,' = ',rev_num(n,0)); 
end; 
until(n=0); 
end. 

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ
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Code 

 101 2 = 1 ∗  20 + 0 ∗ 21 +  1 ∗ 22 = 1 + 0 + 4 =  5 10  

 .تكرارٌة تحول من عشري إلى ثنابً ومن ثنابً إلى عشريإجرابٌات و توابع 
program test; 
type 
mat=array[1..30] of 0..1; 
var a:mat; 
function pow(x:integer):integer; 
var c,i:integer; 
begin 
c:=1; 
for i:=1 to x do 
c:=c*2; 
pow:=c; 
end; 

 :إجرابٌة تكرارٌة تحول من عشري إلى ثنابً
procedure Bin(x:integer); 
var i,k:integer; 
begin 
i:=0; 
while(x<>0)do 
begin 
i:=i+1; 
a[i]:=x mod 2; 
x:=x div 2; 
end; 
for k:=i downto 1 do 
write(a[k]); 
end; 

 :إجرابٌة عودٌة  تحول من عشري إلى ثنابً
 

procedure bin1(x:integer;var i:integer); 
var k:integer; 
begin 
if(x<>0)then 
begin 
i:=i+1; 
a[i]:=x mod 2; 
bin1(x div 2,i); 
end 
else 
for k:=i downto 1 do 
write(a[k]); 
end; 

 :إجرابٌة تكرارٌة تحول من ثنابً إلى عشري

 
function dec(x:integer):integer; 
var res,i:integer; 

0 1 2 
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 :نتٌجة تنفٌذ البرنامج السابقمن  صورة

 
من جهاز  ٌتم إدخاله حٌث من خالل نص مكتوب باللؽة اإلنكلٌزٌةٌقوم بحساب عدد األحرؾ و عدد الكلمات اكتب برنامج 

علماًا أن الفاصل بٌن الكلمة و األخرر هو فراغ واحد  (الشاشة)على شاشة الخرج القٌاسٌة  (لوحة المفاتٌح)الدخل القٌاسً 
 : (.)و النص ٌنتهً بنقطة على األقل 

 :لنص التالًالتخٌل  اننا أدخلنا =مثال لنفرض
Hi how are you  
I am from Syrian              arab                     republic 
syria                             arabic              
 
 
Good bye. 

 (.أسطر فارؼة,فراؼات )ٌجب معالجة جمٌع حاالت اإلدخال  :ةمالحظ
  54= عندها ٌجب أن ٌكون خرج البرنامج هو عدد األحرؾ فً النص

begin 
res:=0; i:=0; 
while(x<>0)do 
begin 
res:=res+x mod 10*pow(i); 
x:=x div 10;i:=i+1; 
end; 
dec:=res; 
end; 

 :عودٌة تحول من ثنابً إلى عشريإجرابٌة 
 

function dec1(x,res,i:integer):integer; 
begin 
if(x<>0)then 
begin 
res:=res+x mod 10*pow(i); 
dec1:=dec1(x div 10,res,i+1); 
end 
else 
dec1:=res; 
end; 
var i:integer; 
begin 
i:=0; 
bin(2); 
writeln; 
bin1(2,i); 
 
writeln; 
writeln(dec(1001)); 
writeln(dec1(11111,0,0)); 
readln 
end. 
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  14= و عدد  الكلمات فً النص 

 .ٌحوي عدد الكلمات wٌحوي عدد األحرؾ و المتحول  rسوؾ أجعل المتحول :مالحظة
 

 :بطرٌقٌتٌن وسوف أحل هذه المسالة
و هً ( (حل عشوابً) من حٌث ؼموض الخوارزمٌة) وهً الطرٌقة المعقدة التً تخطر على بال المبرمج المبتدئ الطرٌقة 

 :كالتالً

Code 

program test; 
var c:char; 
w,r,m:integer; 
ok:boolean; 
begin 
r:=0; 
w:=0; 
m:=0; 
ok:=false; 
while(true)do 
begin 
if(c='.')then  
break; 
read(c); 
if (ok=false)and((c=chr(13)) and(r<>0)) then 
begin 
w:=w+1; 
ok:=true 
end 
else 
if(r<>0)and(c='.') then 
if ok=false then 
w:=w+1; 
if(c=' ') then 
begin 
ok:=false; 
if(r<>0)then 
w:=w+1; 
while(c=' ') do 
read(c); 
end; 
case c of 
'A'..'Z','a'..'z','0'..'9':begin r:=r+1; ok:=false; end; 
end; 
case ord(c) of 
97..122:m:=m+1; 
end; 
end; 
if(r<>0)then 
begin 
writeln('numbers of characters in text = ',r); 
writeln('numbers of words in test = ',w); 
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 :النص السابقأدخلنا صورة من تنفٌذ البرنامج بفرض أننا 

 
 .عدل البرنامج السابق بحٌث ٌحسب عدد الحروؾ الصؽٌرة و الكبٌرة و األرقام المكونة فً النص المدخل

 
 

 : الملف مع عاملتنتماما كما  مع الشاشة نتعاملالطرٌقة الثانٌة و هً الطرٌقة النظامٌة بالحل 

writeln(m); 
end 
else 
writeln('empty text'); 
readln; 
end. 

Code 

program test; 
var c:char; 
w,r:integer; 
ok:boolean; 
s:string; 
begin 
r:=0; 
w:=0; 
while(not eof)do 
begin 
s:=''; 
ok:=false; 
while(not eoln)do 
begin 
read(c); 
if c in ['a'..'z','A'..'Z','0'..'9'] then 
begin 
r:=r+1; 
ok:=true; 
s:=s+c; 
end; 
if ((s<>'')and(c=' '))or (eoln)then 
begin 
if ok then 
w:=w+1; 
s:=''; 
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 :صورة من تنفٌذ البرنامج 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

end; 
if(c='.')then 
break; 
end; 
if(c='.')then 
break; 
readln; 
end; 
if(r<>0)then 
begin 
writeln('numbers of characters in text = ',r); 
writeln('numbers of words in text = ',w); 
end 
else 
writeln('empty text'); 
readln; 
end. 
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بنى التحكم و المعطٌات 
 البسٌطة والمعطٌات المركبة 

 

Syrian Arab Republic 
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 : turbo Pascal Simple Data Typesنواع المعطٌات البسٌطة فً لغة تربو باسكالأ

تتيمن لؽة باسكال أنواع معطٌات متنوعة و ؼنٌة جعلت منها لؽة سهلة فً تمثٌل أنواع المعطٌات المختلفة  و بؤفيل طرٌقة  
 .نرٌد و حسب الحاجة  التً ٌقتيٌها البرنامج باإليافة إلى أنها ُتمكن من إنشاء أنواع المعطٌات التً 

نوع المعطٌات عدد :بقوالب من اجل تخزٌن المعلومات فٌها فعلى سبٌل المثال    data typesتزودنا أنواع المعطٌات  

و الذي   arrayٌُخزن العدد يمن حجرتٌن من حجرات الذاكرة و بشكل مشابه فإن نوع المعطٌات نسق   integerصحٌح 

عددها حسب نوع و عدد عناصر هذا  قٌماًا مختلفة تنتمً لنفس نوع المعطٌات ٌيع عناصره فً فً حجرات ذاكرة ٌخزن 
 .النسق

 .من الذاكرة من أجل تخزٌنها (. حجرة)باٌت  200عدد صحٌح فسوؾ ٌخصص لهذ القٌم  100فإذا كان لدٌنا نسق مكون من 

لمتحوالت و أنواع العملٌات التً ٌمكن إجراإها على هذه المتحوالت و ٌحدد نوع المتحوالت كمٌة حجرات التخزٌن الالزمة ل
 .و المبرمج على حد سواء  compilerهما أمران هامان من أجل المترجم 

لقد قامت لؽة تربو باسكال بتوسٌع لؽة باسكال وزودتها بمجموعة أكبر و أسهل من أنواع المعطٌات و جعلت من لؽة باسكال 
 .فً االستخدام و تسمح لؽة باسكال بتمثٌل أنواع المعطٌات البسٌطة و المركبةأكثر مرونة و سهلة 

 : Pascal Programsالبرامج بلغة باسكال 
و ٌتم تنفٌذ البرنامج عبارة عبارة حٌث تمثل   statementإن العنصر األساسً الذي تتكون منه برامج باسكال هو العبارة 

نحن نستخدم عبارة اإللحاق من أجل تخزٌن :إلنجاز مهمة البرنامج فعلى سبٌل المثال  العبارات التعلٌمات المستقلة المطلوبة
المعلومات فً متحوالت البرنامج و نستخدم أٌياًا عبارات استدعاء اإلجراءات و التوابع من أجل حساب قٌم أو إنجاز عمل 

 .مطلوب
ع ترك الفراؼات المرؼوبة بٌن عناصر العبارات كما هناك عدة اعتبارات مسموح بها عند كتابة العبارات منها أننا نستطً

نرٌد  ونستطٌع أٌياًا أن نيع عناصر العبارة على أسطر مختلفة ولكن الشًء الوحٌد الذي ال ٌمكن فعله أثناء كتابة العبارة 
ثالث طرابق فعلى سبٌل المثال ُتظهر لنا األسطر التالٌة   stringsهو ويع فراؼات يمن الكلمات أو السالسل الرمزٌة 

 :مسموح بها فً كتابة نفس العبارة
Myint      :=7; (*طرٌقة أولى*) 
Myint:=7; (* طرٌقة ثانٌة*) 
Myint  (* طرٌقة ثالثة*) 
:= 
 
7; 
الحظ أن العبارة ٌمكن أن ُتجزأ إلى أسطر متعددة كما هو الحال فً الطرٌقة الثالثة من المثال السابق أما العبارة التالٌة فهً 

 :صحٌحة  بسبب وجود فرغ يمن اسم المتحولؼٌر 
My   int:=7; (*عبارة خاطبة*) 

 .هذه المرونة مفٌدة جداًا ألنها تسمح لنا باستخدام الفراؼات كما نرٌد عند تنظٌم برامجنا
ودنا فهو ٌحتاج إلى بداٌة كل عبارة ونهاٌتها ولهذا تز  source codeلكن عندما ٌقوم المترجم بقراءة الشفرة المصدرٌة 

بإمكانٌة الفصل بٌن العبارات حٌث تؤتً الفاصلة المنقوطة فً نهاٌة كل عبارة يمن البرنامج أو اإلجراء  ;الفاصلة المنقوطة  

أو التابع و لكن هناك عبارات ال تحتاج إلى فاصلة منقوطة مثل العبارة األخٌرة فً نهاٌتها مثل العبارة األخٌرة فً كل من 
 جراء و التابع البرنامج الربٌسً و اإل

 :ٌتيمن البرنامج التالً عدة  موايع تكون الفاصلة المنقوطة فٌها اختٌارٌة 
 

Code 

program test; 
var intval:integer; 
procedure Awaituser; 
begin 
write('press enter to continue.'); 
readln   (‘;   can be omitted here’); 
end; 
procedure  getinteger(message:string; var value:integer); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value)  (‘;   can be omitted here’); 
end; 
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begin 
getinteger('value?',intval); 
writeln(intval); 
Awaituser; 
if(5>10) or (20+2>10 div 2)then 
begin 
writeln((5>10) or (20+2>10 div 2)); 
writeln(5=5 div 10)   (‘;   can be omitted here’); 
end; 
Awaituser    (‘;   can be omitted here’); 
End. 

 
الذي ٌنهً البرنامج الربٌسً و   ENDرأٌنا فً المثال السابق أن الفاصلة المنقوطة ٌمكن أن ُتهمل قبل الممٌز المحجوز 

تذكر )كن ان تهمل الفاصلة المنقوطة  بعد آخر عبارة يمن العبارة المركبة وٌم.  Getintegerو   Awaituserاإلجراٌن 

التً  endهذا ٌعنً أننا نستطٌع تجاهل الفاصلة المنقوطة  قبل (  endو   beginأن العبارة المركبة تكون محاطة بالممٌزٌن 

 .تنهً العبارة المركبة 
 :هوبق خرج البرنامج السا

 : commentsالتعلٌقات 
 .ٌمكننا أن نيٌؾ إلى برامجنا بعض المالحظات أو التعلٌقات و التً تساعدنا فً فهم و تعدٌل و إصالح برامجنا عند الحاجة

أو  (* comments *)تملك لؽة باسكال طرٌقٌتٌن فً تعٌٌن التعلٌقات إذ ٌمكننا ويع التعلٌق الذي نرٌد يمن القوسٌن 

ٌتجاهل أي  نص مكتوب بعده حتى ٌصل  }أو القوس  *)فعندما ٌصادؾ المترجم القوس    {comments}يمن القوسٌن 

 . {أو )* إلى األقواس المقابلة لها أي 
ٌُظهر لنا مالذي ٌحدث إذا لم ننتبه إلى ويع األقواس بالشكل الصحٌح   نفذ البرنامج خطوة خطوة باليؽط )و البرنامج التالً 

 (. F7فً على المفتاح الوظً

 

Code 

program test; 
begin 
writeln('one'); (* start a comment 
writeln('Two');   finish a comment *) 
writeln('three'); 
readln; 
end. 

 
و انتهى عند آخر السطر التالً له و الذي حصل أننا   writelnبدأ التعلٌق فً البرنامج السابق بعد أول استدعاء لإلجراء 

أردنا أن نزود العبارتٌن األولى و الثانٌة بتعلٌق مناسب لكل منهما و لكن المترجم قرأ السطر الثانً كامالًا واعتبره جزءاًا من 
 . towة و لم ٌتيمن الكلم  threeو   oneالتعلٌق و كنتٌجة لذلك كان خرج البرنامج ٌحتوي على الكلمتٌن 

 :خرج البرنامج السابق هو
 
 

و البرنامج التالً ٌتيمن الطرٌقة 
 :الصحٌحة فً كتابة التعلٌقات للسطرٌن األول و الثانً 
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Code 

program test; 
begin 
writeln('one'); (* start a comment*) 
writeln('Two');(* start and  finish a comment *) 
writeln('three'); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج السابق هو
 
 
 
 
 
 
 

أسماء اإلجراءات : األسماء أو السالسل الرمزٌة مثل( يمن )ٌمكننا ويع تعلٌقاتنا فً أي مكان يمن البرنامج ما عدا وسط 
 .أو أسماء المتحوالت

 :فعلى سبٌل المثال السطر التالً سوؾ ٌقودنا إلى خطؤ
(* you cannot have   (*    nested  *)         comments *) 

و   *)ألن المترجم عندا ٌسٌر عبر التعلٌق ٌقوم ببساطة بالبحث عن رمز نهاٌة التعلٌق و هذا ٌعنً أن التعلٌق بدأ بالرمز 

 .{فإن المترجم ٌبحث عن الرمز المقابل له  }أما إذا بدأ التعلٌق بالرمز )* المترجم ٌبحث عن الرمز المقابل له أي 
و فً حال عثور المترجم على هذا الرمز ٌفترض أن التعلٌق قد انتهى و ٌستؤنؾ ترجمة البرنامج و فً المثال السابق ٌحاول 

 :المترجم تنفٌذ الكلمة التالٌة
comments   *) 

 .و هذا سوؾ ٌإدي إلى خطؤ فً عملٌة الترجمة
 

نجعل المترجم ٌتقبل التعلٌقات المتداخلة بؤن نستخدم الرمزٌن فً بناء التعلٌق لنيع تعلٌقاتنا المتداخلة فلكً و لكننا ٌمكننا أن 
نيع تعلٌقاًا يمن آخر نستخدم أحد الرمزٌن من أجل التعلٌق الخارجً و الرمز اآلخر ٌستخدم من أجل التعلٌق 

ٌُظهر تعلٌقاًا متداخالًا ( المتداخل)الداخلً  :و مقبوال من قبل المترجم  و المثال التال 
(*   you can have   {  quasi-nested   }     comments  *) 

 
{   you can have   (*  quasi-nested  *)     comments  } 

 الحظ كٌفٌة ويع عبارات التعلٌق 

Code 

program test; 
procedure proc(var n:integer);forward;  {prototype} 
function func(n:integer):integer; 
begin 
proc(n); 
func:=n; 
end; (* end function {return value } value=n*) 
procedure proc; 
begin 
n:=n div 10 div 2 div 5; 
end; 
begin      {main program } 
(*first statement *)writeln(func(200)); 
readln; 
end. 
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 :خرج البرنامج السابق هو

 : variablesالمتحوالت 
نحن نحتاج فً البرامج التً نقوم بكتابتها بلؽة برمجة معٌنة إلى تخزٌن عناصر متنوعة من المعلومات و معظم هذه العناصر 

تتؽٌر قٌمتها أثناء تنفٌذ البرامج لذلك ٌجب على البرنامج أن ٌزودنا بطرٌقة لحفظ و تخزٌن هذه القٌم و تدعى هذه الطرٌقة 
 . variablesت باستخدام المتحوالت أو المتؽٌرا

ٌُححز لها مساحات تخزٌنٌة فً الذاكرة من أجل تخزٌن معلومات فعندما نكتب برنامج ما ال و  و المتحوالت هً أسماء 
نصرح عن المتحوالت فٌه نقوم بحجز مساحة من الذاكرة مخصصة لهذه المتحوالت و عندما نصرح عن متحول حددنا امه و 

ة و ٌربط هذا الموقع من الذاكرة باسم المتحول و مويع التخزٌن هذا معروؾ فقط نوهع ٌخصص المترجم مساحة من الذاكر
من قبل المترجم و ال حاجة إلى أن نعرفه و عندما نرٌد أن نقرأ المعلومات المخزنة فً هذا الموقع أو نكتب شٌباًا هناك علٌنا 

كصنادٌق للبٌد اإللكترونً إذ ٌمثل اسم  نتخٌل المتحوالت و أماكن تخزٌنها=أن نيع اسم المتحول و ٌمننا أن نفترض
كما فً التمثٌل ( محتوٌات صندوق البرٌد)المتحول عنوان صندوق البرٌد و تمثل قٌمة المتحول قٌمة الرسالة 

 :المنطقً التالً=التخٌلً

 
 

 : naming variablesتسمٌة المتحوالت 
أو أحد   a…zبحوؾ أي أحد الحروؾ الصؽٌرة من   identifiersأو الممٌزات   namesٌجب أن ٌبدأ  تسمٌة األسماء 

ٌُتبع هذا الحرؾ بعدد من األحرؾ أو األرقام من _  أو الرمز   A…Zالحروؾ الكبٌرة من  و الٌسمح بوجود   9 …0و من ثم 

رمزاًا و فٌما ٌلً بمض   63قرأ أول فراؼات يمن اسم المتحول و ٌمكن للممٌز أن ٌكون بؤي طول نرٌد و لكن المترجم ي

 :الممٌزات المسموح بها فً لؽة التربو باسكال وبعيها اآلخر ؼٌر مسموح به
 :الممٌزات المسموح بها -

 Avalidname  LikeWise3  Q 

 information  Data  Info_sys_ 
 

 
 

 :الممٌزات ؼٌر المسموح بها -
 

 Not-valid                         (إشارة الناقص) 

 3LikeWise                       ( الرمز األول رقم) 

 Info    sys                         (     الفراغ     ) 
 

 
ال تشكل حالة األحرؾ الكبٌرة والصؽٌرة أٌة أهمٌة فً لؽة باسكال حٌث ُتعامل األحرؾ على انها حالة واحدة و هكذا فإن 

 :متكافبة بلؽة باسكالاألسماء التالٌة تعتبر 

 Version1  vErsiOn1  vERSIOn1 
   

 : Variables Declarationsالتصرٌح عن المتحوالت 
تعتبر لؽة باسكال شدٌدة االرتباط بؤنواع المعطٌات و هذا ٌعنً أن المترجم ٌجب أن ٌعرؾ نوع المعطٌات الواجب تخزٌنها 

عن هذا   declareكمتحوالت قبل أن ٌستخدمها يمن البرنامج ومن أجل إعطاء كل متحول نوع معطٌات ٌجب التصرٌح 

Alpha 

37 

 السبب
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لهذا المتحول أسماًا و نحدد له نوعاًا و بنفس الطرٌقة ٌمكن التصرٌح عن المتحول أوالًا فعندما نصرح عن متحول فإننا نعطً 
 .  Varعدة متحوالت و ٌجب أن ٌبدأ التصرٌح عن المتحوالت بالكلمة  

 :مثال
Var max,min:real; 
        Count:integer; 

و صرحنا عن   realي فً التصرٌحات السابقة صرحنا عن ثالثة متحوالت حٌث صرحنا عن متحولٌن من النوع الحقٌق

 .متحول من النوع الصحٌح
و إذا أردنا أن نصرح عن أكثر من متحول لهم نفس المعطٌات ٌجب أن نكتب أسماء هذه المتحوالت بشكل متتالً مع الفصل 

ت و إلحاق هذه األسماء بنوع معطٌات معٌن و الصٌؽة الكتابٌة للتصرٌح عن المتحوال ,بٌن هذه األسماء بواسطة الفاصلة 

 :كالتالً
 

Var <1 اسم متحول 2>, <اسم متحول>,……..<n نوع المعطٌات>:<اسم متحول> 

 
بعد التصرٌح لنفصله عن التصرٌح التالً له و ٌمكننا ترك الفراؼات التً نرٌدها بٌن  ;و ٌجب أن ال ننسى فاصلة منقوطة 

 .أسماء المتحوالت
 :مثال

Var  
Val1,  val2      
Sum,  Mul      :               real; 
Ival1     ,   Ival2  , Ival3     :    integer      ; 
ٌُخصص مويعاًا من الذاكرة لتخزٌن قٌمة هذا المتحول و حجم مويع التخزٌن ٌعتمد  عندما نصرح عن متحول فإن المترجم 

 :التخٌلً =المعطٌات التً ٌنتمً إلٌها المتحول كما فً التمثٌل المنطقًعلى نوع 

 :بعد التصرٌح عن المتحوالت ٌمكننا استخدامها و إلحاق قٌم بها يمن البرنامج كما نرٌد 
Val1:=5.0; 
Val2:=2.0; 
Sum:=val1+val2; 
Mul1:=val1*val2; 
IVal1:=2; 
Ival2:=Ival1; 
Ival3:=Ival1-Ival2; 

Val1 

Val2 

sum 

Mul  

Ival1 
Ival2 
Ival3 
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 :بعد أن تنفذ هذه العبارات سوؾ ٌؽدو حٌز التخزٌن المخصص لهذه المتحوالت محتوٌاًا القٌم التالٌة 

 .ٌأخذ قٌمة افتراضٌة ما أبداًال عند التعامل مع المتحوالت أن المتحول(  تتخٌل= تفترض ) ال

 : operatorsالمعامالت 
تملك لؽة باسكال مجموعة كبٌرة من أنواع المعطٌات باإليافة إلى أنها تمكننا من إنشاء أنواع المعطٌات الخاصة بنا و 

ن و ٌعٌدها المعامل عبارة عن عملٌة  تطبق على القٌم إلنتاج قٌمة جدٌدة و المعامل بشكل عام ٌؤخذ المعلومات فً شكل معً
ٌؤخذ المعلومات فً شكل قٌمتٌن و ٌعٌدها على شكل مجموع هاتٌن  +فً شكل مختلؾ فعلى سبٌل المثال معامل الجمع 

و القٌمة انتعلقة بالمعامل   binary operatorالقٌمتٌن مثل هذا المعامل ٌؤخذ قٌمتٌن و ٌعٌد قٌمة و ٌدعى بالمعامل الثنابً 

 :فعندما نكتب تعبٌرأ مثل  expressionمالت و الحدود ٌشكلون التعبٌر و المعا  operandتعرؾ بالحد 

55 + myval; 
و   right operandهو الحد الٌمٌنً   myvalلعملٌة الجمع و المتحول   left operandٌكون الحد الٌساري  55فالعدد 

 .هو المعامل و هكذا فإن المعامل ٌؤخذ حدٌن و ٌعٌد قٌمة واحدة+ عملٌة 
 

ٌؤخذ حداًا إما   notتؤخذ قٌمة واحدة و تعٌد قٌمة أخرر فمثال المعامل   unary operatorsأٌياًا معامالت أحادٌة وٌوجد 

false  أوtrue  وٌعٌد القٌمة المعاكسة. 

 : notالبرنامج ٌويح لنا استخدام المعامل 

 

Code 

program test; 
var res,sum:integer; 
begin 
res:=28; 
if not((res=28)and(res mod 2=0))then 
writeln('success') 
else 
writeln('fail'); 
if not (true) and(res=10) then 
writeln('arabic syria'); 
readln; 
end. 

 
 :ٌؤخذ حد وحٌد وهو   notفإن المعامل  not((res=28)and(res mod 2=0))فً التعلٌمة  -

 (res=28)and(res mod 2=0) ه و قٌمتtrue   وٌكون لدٌناnot(true)   و بالتالً ٌكون لدٌناif false then    

 
وبالتالً  (true)ٌؤخذ حد وحٌد و هو  notفإن المعامل  if not (true) and(res=10) thenفً التعلٌمة      -

   if false and true = false: ٌكون
 

Val1 

Val2 

sum 

Mul  

Ival1 
Ival2 
Ival3 

5.0 

2.0 

7.0 

10.0 

2 
2 
0 
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 :خرج البرنامج السابق هو

 : assignment operatorمعامل اإللحاق 
و العنصر الٌساري فً عبارة اإللحاق . حداًا واحداًا متحوالًا كان أو قٌمة و ٌلحق قٌمة هذا الحد بمتحول =:ٌؤخذ معامل اإللحاق 

ٌجب أن ٌكون متحوال حصراًا و بشكل عام ٌجب أن ٌكون المتحول و الحد الموجود ٌمٌن متحول اإلسناد من نفس نوع 
 :لة على عبارات اإللحاقو فٌما ٌلً بعض األمث. المعطٌات 

Myinteger:=399; 
Variable_integer:=my_integer; 
Mystring:='hello to Syria arabic'; 
Myvalue:=55*yourvalue+2 /theirvalue; 

 

 : comparison operatorsمعامالت المقارنة 
لمعرفة أي القٌمتٌن أقل  val2و القٌمة   val1نحتاج فً البرامج التً نكتبها أحٌاناًا إلى مقارنة قٌمتٌن فمثالًا نرٌد مقارنة القٌمة 

   falseأو   trueو مثل هذه المقارنات ٌمكن أن تتطبق على المعلومات العددٌة و ؼٌر العددٌة و ٌكون ناتج المقارنة دابماًا هو 

 تدعى بالمعامالت العالبقٌة (comparison operators)كال ستة معامالت مقارنة و تملك لؽة باس

 relational operators   

و معامالت المقارنة تنتمً تتعامل مع حدود   falseأو   trueو كل واحد من هذه المعامالت ٌؤخذ حدٌن و ٌعٌد إحدر قٌمتٌن 

 .نفس نوع المعطٌات من أجل المقارنةعددٌة و ؼٌر عددٌة و هذه الحدود ٌجب أن تنتمً إلى 
 :لدٌنا تعابٌر مقارنة مقبولة:مثال 

'hello'='good bye'; 
1>=102 

 :تعبٌر ؼٌر مقبول : مثال
1<='hello';   (* مقارنة مرفوية لعد تجانس بٌن أنواع المعطٌات المقارنة*) 

 
 :معامالت المقارنة هً

إذا كان الحدان المقارنان متساوٌان و إال  trueالمعامل القٌمة  ٌعٌد هذا: equality operator =معامل المساواة  .1

 :مثال.  falseفإنه  ٌعٌد 
'hello'='hello' (* true *) 
39=103  (* false*) 

إذا كان الحدان المقارنان ؼٌر  trueٌعٌد هذا المعامل القٌمة : inequality operator <>معامل عدم المساواة  .2

 :مثال.  falseمتساوٌان و إال فإنه ٌعٌد القٌمة 
'hello'<>'hello' (* false *) 

        39<>103  (* true*) 
إذا كان الحد الٌساري أكبر من  trueٌعٌد هذا المعامل القٌمة : greater than operator <معامل القٌمة األكبر  .3

 :مثال. falseنه ٌعٌد القٌمة الحد الٌمٌنً و إال فإ
'zebra'>'aardvak' (* true*) 
'arabic'>'syria' (* false*) 
39.99>236.1 (*false*) 

 
 trueٌعٌد هذا المعامل القٌمة : greater than or equal to operator =<معامل القٌمة األكبر أو المساواة   .4

 :مثال.  falseإذا كان الحد الٌساري أكبر من أو ٌساوي الحد الٌمٌنً و إال فإنه ٌعٌد القٌمة 

'syria'>='arabic' (*true*) 
12>=11  (*true*) 

إذا كان الحد الٌساري أقل من الحد   trueٌعٌد هذا المعامل القٌمة :  less than operator >معامل القٌمة األقل  .5

 :مثال. falseٌعٌد القٌمة  الٌمٌنً و إال فإنه
'good bye'<'university' (*true*) 
123<1036   (* true*) 
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إذا كان  trueٌعٌد هذا المعامل القٌمة : less than or equal to operator =>معامل القٌمة األقل أو المساواة  .6

 :مثال. falseالحد الٌساري أقل أو ٌساوي الحد الٌمٌنً و إال فإنه ٌعٌد القٌمة 
123<=123 (*true) 
1036<=3 (*false*) 
'page'<='book'   (*false'); 

 
 .falseأو  trueمعامالت المقارنة تعٌد دابماًا قٌمة بولٌانٌة :مالحظة

 
 : operator precedenceأسبقٌة المعامالت 

 عندما نستخدم أكثر من معامل واحد فً عبارة ما فإن أسبقٌة المعامالت تقرر ترتٌب المعامالت الواجب تطبٌقها أوالًا 
و نحن نعلم فً علم الجبر أن عملٌة اليرب تملك أسبقٌة على عملٌة الجمع إذ ٌمكن رإٌة قانون األسبقٌة هذا فً التعبٌر 

 . 42و لٌس  26 و الذي ناتجه هو  3*6+8الرٌايً التالً  

ٌُجمع الناتج مع   18=3*6حٌث فً التعبٌر السابق ٌتم حساب   . 26و هكذا كانت نتٌجة التعبٌر السابق  8أوالًا و ثم 

ٌجب علٌنا إيافة أقواس لنتجاهل قانون أسبقٌة اليرب و بالتالً التعبٌر التالً  42و حتى نجعل ناتج التعبٌر السابق 

 .42ناتجه هو  3*(8+6)

ٌُحسب التعبٌر التالً من الٌسار إلى الٌمٌن و باإل يافة إلى قانون األسبقٌة هذا فإن المعامالت ُتحسب دابماًا وفق اتجاه ثابت إذ 
 :فً حال كل المعامالت تملك نفس األسبقٌة

1 +  2  +  6  +  23  +  85  +  189  
       3 +   6  +  23  +  85  +  189 
               9  +  23  +  85  +  189 
                       32  +  85  +   189 
                                117 +    189 
                                              306 

لكلً وقانون األسبقٌة ٌتؤكد من أن قٌمة التعبٌر ا. معامل اإللحاق ٌملك أقل أسبقٌة بالمقارنة مع كل معامالت لؽة باسكال 
ٌُلحق هذه القٌمة بالمتحول الواقع على ٌساره أما معامالت المقارنة فهً  الواقع على ٌمٌن عبارة اإللحاق قد ُحسب قبل أن 

 .تملك نفس األسبقٌة فهً تملك فٌما بٌنها و هذه األسبقٌة بالطبع أعلى من أسبقٌة معامل اإللحاق
 
 

 : constant definitionsتعرٌف الثوابت 
تخٌل أنك قمت بكتابة برنامج فٌزٌابً =فً برامج التً نكتبها إلى استخدام قٌماًا ثابتة فعلى سبٌل المثال افترضقد نحتاج 

 ٌصؾ
متراًا فً الثانٌة المربعة   9.8حركة سقوط األجسام عندبذ سوؾ تحتاج إلى قٌمة تسارع الجاذبٌة األريٌةو التً تساوي تقرٌباًا 

 . constantاستخدمت يمن البرنامج و لذلك ٌمكن اعتبار هذه القٌمة ثابتة  و هذه القٌمة سوؾ تبقى نفسها أٌنما

تسمح لؽة باسكال أن نعٌن أسماًا لمثل هذه القٌم عندبذ ٌمكننا أن نشٌر إلى هذه القٌم بواسطة أسمابها و تعرٌؾ الثوابت ٌتم وفق 
 :الصٌؽة الكتابٌة لتعرٌؾ الثوابت هً

        

Const <قٌمة> =<اسم الثابت>; 

 : constمثال ٌبٌن لنا تعرٌؾ عدة ثوابت بعد الكلمة المحجوز ألجل تعرٌؾ الثابت و هً 

Const    value=10;  mystring='syria arabic'; 
 valueR=263.65; 

ن نالحظ أن تعرٌؾ الثابت هو إجراء مساواة بٌن اسم الثابت و  القٌمة المسندة إلى هذا الثابت حٌث عند ترجمة البرنامج فإ
عند  كل ظهور ألسماء هذه الثوابت و السإال هنا إذا كان المترجم ( قٌمة الثابت)المترجم ٌستبدل القٌم المخصصة للثوابت 

 !!!!! .ٌقوم باستبدال اسم الثابت بقٌمته فما هً الفابدة من تعرٌؾ الثابت فً البرنامج ؟؟؟؟ 
 :األسباب هً

  acceleration Constantماًا فمثال إذا رأر القارئ شٌباًا شبٌهاًا بهذا الثابت ٌؽدو البرنامج أكثر ويوحاًا و أسهل فه: أوالًا 

ٌُفاجؤ بقٌمة مثل " ثابت التسارع"ومعناه  .يمن البرنامج  9.8بدالًا من أن 

 
 استخدام عملٌة تعرٌؾ الثوابت تمكننا من تؽٌٌر قٌمة هذا الثابت بسهولة عند القٌام بؤي تعدٌل مستقبلً مطلوب يمن: ثانٌاًا 

تخٌل أنك استخدمت قٌمة ثابت التسارع فً مبة موقع مختلفاًا يمن البرنامج الفٌزٌابً عندبذ ٌمكنك = افترض , البرنامج 
تخٌل أنك ترٌد تعدٌل هذا البرنامج لكً ٌنجز = فً كل هذه المواقع بدالًا من اسم الثابت و لكن افترض  9.8كتابة القٌمة 

متراًا فً الثانٌة المربعة و لكً تعدل   1.6قمر حٌث ٌكون تسارع الجاذبٌة هناك هو حساباته حول سقوط األجسام على سطح ال

فً كل مكان ُوجدت فٌه يمن البرنامج و قد تكون عملٌة البحث العام   1.6بالقٌمة   9.8هذا البرنامج ٌجب استبدال القٌمة 
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search   و االستبدال التلقابً   9.8عن القٌمةreplace   فً   9.8ؼٌر مجدي فقد ٌكون قد استخدمت القٌمة   1.6لها بالقٌمة

موجودة يمن البرنامج من حٌث   9.8حسابات أخرر ؼٌر الحسابات المتعلقة بتسارع الجاذبٌة ولذلك ٌجب فحص كل قٌمة 

ب أم ال و هذه الطرٌقة سوؾ تكون مملة و ؼٌر ميمونة و الفرصة كبٌرة لنسٌان قٌمة ٌج  1.6يرورة استبدالها بالقٌمة 

 .استبدالها باإليافة إلى الوقت اليابع فً عملٌة التعدٌل 
أما إذأ عرفت ثابتاًا ٌمثل تسارع الجاذبٌة ٌصبح بإمكانك تعدٌل البرنامج بتؽٌٌر قٌمة هذا الثابت يمن تعرٌؾ الثوابت و عندبذ 

 .ٌقوم المترجم بعمل التؽٌٌر الالزم فً البرنامج عوياًا عنك
 

 : output procedureاإلجراءات المستخدمة فً عملٌة اإلخراج 
 writelnلكتابة المعلومات على الشاشة أو على ملؾ حٌث ٌقوم اإلجراء   writelnو  writeلؽة باسكال باإلجراءٌن   تزودنا

ظهر المعلومات المحددة و فهو يُ  writeبإظهار المعلومات المراد إظهارها و ٌنتقل بعدها إلى بداٌة سطر جدٌد أما اإلجراء  

 .لكن ال ٌنتقل إلى سطر جدٌد و ٌبقى المإشر عند نهاٌة  أخر رمز كتبه
ٌُرسل اتحاداًا   writelnأن اإلجراء   writeln و  writeو الفرق الوحٌد بٌن اإلجراءٌن   ٌُظهر المعلومات المحددة  بعد ان 

أما   CRLFو ٌثرمز لهذا االتحاد بالرمز   line feedالسطرٌة ورمز التؽذٌة   carriage returnبٌن رمزي إرجاع الحاملة 

ٌُظهر جمٌع المعلومات المخصصة له و البرنامج التالً ٌويح لنا عملٌة   writeاإلجراء  ٌُرسل أي رمز بعد أن  فال 

 :استدعابً  هذٌن اإلجراءٌن 

Code 

program test; 
var testvalue:integer; 
begin 
testvalue:=22333; 
write('Just a sentence, without CRLF.'); 
writeln('this continues on the same line.'); 
writeln; 
writeln; 
writeln('there should be two blank lines abov this one.'); 
writeln; 
write('Eight = ',8,'; nine = ',9); 
writeln('; ten = ',10); 
writeln(  'testval =',testvalue); 
readln; 
end.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   
 

 
و إذأ قمنا   argumentsمن المتحوالت الوسٌطٌة ( ؼٌر محدد)ٌمكن أن ٌؤخذا عدد متؽٌراًا   writelnو   writeاإلجراءٌن 

أي ٌنقل المإشر إلى بداٌة سطر جدٌد . فقط   CRLFٌرسل األمر   بدون متحوالت وسٌطٌة عندبذ  writelnباستدعاء اإلجراء 

عمل مع العلم أن هذا االستدعاء ال ٌقوم بأي بدون متحوالت وسٌطٌة فإن هذا اإلجراء   writeإما إذا استدعٌنا اإلجراء 

 .صحٌح تركٌبٌاًا 
و   writelnراءٌن وعندما نمرر أكثر من متحول وسٌطً إلى اإلج. و هذه اإلجراءات تتعامل مع أنواع مختلفة من المعطٌات

write   و ٌمكننا ترك مسافات فارؼة بٌن المتحوالت كما نرٌد و المثال التالً  (,)ٌجب أن نفصل بٌن المتحوالت بفاصلة

 :ٌبٌن لنا استدعابٌن متكافبٌٌن و مقبولٌن 
Write(agr1,arg2,arg3); 
Write(  arg1   ,     arg2,    arg3); 

ت الوسٌطٌة السطر الواحد و لكن ٌجب االنتباه إلى وقوع مكان االنتقال إلى السطر التالً وٌمكن أن تتجاوز البحة المتحوال
 :بٌن متحولٌن و لٌس فً منتصؾ المتحول الوسٌطً الواحد فعلى سبٌل المثال 
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لث ٌعطٌنا حٌث االستدعاء األول صحٌح و االستدعء الثانً ؼٌر صحٌح و االستدعاء الثا: لدٌنا االستدعاءات الثالثة التالٌة
 :حالًا لمشكلة توزٌع المتحوالت الوسٌطٌة حٌث قسم السلسلة الرمزٌة إلى سلسلتٌن وويعهما على سطرٌن متتالٌٌن

First call(true) : writeln(Arg1,arg2,’ A string argument ‘, 
   Arg4, 
   ‘another string argument’,arg6); 
Second  call(false): writeln(arg1, arg2, ‘ A string argument 
   broken over tow lines’, 
   aarg4, 
   ‘another string argument’,arg6); 
Third call(true): writeln(arg1.arg2,’A string argument’, 
  ‘broken over tow lines’, 
  arg4, 
  ‘another string argument ‘,arg6); 
 

    
حوالت أو تتخدم عملٌة توزٌع المتحوالت على أسطر من أجل تسهٌل عملٌة قراءة البرنامج و تستخدم عادة الفراؼات بٌن المت

 .فهمه
بالكتابة على ملؾ إذا كان أول متحول فً البحة المتحوالت الوسٌطٌة لهذٌن اإلجراءٌن   writelnو  writeٌقوم اإلجراءن 

 (.الشاشة)تابة تتم على جهاز الخرج القٌاسً هو اسم ملؾ إما إذا كان اول متحول وسٌطً لٌس اسم ملؾ فإن الك
 

 : input procedureاإلجراءات المستخدمة فً عملٌة اإلدخال 

و ٌمكن   keyboardلقراءة المعلومات من ملؾ أو من لوحة المفاتٌح   readlnو   readتزودنا لؽة باسكال باإلجراءٌن 

االستدعاءات لروتٌنات   المتحوالت الوسٌطٌة حٌث لدٌنا مجموعة منمن ( ؼٌر محدد)لهذٌن اإلجراءٌن أن ٌؤخذا عدداًا متؽٌراًا 
 : اإلدخال

Readln(filearg,myint,yourint); 
Read(filearg,myint,yourint); 
Readln(val1); 

  fileargاالستدعاء األول من االستدعاءات السابقة ٌقرأ قٌمتٌن من الملؾ الذي ُحدد اسمه بواسطة المكتحول الوسٌطً األول 

متخٌالًا أن هذا الملؾ قد ُصرح عنه مسبقاُ و ٌجب أن تكون القٌمة األولى المقروءة من هذا الملؾ مخصصة = مفترياًا 
و بعد أن تتم عملٌة قراءة هاتٌن القٌمتٌن ٌنتقل   yourintو القٌمة الثانٌة المقروءة مخصصة للمتحول   myintللمتحول 

 .يمن الملؾاإلجراء إلى بداٌة السطر التالً 
له نفس وظٌفة االستدعاء األول إال إنه ال ٌقوم باالنتقال إلى بداٌة السطر التالً بعدد قراءة   readاالستدعاء الثانً لإلجراء 

 .القٌمتٌن المحددتٌن
 :تخٌل أن المعلومات المخزنة فً ملفك هً كما ٌلً=افترض

 

f.txt 

39 27 293 
54 

 (: theirintما هً قٌمة المتحول )و السإال ما هو ناتج استدعاء اإلجراءات التالٌة    

Readln(filearg,myint,yourint); 
Readln(filearg,theirint); 

يمن االستدعاء األول   yourintو إلحاقها بالمتحول   27و قراءة القٌمة   myintو إلحاقها بالمتحول   39بعد قراءة القٌمة 

تقرأ   54و هكذا فإن القٌمة   293ٌتم تجاهل القٌمة    f.txtٌنتقل عندها إلى بداٌة سطر جدٌد فً الملؾ     readlnراء لإلج

 .  theirintو ُتلحق بالمتحول   readlnبواسطة االستدعاء الثانً لإلجراء 

 :سإال لنعدل  استدعاء اإلجراءٌن السابقٌن إلى االستدعبٌن التالٌٌن
Read(filearg,myint,yourint); 
Read(filearg,theirint); 

  293كما فً االستدعاءات السابقة أما القٌمة     yourintو   myintبالمتحولٌن   27و   39فً هذه الحالة ُتلحق القٌمتان 

 .ٌنألن االستدعاء األول ال ٌنتقل إلى بداٌة سطر جدٌد بعد قراءة القٌمتٌن المحدت  theirintفسوؾ ُتعطى للمتحول 



 مهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ كلٌة الهندسة المعلوماتٌة                     إعداد ال -الجمهورٌة العربٌة السورٌة          جامعة دمشق

185 of 285                               باسكال               تربو المعطٌات البسٌطة بلغةkhaledyassinkh@gmail.com  

 

                          285 من 185 صفحة                          المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ

khaledyassinkh@gmail.com  

Syrian Arab Republic                                                 معيمٌة الشام-دمشق 

ال ٌتيمن متحول ملؾ مكان المتحول األول فإن اإلجراءات السابقة   readlnو   readأما إذا كان استدعاء اإلجراءٌن 

و لذلك فإن كال االستدعابٌن التالٌٌن ( لوحة المفاتٌح)تتخٌل أن المعلومات سوؾ تؤتٌها من جهاز الدخل القٌاسً=تفترض
 :ة قٌم إدخال  ثالث=  ٌنتظر من المستخدم كتابة

Read(arg1,arg2,arg3); 
Readln(arg1, arg2,arg3); 

إذا كانت القٌم الُمراد إدخالها قٌماًا عددٌة فإننا نستطٌع أن ندخل بعض أو كل القٌم على سطر واحد طبعاًا مع الفصل بٌن هذه 
بعد   enterمفتاح اإلدخال القٌم بفراؼات أو ٌمكننا إدخال هذه القٌم على أسطر مستقلة و عندبذ ٌجب أن ٌتم اليؽط على 

 .ويع آخر قٌمة من كل سطر
بدون متحوالت وسٌطٌة  فإن البرنامج سٌتوقؾ عندما ٌصل إلى عبارة استدعاء اإلجراء هذا و   readlnإذا استدعٌنا اإلجراء 

ؾ المإقت حتى و هذه طرٌقة جٌدة إلجبار البرنامج على التوق. لٌكمل مهمته  enterٌنتظر حتى نيؽط على مفتاح اإلدخال 

 نقوم بتفحص خرج البرنامج 
أن ٌقرأ قٌماًا من نوع معٌن و كتبنا قٌماًا من نوع مختلؾ عندبذ سٌنتج لدٌنا   readlnو   readإذا طلبنا من كال اإلجراءٌن 

بؤن ٌقرأ   readفمثال إذا أخبرت اإلجراء    (crash)و ٌتوقؾ البرنامج مع خطؤ التفٌذ   run-time errorخطؤ أثناء التنفٌذ 

 .عدداًا ووجد عوياًا عنه سلسلة رمزٌة  أو حرؾ فسوؾ نحصل على خطاًا فً التنفٌذ و لٌس أثناء الترجمة
 : f.txtبفرض أن محتوٌات الملؾ 

  

f.txt 

39 27 

 :و المطلوب ما هو خرج البرنامج التالً

Code 

program test; 
var f:text; 
a,b,c:integer; 
begin 
assign(f,'c:\f.txt'); 
reset(f); 
a:=02; 
b:=06; 
c:=09; 
readln(f,a,b,c); 
writeln('a = ',a,';b = ',b 
, 
';c = ',c); 
close(f); 
readln 
end. 
:الخرج هو  

A. a = 39;b = 27;c = 0 
B. a = 39;b = 27;c = 9 
C. a = 39;b = 27;c = 09 
D. ال ٌمكن ترجمة البرنامج و ال ٌمكن تنفٌذه 
E. None of the above 

 : Real Numbersاألعداد الحقٌقٌة 
و فً بعض األحٌان نحتاج    whole numbersنستطٌع فً بعض األحٌان إنجاز أعمالنا باستخدام األعداد الصحٌحة فقط  

 .  39.33و   1.5إلى أعداد تحتوي على أجزاء كسرٌة مثل 

لتفصل بٌن القسم أو الجزء  .و األعداد الحقٌقٌة هذه تستخدم النقطة   real numbersو هذه األعداد تدعى اعداد حقٌقٌة 

الصحٌح و القسم الكسري للعدد و تدعى عادة بالفاصلة العشرٌة ألنها ُتستخدم مع األعداد ذات األساس العشري و لكن من 
فمعظم مترجمات اللؽات تمثل القٌم بشكلها الثنابً أي باستخدام   10الممكن أن تستخدم فً تمثٌل أعداد ذات أساس ٌختلؾ عن 

 .2األساس 
 

 : pascal ‘s real typesنوع المعطٌات عدد حقٌقً 
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ٌُخصص مترجم لؽة   realتملك لؽة باسكال نوعاًا مسبق التعرٌؾ هو نوع معطٌات عدد حقٌقً  لتمثٌل األعداد الحقٌقٌة إذ 

 :ل متحول حقٌقً ومن خالل سعة التخزٌن هذه ٌكون مجال األعداد الممكن تخزٌنها هًباسكال ستة باٌتات من الذاكرة لك
   39-10 * 2.9و حتى   1038 * 1.7من أجل األعداد الموجبة 

   39-10 * 2.9-و حتى   1038 * 1.7-من أجل األعداد السالبة 

 :ٌفٌة استخدام هذه المتحوالت ٌويح البرنامج التالً كٌفٌة التصرٌح عن المتحوالت من النوع الحقٌقً و ك

Code 

program test; 
var rvalue:real; 
procedure getreal(message:string; var value:real); 
begin 
write(message,'?'); 
readln(value); 
end; 
begin {main program } 
getreal('value',rvalue); 
writeln(rvalue);    (* use default output format *) 
writeln(rvalue:10:5);    (* use specified output format *) 
readln; 
end. 

ٌُظهر هذه القٌمة وفق شكلً إخراج و شكل إخراج مثل هذه القٌم سوؾ  ٌحصل البرنامج السابق على قٌمة من المستخدم و 
 .ٌشرح الحقاًا 

 :خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً 

 : syntax for real valuesالصٌغة الكتابٌة لألعداد الحقٌقٌة 
فعلى سبٌل المثال   -أو  +تملك األعداد الحقٌقٌة شكالًا خاصاًا فً لؽة باسكال إذ ٌمكن أن تبدأ هذه األعداد بإحدر اإلشارتٌن 

 :األعداد التالٌة هً قٌم مقبولة فً لؽة باسكال 
353.5             ,          +35.36      ,       -353.5 

ٌجب ان تحتوي األعداد الحقٌقٌة على األقل رقماًا واحداًا و ٌمكن أن تحتوي على فاصلة عشرٌة واحدة فقط و إذا تيمن العدد 
ا الرقم صفراًا إذا تطلب و ٌمكن أن ٌكون هذ(على ٌسارها)فاصلة عشرٌة ٌجب أن ٌحتوي العدد على رقم واحد على األقل قبل 

 .األمر ذلك
 :و كمثال على أعداد حقٌقٌة مقبولة فً لؽة باسكال نورد األعداد التالٌة

35.47 , +5.5 , 499999  , 0.1732  , -69. 
 

 :و أخرر ؼٌر مقبولة
+.6 , 5.+6 , 6.5.3  , -.9 

 
ٌُعبر عنه على شكل قٌمة و   scientific notationٌمكن أن نستخدم التدوٌن العلمً  لكتابة األعدد الحقٌقٌة و التدوٌن العلمً 

للحصول على العدد   valueإلٌها قبل يربه بالقٌمة   10الواجب رفع العدد   10قوة العدد   exponentأس إذ ٌحدد األس 

 :لعلمً فً لؽة باسكالبالتدوٌن ا 15النهابً فمثالًا األعداد التالٌة كلها طرق مقبولة و مختلفى لتمثٌل العدد 

0.15E2  1.5E1  15e0  1500E-2 
الذي ٌجب يربه بالقٌمة  10ٌُحدد بداٌة األس و العدد الذي ٌؤتً بعد أحد هذٌن الحرفٌن ٌمثل قوة األساس  Eأو  eالحرؾ 

 .لنحصل على العد الكلً 
أو   (102 * 0.15)تعنً   0.15E2أي أن  10تعنً يرباًا آخر للعدد بالقٌمة  10للعدد   positive powerكل قوة موجبة 

 .  (100*0.15)أو   (10*10*0.15)
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ٌعنً  1500E-2أي  10تعنً تقسٌماًا جدٌداًا للعدد على  10للعدد   negative powerو بشكل مشابه فإن القوة السالبة 

 .(1500/100)أو  (1500/10/10)

ٌُتبع الحرؾ  و أن ٌكون األس دابماًا عدداًا صحٌحاًا و ٌجب أن ( -أو )+ شارة برمز اإل Eأو  eو ٌجب االنتباه إلى يرورة أن 

 :نتذكر دابماًا أن شكل األعداد الحقٌقٌة المسموح بها فً لؽة باسكال تؤتً على الشكل التالً
 (. -أو )+ رمز إشارة اختٌاري للعدد  .1
 .رقم أو أكثر مع إمكانٌة أن ٌكون هذا الرقم صفراًا  .2
 .رقم أو أكثر و ٌمكن أن ال ُتتبع بؤي رقمفاصلة عشرٌة اختٌارٌة متبوعة ب .3
 .متبوعاًا بعدد صحٌح(  -أو )+ متبوعاًا برمز إشارة اختٌاري ( eأو  E) رمز أس اختٌاري  .4

 

 : displaying real valuesإظهار األعداد الحقٌقٌة 
دم الشكل القٌاسً فً عملٌة عند إظهار األعداد الحقٌقٌة ٌمكننا أن نتحكم بشكل خرج هذه األعداد أو أن نترك النظام ٌستخ

يمن البرنامج السابق استخدمنا شكل اإلظهار النظامً لألعدد   writelnففً االستدعاء األول لإلجراء . اإلظهار هذه

 .فً الحالة العامة الحقٌقٌة حٌث تكتب لؽة التربو باسكال األعداد الحقٌقٌة وفق التدوٌن العلمً 
ٌُظهر القٌمة   writelnأما االستدعاء الثانً لإلجراء  وفق طرٌق معٌنة فً عملٌة اإلظهار   rvalueيمن البرنامج السابق 

 :الموجودة بعد اسم المتحول فً عبارة االستدعاء تلك عرض المجال ودقة الخرج حٌث  10:5تلك حٌث تحدد الرموز 

رض المجال فً المثال عدد األعمدة الواجب استخدامها فً  إظهار العدد و ع  field widthٌحدد عرض المجال  .1

 .أعمدة 10السابق هو 
و فً المثال السابق حددت الدقة على أنها (  على ٌمٌنها)عدد األرقام بعد الفاصلة العشرٌة   precisionتحدد الدقة  .2

 .خمسة أرقام بعد الفاصلة العشرٌة
الفاصلة العشرٌة و اإلشارة متيمنتان فً عرض المجال لذلك إذا حددنا عرض المجال بعشرة أعمدة فإن الفاصلة العشرٌة  و 
إشارة العدد تستخدمان عمودٌن من هذه األعمدة و ٌبقى عندبذ للعدد ثمانً أعمدة فقط و فً حال كون العدد المراد كتابته أكبر 

ٌتجاهل تعلٌمة الشكل المحددة له و ٌستخدم أعمدة تكفً إلظهار   writelnجراء من عرض المجال المخصص له فإن اإل

العدد كامالًا و إذا احتاج اإلجراء إلى أعمدة أقل من األعمدة المخصصة له فإن الفراؼات سوؾ تويع على ٌسار هذا العدد 
 .لهذا العدد أي أن الرقم الٌمٌنً فً هذا العدد سوؾ ٌويع فً آخر عمود مخصص وفق عرض المجال

 

 : real values as approximationsالتقرٌب فً األعداد الحقٌقٌة 
و فً الحقٌقة ٌمكننا إٌجاد   infinite numbersنحن نعلم فً علم الرٌايٌات الذي ال حدود له أن األعداد الحقٌقٌة ال نهابٌة 

لبتات المستخدمة فً تخزٌن األعداد الحقٌقٌة و هذا أعداد ال تحصى بٌن أي قٌمتٌن حقٌقٌتٌن و لكن هناك عدداًا منتهٌاًا من ا
ٌعنً عدم إمكانٌة تخزٌن أي قٌمة حقٌقٌة كانت يمن متحول من النوع الحقٌقً ألنه و كما ذكرت ٌوجد عدد محدد من البتات 

بتات كافٌة لتمثٌل أرقام لتمثٌل األعداد الحقٌقٌة و القٌم الممكن تخزٌنها فعلٌاًا هً قٌم مقربة و ٌنشؤ هذا التقرٌب من عدم وجود 
ٌُمكننا تمثٌل أعداد حقٌقٌة فً لؽة التربو باسكال بطول  رقماًا على األكثر و هنا  11العدد المطلوب تخزٌنه فعلى سبٌل المثال 

تخٌل أننا نود جمع العددٌن =فمثال افترض. ٌنشؤ الخطؤ ألن عملٌة التقرٌب أو التدوٌر للعدد تحدث تلقابٌاًا أثناء الحسابات 
 :التالٌٌن

 1.12345678901234567890  و 0.12345678901234567890
 

ٌُنجز النظام تلقابٌاًا حسابات ذات  11نالحظ أن القٌمتٌن السابقتٌن قد تجاوزتا حدود الدقة لألعداد الحقٌقٌة و هً  رقماًا و لذلك 

سابات المطبقة على األعداد الحقٌقٌة سوؾ أرقام أقل و سوؾ ٌتؤثر الناتج حتماًا بهذه الحسابات المقربة  و هذا ٌعنً أن الح
ُتعطً نتابج صحٌحة تقرٌباُ و خاحصة بالنسبة للحسابات المطبقة على أعداد ذات مجاالت كبٌرة او على أعداد تتطلب مجال 

 .دقة كبٌر جداًا أو على قٌم تتطلب حسابات كثٌرة
تظهر عادة عندما تكون القٌمة المطلوب حسابها  ومن حسن الحظ أن مثل هذه األخطاء تكون من المراتب الصؽٌرة جداًا و

صؽٌرة جداًا و تحتاج إلى خانات دقة أكبر من مجال الدقة المحدد لهذه الحسابات فمثال قلما نحتاج إلى نتابج ذات دقة تتجاوز 
 .صلة خمسة أو ستة موايع بعد الفاصلة العشرٌة و لكن األخطاء تحدث عادة فً المويع التاسع أو العاشر بعد الفا

 
 :الحظ البرنامج التالً

 

Code 

program test; 
var v1,v2:real; 
begin 
v1:=1.1294567891832; 
v2:=1.1234567891232; 
writeln(v1); 
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writeln(v2); 
writeln(v1:6:2); 
writeln(v2:6:2); 
readln; 
end. 

 

 :خرج البرنامج السابق هو 
 

 : operators for real valuesالمعامالت المطبقة على القٌم الحقٌقٌة 

ٌحدد التصرٌح عن المتحوالت كمٌة الذاكرة المستخدمة لكل متحول و ٌقرر باإليافة إلى ذلك أي المعامالت ٌمكن تطبٌقها 
 .على هذا النوع من المتحوالت إذ ٌمكننا جمع و يرب عددٌن و لكن ال نستطٌع أن نجمع أة أن نيرب رمزٌن

 : assignment and comparison operatorsمقارنة معامل اإللحاق و معامل ال
 :ٌمكننا استخدام معامل اإللحاق و معامالت المقارنة مع المتحوالت و القٌم الحقٌقٌة و البرنامج التالً ٌويح ذلك

   
     

Code 

program test; 
var val1,val2:real; 
const cutoff=1000.0; 
      twicecutoff=2000.0; 
procedure getreal(message:string; var value:real); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin {main program} 
getreal('value:',val1); 
if val1>cutoff then 
val2:=val1 
else 
val2:=cutoff; 
writeln('val1 = ',val1:10:3, 
          '    val2 = ',val2:10:3); 
if(val1<=Twicecutoff) then 
val2:=Twicecutoff; 
 
writeln('val1 = ',val1:10:3, 
          '    val2 = ',val2:10:3); 
readln; 
end. 

 val2و ثالث معامالت إلحاق كلها استخدمت فً تؽٌٌر قٌمة المتحول   ifٌستخدم البرنامج السابق معاملً مقارنة يمن عبارة 
 :ٌكون خرج البرنامج السابق هو  15263و   1536.3و   124.36ومن أجل قٌم للدخل هً  
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 :و من الجدٌر ذكره هو خطر المقارنة بٌن قٌمتٌن حقٌقتٌن كما فً البرنامج التالً 

Code 

program test; 
const increment=0.003; 
var val:real; 
begin 
val:=0.9; 
while(val<>1.2)do 
begin 
writeln('val = ',val:10:7); 
val:=val+increment; 
if(val>1.2)then 
readln; 
end; 
writeln('val = ',val:10:7); 
readln; 
end. 

 
و لكن   whileو التً توقؾ حلقة   1.2ٌدخل البرنامج الساابق فً حلقة ال نهابٌة حٌث ٌصل البرنامج ظاهرٌاًا إلى القٌمة 

 .لٌستا متطابقتٌن تماماًا   valو قٌمة المتحول   1.2القٌمتٌن  ٌُشٌر إلى أن  whileاستمرار تنفٌذ الحلقة 

لكلتا القٌمتٌن و   bit patternفعندما نبحث عن مساواة أو عدم مساواة بٌن قٌمتٌن حقٌقتٌن تقوم باسكال بمقارنة نماذج البتات 

الحسابٌة مما  تنتج من خالل حسابات متكررة ٌنتج عنها بعض األخطاء  valالمتؽٌر = فً البرنامج السابق قٌمة المتحول 

 . 1.2ٌسبب اختالفاًا فً نماذج بتات هذا هذ المتحول عن نماذج بتات العدد 

 

 : arithmetic operatorsالمعامالت الحسابٌة 
و + ٌمكننا استخدام المعامالت الحسابٌة العادٌة على القٌم الحقٌقٌة مثل الجمع و الطرح و اليرب و القسمة فمعامل الجمع 

ٌقومان بعملٌة على قٌمتٌن حقٌقتٌن إلنتاج قٌمة حقٌقٌة ثالثة و البرنامج التالً ٌبٌن لنا جمع و طرح قٌمتٌن  –معامل الطرح 
 :حقٌقتٌن 

   
 
 

Code 

program test; 
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const emptystring=''; 
plusop='+'; 
var val1,val2:real; 
operation:string; 
procedure getstring(message:string; var value:string); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
procedure getreal(message:string; var value:real); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
getstring('+ or - (enter to stop) ',operation); 
while( operation <>'+') and (operation <>'-') and (operation<>'')do 
getstring('+ or - (enter to stop) ',operation); 
while(operation <> emptystring)do 
begin 
getreal('value 1: ',val1); 
getreal('value 2: ',val2); 
if(operation=plusop)then 
writeln(val1+val2:10:3) 
else 
writeln(val1 - val2:10:3); 
getstring('+ or - (enter to stop) ',operation); 
while( operation <>'+') and (operation <>'-') and (operation<>'')do 
getstring('+ or - (enter to stop) ',operation); 
end; 
writeln('press enter to leave program.'); 
readln; 
end. 

فً البرنامج الربٌسً السابق فعلى الرؼم من   writelnالحظ المتحوالت الوسٌطٌة الموجودة يمن عبارة استدعاء اإلجراء 

طول الحدود يمن األقواس إال أن هذا االستدعاء ٌملك متحوالًا وسٌطٌاًا واحدأ إذ تستبدل التعابٌر التالٌة بقٌمة حقٌقٌة قبل القٌام 
 :بعملٌة االستدعاء 

Val1+val2 
Val1-val2 

 .لمخصصة لهو ال ٌبقى يمن أقواس اإلجراء عند استدعابه إال القٌمة ا
قد ُعرؾ على أنه ثابت من النوع سلسلة رمزٌة  و لكن بدون رموز كما ٌحدث عندما   emptystringو الحظ أن الثابت 

 .بدون أن نكتب أي رمز قبل يؽطه  enterنيؽط مفتاح اإلدخال 

 :خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً

 المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ
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ٌعمالن فً لؽة باسكال كما فً علم الرٌايٌات الذي ال حدود له حٌث أن القسمة على / و معامل القسمة * معامل اليرب  

صفر ؼٌر معرؾ فً علم الجبر و فً لؽة باسكال تسبب محاولة قسمة عدد على صفر خطؤ فً التنفٌذ و توقفاًا للبرنامج 
 :  ددٌن حقٌقٌٌن والبرنامج التالً ٌبٌن لنا عملٌة يرب و قسمة ع

Code 

program test; 
const emptystring=''; 
timesop='*'; 
var val1,val2:real; 
operation:string; 
procedure getstring(message:string; var value:string); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
procedure getreal(message:string; var value:real); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
getstring('* or / (enter to stop) ',operation); 
while( operation <>'*') and (operation <>'/') and (operation<>'')do 
getstring('* or / (enter to stop) ',operation); 
while(operation <> emptystring)do 
begin 
getreal('value 1: ',val1); 
getreal('value 2: ',val2); 
if(operation=timesop)then 
writeln(val1*val2:10:3) 
else 
writeln(val1 / val2:10:3); 
getstring('* or / (enter to stop) ',operation); 
while( operation <>'*') and (operation <>'/') and (operation<>'')do 
getstring('* or / (enter to stop) ',operation); 
end; 
writeln('press enter to leave program.'); 
readln; 
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end. 

 
 :خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً

 

 
 

 :البرنامج السابق متطابق تماماًا مع البرنامج الذي سبقه مع وجود االستثناءات التالٌة
 . timesopبالثابت   plusopتم استبدال الثابت  .1
 / .إلى  –ومن * إلى + قد تؽٌرت من   getstringالمعامالت يمن رسابل االستدعابٌن لإلجراء  .2
 .يمن البرنامج الربٌسً  writelnتؽٌرت المعامالت أٌياًا فً كال االستدعاءٌن لإلجراء  .3

 
 : precedence of operators for realsأسبقٌة المعامالت المطبقة على األعداد الحقٌقٌة 

المعامالت الحسابٌة تقع عادة يمن مستوٌٌن من مستوٌات األسبقٌة فمعاملً اليرب و القسمة ٌملكان أسبقٌة واحدة و 
مستور هذه األسبقٌة أعلى من مستور األسبقٌة الذي ٌقع فٌه كل من معاملً الجمع و الطرح و أسبقٌة كل المعامالت الحسابٌة 

 .ت المقارنة و كذلك أعلى من أسبقٌة معامل اإللحاقأعلى من أسبقٌة معامال
 

 :مالحظة
إذا كتبنا رموزاًا ؼٌر رقمٌة خطؤًا بٌنما البرنامج ٌتطلب منا قٌماًا حقٌقٌة فإن البرنامج سٌتوقؾ و ٌنتج لدٌنا خطؤًا فً  -

 .التنفٌذ
تمكننا لؽة التربو باسكال من تمثٌل قٌم حقٌقٌة ذات مجاالت كبٌرة و مع ذلك قد نتجاوز هذه الحدود و ٌحدث ما  -

فإذا حصل لدٌنا زابد فً قٌمة عدد حقٌقً ٌتوقؾ البرنامج و نحصل على رسالة خطؤ   overflowُبعرؾ بالفٌض 

 .فً التنفٌذ
 
 

 : whole numbers typesأنواع المعطٌات األعداد الصحٌحة 
تزودنا لؽة التربو باسكال بؤنواع معطٌات متعددة ُتستخدم فً تخزٌن األعداد الصحٌحة و تختلؾ هذه األنواع فً حجم موايع 

 .التخزٌن المخصصة لكل نوع و فً إمكانٌة تمثٌل األعداد السالبة فً هذه األنواع أم ال
 

 : the integer typeنوع  المعطٌات عدد صحٌح 

ٌُخصص المترجم باٌتٌن  32767إلى   32768-ٌُستخدم هذا النوع لتمثٌل األعداد الصحٌحة من  حجرتبن من حجرات )إذ 

ٌُمكننا تخزٌن قٌم يمن المجال من   integerلكل قٌمة من النوع صحٌح ( بتاًا  16الذاكرة أي  و   215-ومن خالل هذا التمثٌل 

ٌُمثل البت السادس عشر   1-215حتى  تكون  1إشارة القٌمة فإذا كان هذا البت ٌساوي ( البت الموجود فً أقصى الٌسار)حٌث 

 .تكون القٌمة موجبة 0القٌمة سالبة و إذا كانت قمة هذا البت ٌساوي 

قٌمته تساوي أعظم قٌمة صحٌحة ٌمكن استخدامها و قٌمة هذا   maxintتملك لؽة التربو باسكال ثابت مسبق التعرٌؾ ٌدعى 

 :و البرنامج التالً ٌويح كٌفٌة التصرٌح عن المتحوالت و كٌفٌة تسمٌتها وإظهارها  32767وي الثابت تسا
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Code 

program test; 
var int1,int2:integer; 
procedure getinteger(message:string; var value:integer); 
begin 
write(message,'? '); 
readln(value); 
end; 
begin 
getinteger('value 1',int1); 
getinteger('value 2',int2); 
writeln('the sum of ',int1,' and ',int2, 
        ' is ',int1+int2); 
writeln('maxint = ',maxint); 
readln; 
end. 

 
 :هو  int2 =12 and int2=13خرج البرنامج السابق من أجل 

متحولٌن من النوع الصحٌح و قام المترجم بحجز أربعة باٌتات من الذاكرة من أجل هذٌن صرحنا فً البرنامج السابق عن 
 .المتحولٌن

و  –أو + ال ٌمكننا بلؽة التربو باسكال استخدام الفاصلة بٌن أرقام العدد الصحٌح و لكن نستطٌع فقط أن نستخدم رمز اإلشارة 
 .بشكل اختٌاري فً بداٌة العدد الصحٌح

 :الفعلى سبٌل المث
 : األعداد التالٌة صحٌحة و مقبولة

-2365  +8213 
 :أما االعداد التالٌة فهً ؼٌر مقبولة

-32,500  +28,455 23.36 
 : controlling output formatالتحكم بشكل الخرج 

شًء مرٌح و لكنها تستخدم لؽة التربو باسكال تلقابٌاًا عددأًا من األعمدة بقدر ما تحتاج لكتابة العدد الصحٌح و هذه التلقابٌة 
 :تعطٌنا تسلسل نتابج ؼٌر متوقعة فعلى سبٌل المثال لدٌنا البرنامج التالً

 

Code 

program test; 
var val1,val2,val3:integer; 
procedure getinteger(message:string; var value:integer); 
begin 
write(message,'? '); 
readln(value); 
end; 
begin 
getinteger('value 1',val1); 
getinteger('value 2',val2); 
getinteger('value 3',val3); 
writeln(val1,val2,val3); 
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readln; 
end. 

 
 :هو كالتالً val3=26 and val2=25 and val1=12خرج البرنامج السابق من اجل 

 :االسندعاء التالً لإلجراءمن أجل تجنب مثل األخطاء الطباعٌة  ٌمكننا ويع فراؼات بٌن القٌم مثل 
Writeln(val1,’      ‘,  val2,’      ‘,val3); 

أو ٌمكن نحدد شكالًا للخرج بتحدٌد عدد األعمدة الواجب استخدمها فً كتابة القٌمة فمثالًا العبارة التالٌة تكتب قٌمة المتحول 
val  عمود  15وتحدد له حقال عريه. 

Writeln(val:15); 
مراد كتابتها أكبر من عرض الحقل المخصص لها فإن عرض الحقل هذا ٌتم تجاهله و تكتب القٌمة كما هً إذا كانت القٌمة ال

ٌُمأل  إما إذا كانت القٌمة المراد كتابتها أقصر من عرض الحقل المخصص لها فإن الجزء األٌسر من الخرج س
لقٌمة فً آخر عمود محدد بواسطة عرض الحقل ومثل هذه الطرٌقة فً اإلخراج و الٌت ٌويع فٌها آخر رقم من ا.بالفراؼات

 . right justifiedأو التحدٌد الٌمٌنً   flash rightتدعى بالتدفق الٌمٌنً 

 
 : operator for integer valuesالمعامالت المطبقة على األعداد الصحٌحة 

أنواع المعطٌات ٌمكننا استخدام المعامالت بإاليافة إلى معامل اإللحاق و معامالت المقارنة و التً تطبق على كل نوع من 
 :التالٌة  على الحدود من النوع الصحٌح

 
 :  arithmetic operatorsالمعامالت الحسابٌة 

و +  ٌمكننا أن نجمع أو نطرح أو نيرب أي قٌمتٌن صحٌحتٌن فمن أجل جمع أي قٌمتٌن صحٌحتٌن نستخدم معامل الجمع 
 :املالعبارات التالٌة تستخدم هذا المع

Sum:=val1+val2; 
Total:=sum+trunk(10.66); 

 :ٌعطٌنا إمكانٌة طرح قٌمة من قٌمة أخرر كما هو مويح فً العبارات التالٌة –وبشكل مشابه فإن معامل الطرح 
 

Sum:=val1- val2; 
Total:=sum-trunk(10.66); 

 :العبارات التالٌةٌعطٌنا قٌمة ناتجة عن يرب حدٌن ببعيهما ما تيح * ومعامل اليرب 
 

product:=val1*val2; 
Total:=sum*trunk(10.66); 

هو  3على العدد   17ناتج قسمة :أما عملٌة القسمة نعلم أن ناتج قسمة عددٌن صحٌحٌن ٌعبر عنه بقٌمة صحٌحة و باقً فمثالًا 

من  15ناتج طرح العدد  2دد و الع (15=5*3)خمس مرات أي  17موجود فً العدد   3و هذا ٌعنً أن العدد  2و الباقً  5

 .وٌسمى بالباقً 17العدد 

 
تملك لؽة باسكال معاملٌن إلعطابنا ناتج قسمة عددٌن صحٌحٌن و باقً قسمة هذٌن العددٌن فمعامل قسمة األعداد الصحٌحة 

 op1 div حٌث التعبٌر. و ٌعٌد ناتج قسمة هذٌن العددٌن op2و   op1و هذا المعامل ٌؤخذ حدٌن صحٌحٌن مثل   divهو 
op2   ٌعطٌنا عدد المرات التً ٌتواجد فٌهاop2   يمنop1  ًمتجاهالًا أي باق. 

 : divو البرنامج التالً ٌويح المعامل 

Code 

program test; 
const interrorvalue=-32768; 
op='div'; 
var val1,val2,result,count:integer; 
procedure getinteger(message:string; var value:integer); 
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begin 
write(message,'? '); 
readln(value); 
end; 
function intdiv(dividend,divisor:integer):integer; 
begin 
if divisor=0 then 
intdiv:=interrorvalue 
else 
intdiv:=dividend div divisor 
end; 
begin 
getinteger('value 1',val1); 
getinteger('value 2',val2); 
for count:=1 to 4 do 
begin 
result:=intdiv(val1,val2); 
writeln(val1:3,' ',op,val2:2,' = ',result); 
val1:=result; 
end; 
readln; 
end. 

 
 :هو val2=8 and val1=260خرج البرنامج السابق من أجل 

 
: 9فؤن قٌمة التعبٌر التالً تساوي   78هً   valلنفترض أن قٌمة المتحول .لمعرفة باقً القسمة   modٌستخدم المعامل 

  
Val mod 23; 

 . (9=69-78)حٌث أن 

بواحد  وهكذا ( 23الثانً وهو هنا )و قٌمة أقل من قٌمة المعامل األٌمن  0سوؾ ٌتراوح بٌن القٌمة   modإن تطبٌق المعامل 

و هذه القٌمة تتعلق بقٌمة الحد المقسوم و هو المتحول  22و  0بق سوؾ ٌكون ٌملك قٌمة تتراوح بٌن فإن ناتج التعبٌر السا

val. 
ٌُويح لنا كٌفٌة استخدام المعامل   : modو البرنامج التالً 

Code 

program test; 
const maxtrials=500; 
var result,count,headcount,rowcount:integer; 
begin 
randomize; 
headcount:=0; 
rowcount:=0; 
for count:=1 to maxtrials do 
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begin 
result:=random(maxint); 
if result mod 2=0 then 
begin 
write('.'); 
rowcount:=rowcount+1; 
end 
else 
write(' '); 
if count mod 50=0 then 
begin 
writeln(rowcount:3); 
headcount:=headcount+rowcount; 
rowcount:=0 
end 
end; 
writeln(headcount,' heads'); 
readln; 
end. 

و  0ٌولد قٌم عشوابٌة صحٌحة يمن المجال ما بٌن   maxintمع الثابت   randomإن اسندعء التابع مسبق التعرٌؾ 

maxint-1  فإذا كانت القٌمة التً ٌعٌدها التابع   32766...0أي يمن المجالrandom   زوجٌة فإن الٌبرنامج ٌكتب نفطة

ٌُزٌد العداد  محاولة و  50بمقدار واحد إما إذا كانت القٌمة فردٌة فإن البرنامج ٌكتب فراغ و ٌكرر العمل حتى   rowcountو 

 :و خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً  count mod 50 =0بعدها ٌنتقل إلى سطر جدٌد حٌث ٌقوم بفحص الشرط 

 

Code 

program test; 
const maxtrials=500; 
var result,count,headcount,rowcount:integer; 
begin 
randomize; 
headcount:=0; 
rowcount:=0; 
for count:=1 to maxtrials do 
begin 
result:=random(maxint); 
if result mod 2=0 then 
begin 
write('.'); 
rowcount:=rowcount+1; 
end 
else 
write(' '); 
if count mod 50=0 then 
begin 
writeln(rowcount:3); 
headcount:=headcount+rowcount; 
rowcount:=0 
end 
end; 
writeln(headcount,' heads'); 
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readln; 
end. 

 

 
 
 

 : precedence for atithmetic operatorsأسبقٌة المعامالت الحسابٌة 
معامالت الجمع و الطرح و اليرب فً األعداد الصحٌحة هً نفسها فً األعداد الحقٌقٌة و لذلك فإن لها اسبقٌة مثل أسبقٌتها 

ٌُمثالن معامالن القسمة فلهما نفس أسبقٌة معامل اليرب و   modو   Divبالنسبة لألعداد الحقٌقٌة  أما المعامالن  و للذان 

 .واحد ٌقعان مع معامل اليرب فً مستور
 

 : hexadecimal valuesالقٌم الست عشرٌة 
  digitsأساساًا لها و فً هذا النظام نتعامل مع عشرة أرقام   10نحن نستخدم فً حٌانا الٌومٌة أرقاماًا عشرٌة تستخدم العدد 

وبمعنى آخر كل عمود ٌمثل مرتبة أكبر من  10و فً األعداد العشرٌة ٌمثل كل عمود قوة العدد    9و حتى  0مختلفة من 

مبات و  6 عشرات و   2 و آحاد  3مإلفة من   4623مرتبة العمود الذي على ٌمٌنه بعشر مرات و هكذا فإن القٌمة العشرٌة 

 .آالؾ 4

أساساًا له و  2العدد و الذي ٌعتمد   binaryأما فً علوم دنٌا الحاسوب الواسعة و المتشعبة فتمثل األعداد وفق التمثٌل الثنابً 

 16و الذي ٌعتمد العدد   hexadecimalأساساًا له و التمثٌل الست عشري  8و الذي ٌعتمد العدد   octalالتمثٌل الثمانً 

 .أساساًا له
ٌُمثل قوة مختلفة للعدد   2آحاد و  6مإلؾ من   4326فمثال العدد الست عشري التالً   16فً النظام الست عشري كل عمود 

 :أربعة آالؾ و ست و تسعون   4مابتٌن و ست و خمسون و  3ستة عشر و 

(4326) 16  = (4 3 2 6)16= (6* 160+ 2 * 161 +3 * 162 + 4* 163)=6+32+768+16384= 17190 10 

و  9..  0من ستة عشر رقماًا مختلفاًا لتمثٌل األعداد وفق النظام الست عشري و هذه األرقام هً من   16ٌتؤلؾ األساس 

تساوي  CAFEعلى الترتٌب و لذلك فإن القٌمة الست عشرٌة  15..   10لتمثٌل األرقام من ( a ..fأو ) A  ..Fاألحرؾ من 

 :بالنظام العشري
(𝐶𝐴𝐹𝐸) 16  = (𝐶 𝐴 𝐹 𝐸)16= (12* 163+ 10 * 162 +15 * 161 + 14* 160)=49152+2560+240+14=(51966)10 

   
و ٌمكننا استحدام القٌم الست عشرٌة يمن برامج التربو باسكال و للتمٌٌز بٌن القٌمة العشرٌة و القٌم الست عشرٌة نيع رمز 

و البرنامج التالً   57مة العشرٌة تساوي إلى القً  39$قبل القٌمة الست عشرٌة  فمثالًا القٌمة الست عشرٌة    $الدوالر 

 :ٌُويح كٌفٌة إلخاق القٌم الست عشرٌة

Code 

program test; 
var hexint:longint; 
begin 
hexint:=$CAFE; 
writeln(' in decimal form ,hexint = ',hexint); 
hexint:=$39; 
writeln(' in decimal form ,hexint = ',hexint); 
readln; 
end. 

 
 :أعالهخرج البرنامج 

0 1 2 3 

0 1 2 3 
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 :مالحظة
األعداد الصحٌة حالة خاصة من األعداد الحقٌقٌة و بشكل أدق هً أعداد حقٌقٌة و لكن بدون أجزاء كسرٌة و لذلك  -

ٌُمكن إلحاق قٌمة صحٌحة بمتحول حقٌقً و بدون حدوث أخطاء فً عملٌة الترجمة و لكن العكس ؼٌر صحٌح أي 
و )عن خطؤ هو تيارب فً أنواع المعطٌات ال ٌمكن إلحاق قٌمة حقٌقٌة بمتحول صحٌح ألن المترجم سوؾ ٌعلن 

 ( .☺حق النقد الفٌتو  المترجم بالتالً سوف ٌستخدم

ٌُطرح ماذا ٌحدث إذا حاولنا أن نمثل قٌماًا خارج المجال المسموح به لهذه القٌم فمثالًا ماذا ٌحدث إذا  - السإال الذي قد 
 . 32767إلى العدد  1جمعنا العدد 

حالة الفٌض فً األعداد الكسرٌة كانت تسبب توقفاًا فً تنفٌذ البرنامج أما األعداد الصحٌحة و بسبب طرقة تمثٌلها فإن 
إلى  1أي أننا إذا جمعنا العدد ( ؼٌر متوقعة)حالة الفٌض ال تسبب خطؤ فً تنفٌذ البرنامج و لكنها ُتعطٌنا نتابج خاطبة 

إلى العدد  2و إن جمع العدد   32768و لٌس   32768-باسكال سوؾ ٌعطٌنا  فإن ناتج يمن مترجم لؽة  32767العدد 

ألن هذا العدد ٌقع خارج المجال المسموح به   32769و هكذا و لٌس كما هو متوقع   32767-ٌنتج لدٌنا   32767

ومن   32766نحصل على   32768-من العدد  2و بشكل مشابه إذا طرحنا العدد   integerلألعداد الصحٌة من نمط 

يمن األعداد الصحٌحة علٌنا أوالًا أن نتخٌل مجال األعداد الصحٌحة   overflow فهم أجل معالجة حالة الفٌض  

 :التالً( االفترايً=التخٌلً=المنطقً) المسموحة مرتبة فً حلقة كما فً الشكل
 

 
قمة الحلقة و القٌم الموجبة تمتد على ٌمٌنه و القٌم السالبة تمتد على ٌساره و فً األسفل باإلتجاه الموجب نجد  0ٌحتل العدد 

و هاتان القٌمتان متجاورتان   32768-و نجد باالتجاه المعاكس  القٌمة السالبة النهابٌة   32767القٌمة الموجبة النهابٌة و هً 

 .يمن الحلقة
ٌمكن أن نتخٌل  أن عملٌتً الجمع و الطرح تقومان بتوجٌهنا باالتجاه الصحٌح يمن هذه الحلقة إما ٌمٌناًا فً حالة عملٌة 

الجمع و إما ٌساراًا فً حالة عملٌة الطرح فلجمع عددٌن علٌنا إٌجاد أولها يمن الحلقة و بعدها نبدأ بعد األعداد حسب قٌمة 
ٌُعطٌنا  32767مع  1لقٌمة الًٌ ستوقؾ عندها العد هً ناتج الجمع و لذلك فإن ناتج جمع العدد الثانً و باتجاه عقارب و ا

 العد
و بشكل مشابه إذا أردنا أن نطرح قٌمة من أخرر فإننا نبدأ بالقٌمة األولى و نتحرك بعكس اتجاه عقارب الساعة و  32768- 

فسوؾ نجد ناتج هذه العملٌة   32768-العدد  2طرحنا العدد فإذا . حسب القٌمة الثانٌة حتى نصل إلى ناتج عملٌة الطرح هذه

 .  32766هو 

ٌُويح لنا حالة الفٌض يمن األعداد الصحٌحة  :و البرنامج التالً 

Code 

program test; 
const smallest=-32768; 
largest=maxint; 
var min,max:integer; 
procedure getinteger(message:string; var value:integer); 
begin 

0 
1 

2 

3 

-32768 

32765 

32766 

32767 -32767 

-32766 

-32766 

-3 

-2 
العد باالتجاه  1-

 الموجب

العد باالتجاه 

 السالب

 الفٌض الموجب الفٌض السالب
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write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
getinteger('subtract what from smallest? (0 to stop) ',min); 
while(min<>0)do 
begin 
getinteger('add what to largest?',max); 
write(smallest:7,' - ':5,min:7,' = '); 
writeln(smallest-min:7); 
write(largest:7,' + ':5,max:7,' = '); 
writeln(largest+max:7); 
getinteger('subtract what from smallest? (0 to stop) ',min); 
end; 
end. 

 
 

 : 20و   5-و  5خرج البرنامج السابق من أجل قٌم للدخل 
 

خطؤ عند حدوث الفٌض لدر تنفٌذ البرنامج و لذلك علٌنا توخً الحذر عندما كما الحظنا فإننا لم نحصل على أي رسالة 
نيرب أو نجمع قٌما صحٌحة كبٌرة فإذا كنا نحتاج إلى التعامل مع اعداد كبٌرة ٌجب علٌنا التعامل مع متحوالت حقٌقٌة أو 

 .مع متحول صحٌح طوٌل
 

 : type longintنوع المعطٌات عدد صحٌح طوٌل 

ٌُمكننا من تمثٌل مجال أكبر من القٌم التً ٌمكن    longintتزودنا لؽة تربو باسكال بنوع المعطٌات عدد صحٌح  و الذي 

 . integerتمثٌلها بواسطة نوع المعطٌات عدد صحٌح 

ٌُعطٌنا   longintلكل متحول من النوع الصحٌح الطوٌل   bits 32ٌحجز المترجم أربعة باٌتات ما ٌعادل  مجاالًا للقٌم  و هذا 

و تزودنا لؽة التربو باسكال بالثابت مسبق  2147483647و حتى   2147483648-أي بٌن    1-231و   231-ٌتراوح بٌن 

 .  longintو الذي ٌساوي أكبر قٌمة ٌمكن تمثٌلها من خالل نوع المعطٌات   maxlongintالتعرٌؾ 

و هكذا  overflowفإن الناتج سوؾ ٌعطٌنا حالة فبض   maxlongintبت و إذا حاولنا أن ُنظهر أو نستخدم قٌماًا أكبر من الثا

و معالجة حالة الفٌض يمن األعداد   2147483648-سوؾ ٌعطٌنا العدد   maxlongintإلى الثابت  1فإن جمع العدد 

و . ل قٌم أكبرو لكن هنا وفق مجا  integerالصحٌحة الطوٌلة تتم بنفس الطرٌقة التً عولجت بها يمن األعداد الصحٌة 

 :البرنامج التالً ٌويح لنا حدوث حالة الفٌض من األعداد الصحٌة الطوٌلة
 

Code 

program test; 
const smallest=-maxlongint-1; 
largest=maxlongint; 
var min,max:longint; 
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procedure getlongint(message:string; var value:longint); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
getlongint('subtract what from smallest? (0 to stop) ',min); 
while(min<>0)do 
begin 
getlongint('add what to largest?',max); 
write(smallest:7,' - ':5,min:7,' = '); 
writeln(smallest-min:7); 
write(largest:7,' + ':5,max:7,' = '); 
writeln(largest+max:7); 
getlongint('subtract what from smallest? (0 to stop) ',min); 
end; 
end. 

 : 20و   5و  2-و  1خرج البرنامج السابق من أجل قٌم للدخل 

 
 
 
 
 
 

 : type wordنوع المعطٌات كلمة 
المعرؾ فً لؽة التربو باسكال لكل عدد كلمة ثنابٌة فً الذاكرة مكونة من باٌتٌن   wordٌُخصص نوع المعطٌات كلمة 

(16bits ) ٌُستخدم لتمثٌل القٌم الموجبة فقط و مجال األعداد فً نوع المعطٌات كلمة ٌتراوح بٌن  أي بٌن   65535و  0و هو 

  leftmost bitهو أن الخانة الٌسرر   wordو الفرق بٌن نوع المعطٌات عدد صحٌح و نوع المعطٌات كلمة   1-216و  0

و حلة   integerو تستخدم لتمثٌل إشارة العدد إذا كان العدد من النوع   wordتستخدم فً الحسابات إذا كان العدد من النوع 

ة و مع عدم وجود قٌم سالبة يمن الحلق  integerُتعالج بشكل مشابه لما هً علٌه فً   wordالفٌض يمن القٌم من النوع 

 .متجاورتان يمن الحلقة  65535 و 0أن القٌمتان 

ٌُرٌنا حالة فٌض فً متحول من النوع   : wordوالبرنامج التالً 

Code 

program test; 
var w:word; 
begin 
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w:=65535; 
w:=w+1; 
writeln(w); 
w:=w+1; 
writeln(w); 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو

 
 
 

 :shortint typeنوع المعطٌات عدد صحٌح قصٌر  
ٌُمثل نوع المعطٌات عدد صحٌح قصٌر األعداد من  ٌُخصص له حجرة ذاكرة واحدة أو باٌتاًا واحداًا لكل عدد حٌث   هذا النوع 

به لما هو و فً هذا النوع ٌمثل البت األعلى أو الخانة الٌسرر إشارة العدد و حالة الفٌض تعالج بشكل مشا  127وحتى  128-

 .و لكن مع مجال قٌم أصؽر  integerالحال فً 

 :و البرنامج التالً ٌوضح لنا حالة حدوث فٌض فً متحول صحٌح قصٌر

Code 

program test; 
var s:shortint; 
begin 
s:=125; 
s:=s+128; 
writeln(s); 
s:=-128; 
s:=s-270; 
writeln(s); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج السابق هو

 
 

و الدوران بجهة  sو نالحظ أن هذا الناتج قد تجاوز قٌم التً ٌمكن منحها للمتحول   253هو   s=s+128ناتج جمع : مالحظة

 .  3-=256-253: عقارب الساعة فٌكون لدٌنا

و الدوران هنا بعكس عقارب  sو هذا الناتج قد تجاوز القٌم التً ٌمكم منحها للمتحول   398-هو   s=s-270و ناتج جمع 

  114=256+142-خارج المجال المسموح به وٌتم أٌياًا   142-وأٌياًا القٌمة   142-=256+398-: الساعة فٌكون 
 

 : byte typeنوع المعطٌات باٌت 
و حتى   0 ٌخصص له حجرة ذاكرة واحدة أو باٌت لكل متحول و ال ٌستخدم بتاًا لإلشارة أي ٌمكنه تمثٌل األعداد الموجبة من

 .و نوع المعطٌات مفٌد جداًا عند قراءة ملؾ مكتوب بالشفرة الثنابٌة  1-28وحتى   0أي من  255

 

 : the char type( حرف)نوع المعطٌات رمز
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  charو المتحوالت من نوع   ASCIIرموز مستقلة على شكل شفرات  فً لؽة باسكال charٌستخدم نوع المعطٌات رمز 

و من أجل تيمٌن البرنامج  255و  0اًا من الذاكرة و هذا ٌعنً أن شفرات الرموز تتراوح بٌن بٌن ٌُخصص لها باٌت واحد

الذي ٌنتمً  Cبالمتحول  Qرمزاُ معٌناًا ٌجب أن نيع هذا الرمز يمن فاصلتٌن علوٌتٌن فمثال العبارة التالٌة ُتلحق الحرؾ 

 :  charللنوع 

C:=’Q’; 
 255و حتى  128أما الشفرات من   127و  0رمزاًا و مجال شفراتها ٌقع بٌن   128القٌاسٌة   ASCIIتيمن مجموعة رموز 

و ٌمكن استخدام هذه الشفرات ألؼراض   extended ASCII charactersالموسعة   ASCIIفُتعرؾ على أنها شفرات رموز 

 .خاصة يمن البرامج
المقابلة له و هً   ASCIIشفرة  Aملك الحرؾ ٌتطابق مع شفرة خاصة به إذ ي  ASCIIكل رمز هجابً يمن مجموعة رموز 

لألحرؾ مرتبة بشكل تسلسلً أي سفرة   ASCIIو شفرات   97مقابلة له و هً   ASCIIفٌملك شفرة  aأما الحرؾ   65

ASCII   للحرؾA  ًو للحؾ   65هB  ًو هً الشفرة المقابلة للحرؾ   90و هكذا حتى نصل إلى الشفرة   66هz  . و بشكل

 zو حتى شفرة الحرؾ  97و هً  aمرتبة أٌياًا ابتداء من شفرة الحرؾ   ASCIIن األحرؾ الصؽٌرة تملك شفرات مشابه فإ
 .122وهً 

و هً الشفرة المقابلة   57و  حتى  0و هً الشفرة المقابلة للرقم  48المقابلة لألرقام  مرتبة ابتداء من   ASCIIو شقرات 

 . 9للرقم 
 ’3‘و  3الصٌؽتان التالٌتٌن مختلفتان تماماًا : أن األرقام كرموز تختلؾ عن األرقام كؤعداد فمثالو لكن ٌجب االنتباه هنا إلى 

 .فهً قٌمة صحٌحة  3هً قٌمة رمز أما  ’3‘حٌث 

 ....(و رمز الفراغ & و # : ) باإليافة إلى بعض الرموز الخاصة مثل 
مقابلة من   ASCIIو هذه الرموز تملك شفرات   printable charactersهذه تدعى بالرموز القابلة للطباعة   ASCIIوموز 

تمثل   67#فمثال الصٌؽة  #و ٌمكن أن نعٌن هذه الرموز باستخدام شفراتها المقابلة مباشرة إذا سبقها الرمز   126و حتى  32

 .  jتمثل الحرؾ   106#و الصٌؽة  Cالحرؾ 

و كل رمز من هذه الرموز ٌقوم بعمل   control charactersو توجد مجموعة من الرموز و التً تدعى رموز التحكم 

هو رمز تحكم و رمز إرجاع الحاملة   TAB keyرمز مفتاح الجدولة : معٌن أو بإرسال رسالة محددة فعلى سبٌل المثال 

CR(carriage return)  هو رمز تحكم و رمز التؽذٌة السطرٌةLF(line feed)  و  0 حٌث كل الرموز التً شفراتها من

متبوعاًا بشفرة الرمز الُمراد استخدامه فمثالًا  #عن طرٌق استخدام الرمز  هً رموز تحكم وٌمكننا تعٌٌن رمز التحكم  31حتى 

 .و التً تعطً صوت الجرس  7ذات الرقم   ASCIIتعنً شفرة   7#الصٌؽة 

و هكذا    CTRL-Aتعرؾ على أنها  1 تملك كلها أسماء تتيمن أحرؾ فمثال الشفرة رقم  26و حتى  1من   ASCIIو شفرات 

فمثال  ^و حتى نعٌن أي من هذه الرموز ٌجبؤن نسبقها بالرمز   ctrl-zو التً تعرؾ على أنها   26حتى الشفرة ذات الرقم 

تمثل الرمز الذي شفرته المقابلة   I^و هو صوت الجرس و الصٌؽة  7تمثل الرمز الذي شفرته المقابلة و هً   G^الصٌؽة 

 .و هو مفتاح الجدولة 9هً 

 و البرنامج التالً ٌبٌن كٌفٌة تخٌص أنواع 

Code 

program test; 
const beepchar=#7; 
      beepchar2=^G; 
      Tabchar=^I; 
var val:char; 
procedure getchar(message:string; var value:char); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
begin 
getchar('enter a charactr please.',val); 
writeln(beepchar,tabchar,val,tabchar,val,beepchar2); 
readln; 
end. 

 
 (:مع إصدارصوت)خرج البرنامج السابق من أجل إدخال أي محرؾ هو 
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و فً أي عملٌة مقارنة   charو ٌمكن تطبٌق معامل اإللحاق و معامالت المقارنة فً لؽة باسكال على المتحوالت من النةع 

 . charالمقابلة للمعطٌات من النوع   ASCIIتستخدم شقرات 

 :فمثال
‘H’<’h’ 

 .104و هً  hو هً أصؽر من الشفرة المقابلة للرمز   72هً  Hألن الشفرة المقابلة للرمز   trueناتج المقارنة السابق هو 

 
 :فمثال ناتح التعبٌر التالً هو stringو ٌنتج لدٌنا سلسلة رمزٌة  +و نستطٌع جمع الرموز باستخدام معامل الجمع 

Str=’S’+’A’; 
 .’SA‘هو 

 
 :the string typeطٌات سلسلة رمزٌة عنوع الم

متحوالت هذا النوع ُتستخدم لتخزٌن تتابع من الرموز و ٌمكن التصرٌح او التعرٌؾ عن سالسل رمزٌة بدون تحدٌد لطول 
 .لطولها األعظمًهذه السالسل أو بتحدٌد 

 :مثال
Var       defaultstr:string; 
 Str30: string[30]; 
 Str10: string; 

كمتحول من   defaultstrحٌث التصرٌح السابق لثالثة متحوالت من النوع سلسلة رمزٌة حٌث ُصإح عن المتحول األول 

رمزاًا و اما   255باسكال ال ٌمكن أن ٌملك أمثر من و بدون تحدٌد لطول هذا المتحول و هذا أنه بلؽة التربو   stringالنوع 

و كذلك ( باٌت)رمزا   30و لكن بطول أعظمً قدره   stringمن النوع   str30التصرٌح الثانً فقد حدد أن المتحول 

 .رموز 10ولكن بطول قدره   str10المتحول الثالث 

من الرموز وفق تتابع معٌن و يمن فاصلتٌن علوٌتٌن علٌنا ويع سلسلة   stringو حتى نعطً قٌما للمتحوالت من النوع 

 :فمثال
Str30:=’syria arabic’ ; 

إذا حاولنا أن ُنلحق سلسلة رمزٌة إلى متحول و كان طول هذه السلسلة أكبر من حٌز التخزٌن المخصص لهذا المتحول فإن 
ٌُعارض   .الرموز الزابدة ٌتم تجاهلها و هكذا فإن المترجم لن 

فً عملٌات   ASCIIو تستخدم شفرات   stringو ٌمكن تطبٌق معامل اإللحاق و معامالت المقارنة على نوع المعطٌات 

 : trueالمقارنة تلك و ُتنجز هذه المقارنة رمزا رمزا فمثال المقارنة التالٌة تعطً القٌمة 

‘helpful’>’hello’ 
  helloيمن السلسلة الرمزٌة  lأكبر من شفرة الحرؾ   ASCIIٌملك شفرة   helpfulيمن السلسلة الرمزٌة   pألن الحرؾ 

 .واما ما قبل هذه النقطة فالسلسلتٌن متطابقتان تماماًا 
 :وٌمكن استخدام معامل الجمع ألنتاج سلسلة أطول مثال

Defaultstr:=’syria’+’ arabic’; 
 .   ’syria arabic‘هو   defaultstrتصبح قٌمة المتحول 

 
 : controlling output formatكم بشكل الخرج التح

بشكل مشابه من خالل دراستنا لألعداد الحقٌقٌة و األعداد الصحٌحة نستطٌع تحدٌد شكل خرج خاص للرموز و السالسل فمن 
د و نكتب بعدها عرض الحقل الذي نري: أجل تحدٌد عرض الحقل الخاص بالمعلومات الرمزٌة الواجب كتابتها نيع النقطتان 

فإذا كانت قٌمة الخرج أكبر من عرض الحقل المخصص لها ٌتم تجاهل لعرض الحقل وستكتب المعلومات كاملة إما إذا كانت 
 (.رصؾ ٌمٌنً)السلسلة أقصر من عرض الحقل المخصص لها فستكتب المعلومات اعتباراًا من آخلر عمود فً عرض الحقل

 
و بالتالً عند طلب إظهار السلسلة باستخدام اإلجراء   Asciiموز ٌمكن أن تحتوي السلسلة الرمزٌة على أي رمز من ر

write   أوwriteln  ًو لكن هنالك نقطة توقع المترجم فً إرباك و هً عندما تحتوي السلسلة .سوؾ تظهر الرموز كما ه

و نهاٌة السلسلة  لتحدٌد بداٌة ‘ٌستخدمان الفاصلة العلوٌة   writelnو   writeعلى فاصلة علوٌة حٌث أن اإلجراءٌن 

 الرمزٌة 
 :مثال

Writeln(‘that  ‘s your disk’); 
بعد الفاصلة  (ألنه ٌتوقع وجود قوس اإلؼالق  حٌث العبارة السابقة سوؾ تسبب خطؤ فً الترجمة و لن ٌقبلها المترجم 

ن فراغ بٌنهما إلخبار المترجم بؤن متتالتٌن بدو  و الحل استبدال الفاصلة العلوٌة بفاصلتٌن علوٌتٌن ‘ thisالعلوٌة فً الكلمة 

 :هذه الفاصلة لٌست إلنهاء السلسلة الرمزٌة و إنما هً رمز من رموز السلسلة الرمزٌة كما ٌلً
Writeln(‘that  ‘’s your disk’); 

 .على الشاشة  this ‘ s you diskوعندها تظهر العبارة 
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 : logical typesأنواع المعطٌات المنطقٌة  
حٌث تملك لؽة .trueاو   falseتملك لؽة باسكال نوعاًا مسبق التعرٌؾ لتخزٌن القٌم المنطقٌة  و التً ٌمكن أن تكون إما 

   Booleanو هما ٌعودان إلى نوع المعطٌات البولٌانً   falseو  trueباسكال ثابتٌن مسبقً التعرٌؾ هما 

 .بولٌانٌة و كٌفٌة استخدامهاو البرنامج التالً ٌبٌن لنا التصرٌح عن المتحوالت ال
  

Code 

program test; 
const maxtrials=10; 
var bool1,bool2:boolean; 
count,val1,val2:integer; 
begin 
randomize; 
for count:=1 to maxtrials do 
begin 
val1:=random(maxint); 
val2:=random(maxint); 
if(val1>val2)then 
bool1:=true 
else 
bool1:=false; 
if(val1-val2) mod 2=0 then 
bool2:=true 
else 
bool2:=false; 
writeln(val1:8,' ',val2:8,' ',bool1:8,' ',bool2:8); 
end; 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً

 
ال نستطٌع قراءة )  readlnأو   readنستطٌع إظهار قٌم بولٌانٌة و للكن ال نستطٌع إدخال قٌم بولٌانٌة بواسطة اإلجراء 

أو ملؾ  و الطرٌقة الوحٌدة إللحاق قٌمة بولٌانٌة هً أن ( لوحة المفاتٌح)أو قٌمة بولٌانً من لوحة الدخل القٌاسً  متحول
فً الطرؾ األٌمن من معامل اإللحاق حٌث ٌعطً التعبٌر البولٌانً إحدر   boolean expressionنيع تعبٌراًا بولٌانٌاًا 

و التعبٌر المتيمن معامل مقارنة ٌستخدم دابماًا كتعبٌر بولٌانً فعلى سبٌل المثال   falseأو   trueإما :القٌمتٌن المنطقٌتٌن

 :تلحق التعابٌر التالٌة قٌماًا بولٌانٌة بمتحوالت بولٌانٌة
 

Bool1:=7.82>13   (*assign false to bool1*) 
Bool1:=’a’=’a’                 (*assign true to bool1 *)  
Bool1:=maxint<maxlongint; (*assign true to bool1 *) 
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 : operators for Boolean variablesالمعامالت المطبقة على المتحوالت البولٌانٌة  

 معامل اإللحاق و معامالت المقارنة مع القٌم البولٌانٌة فعند مقارنة قٌمتٌن بولٌانٌتٌن ٌجب االنتباه إلى أنٌمكننا استخدام 
FALSE<TRUE   و هكذا فإن العبارة التالٌة تعطٌنا القٌمةTRUE : 

                                                            TRUE>FALSE      

بٌن القٌم البولٌانٌة تكون عادة ؼٌر يرورٌة و نادرة االستخدام باإليافة إلى هذه  المباشرةرنات لكن مثل هذه المقا

و تدعى هذه   notو   xorو   orو   andالمعامالت ٌوجد بعض المعامالت التً تطبق مباشرة على الحدود البولٌانٌة و هً 

 .المعامالت بالمعامالت المنطقٌة

 : AND     the AND operatorالمعامل 
فقط إذا كان كانت قٌمة كال الحدٌن الٌمنً   trueٌؤخذ المعامل حدٌن بولٌانٌٌن و ٌعٌد قٌمة بولٌانٌة و هذا المعامل ٌعٌد القٌمة 

 . TRUEو الٌساري 

ٌُلخص بجدول الحقٌقٌة  ٌُمكن أن  الممكنة لزوج الذي ٌبٌن لنا ناتج كل حالة من الحاالت   true tableو سلوك هذا المعامل 

 :الحدود البولٌانٌة

 Aقٌمة الحد الٌساري  Bقٌمة الحد الٌمٌنً  A AND B:ناتج تطبٌق المعامل

False False False 

False True False 

False False True 

True True True 

 
ٌملك أسبقٌة أعلى من   andو ٌجب االنتباه هنا إلى أن األقواس حول التعابٌر البولٌانٌة يرورٌة جداًا بسبب كون المعامل 

 (.و قد ٌإدي عدم ويع األقواس إلى حدوث أخطاء منطقٌة)أسبقٌة معامالت المقارنة 
 

 : or     The OR operatorالمعامل 
و   falseفقط عندما ٌكون كال الحدٌن   FALSEحدٌن بولٌانٌٌن و ٌعٌد قٌمة بولٌانٌة و تكون قٌمة هذا الناتج  ORٌؤخذ المعامل 

و (  trueإذا كان أحد أو كال الحدٌن لهما القٌمة   trueٌعٌد القٌمة   orأي أن المعامل )  Trueإال فإنه ٌؤخذ دابماًا القٌمة 

 :التالًهو   ORجدول الحقٌقة  الواصؾ للمعامل 

 Aقٌمة الحد الٌساري  Bقٌمة الحد الٌمٌنً  A AND B:ناتج تطبٌق المعامل

False False False 

True  True False 

True  False True 

True True True 

 
أسبقٌة أعلى من أسبقٌة معامل اإللحاق و معامالت المقارنة ولذلك ٌجب االنتباه إلى ويع أقواس حول   orٌملك المعامل 

على األقل من من أجل أن نتؤكد )و فكرة استخدام األقواس دابماًا فكرة ممتازة   orالتعابٌر البولٌانٌة التً تحتوي على المعامل 

 (.نحن و المترجم من أننا نسٌر باتجاه واحد
 

 : xor    the XOR Operatorمعامل ال

 :وجدول الحقٌة لهذا المعامل هو.   Trueفقط إذا كانت قٌمة أحد حدٌه   TRUEٌعطٌنا القٌمة   xorالمعامل 

 Aقٌمة الحد الٌساري  Bقٌمة الحد الٌمٌنً  A AND B:ناتج تطبٌق المعامل

False False False 

True  True False 

True  False True 

False  True True 

إذا   trueٌُعطً القٌمة  orحٌث أن المعامل )فقط فً الحالة األخٌرة من جدول الحقٌقٌة   orٌختلؾ هذا المعامل عن المعامل 

 (.falseٌُعطً القٌمة   xorي حٌن أن المعامل  trueكانت قٌمة كال الحدٌن 

 ((.مادة أمن المعلومات)فابدة هذه المالحظة فً التشفٌر )  xorهو  xorعكس  :مالحظة هامة 

 

 
 

 :   Not   the NOT Operatorالمعامل 
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ٌؤخذ حداًا بولٌانٌاًا واحداًا و ٌعٌد قٌمة بولٌانٌة واحدة معاكسة لقٌمة حده الوحٌد و هكذا إذا كانت قٌمة  NOTالمعامل البولٌانً  

 .false ٌُعطً القٌمة  Notفإن المعامل   trueالحد 

 .على أي قٌمة بولٌانٌة أو أي متحول متحول بولٌانً أو أي تعبٌر بولٌانً  notٌمكننا تطبٌق المعامل 

 :فمثالًا 
 :لدٌنا عبارات التالٌة صحٌحة

Not not false  (* false  ًُتعط *) 
Not true  (* false  ًُتعط *) 
Not (10>20)  (* true  ًُتعط *) 
Not ((3>5)and (5>7)) (* true ًُتعط  *) 
Not(3>5) and (5>7) (* false ًُتعط*) 
Not(3>5) or (5>7) (* true ًُتعط *) 

 :لدٌنا عبارات خاطئة
Not (3)         (* مع األعداد الصحٌحة not   ال ٌمكن استخدام *) 
Not(‘g’)       مع الرموز         )* not   (ال ٌمكن استخدام  

Not(‘good bye’  ( (  مع السالسل الرمزٌة   not  ( ال ٌمكن استخدام  

 
و لذلك فإن التعبٌر الخامس و (  xorو   orو   and)ٌملك أسبقٌة على المعامالت األخرر   notٌجب االنٌاه إلى أن المعامل 

األقواس و لذلك ٌجب االنتٌباه إلى عملٌة ويع   trueٌحسب أوال و قٌمته   not (3>5)السادس فً العبارات الصحٌحة 

 .ألجل معرفة أولوٌة العملٌات
 

 : precedence for the Boolean operator  أسبقٌة المعامالت البولٌانٌة 
ٌُظهر لنا ترتٌب  كل المعامالت البولٌانٌة تملك أسبقٌة أعلى من أسبقٌة معامالت المقارنة و معامل اإللحاق و الجدول التالً 

 :المعامالت من حٌث أسبقٌتها

 نوع المعامالت المعامالت

not ًالنفً المنطق 

*,/,div,mod,and معامالت اليرب و القسمة 

+,-,or,xor معامالت الجمع و الطرح 

 معامالت المقارنة =>,>,=<,<,<>,=

 معامل اإللحاق =:

 
 

 :  enumerated typesأنواع المعطٌات التعدادٌة  
ٌُعرؾ هذا النوع  تمكننا لؽة باسكال من إنشاء أنواع معطٌات بسٌطة بواسطة سردها أو تعدادها و بسبب طبٌعة نوع المعطٌات 

حٌث ٌتم سرد أو تعداد جمٌع القٌم التً تنتمً لهذا النوع من المعطٌات فعلى سبٌل   enumerated typeبالنوع التعدادي 

أوراق اللعب عندبذ نحتاج إلى تمثٌل مجموعة أرقام هذه األوراق و مجموعة لتمثٌل تخٌل أننا نرٌد تمثٌل =افترض: المثال
 :أنواع هذه األوراق و ٌبٌن البرنامج التالً كٌفٌة إنشاء متحوالت لتمثٌل هذه المعلومات

Code 

program test; 
const maxtrials=10; 
type 
cardsuit=(club,diamond, heart, spade); 
facevalue=(tow, three, four , five, six, seven, eight, nine 
           ,ten,jack,gueen,king,ace); 
var suit:cardsuit; 
    face:facevalue; 
begin 
suit:=club; 
writeln(ord(suit)); 
face:=ten; 
writeln(ord(face)); 
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suit:=cardsuit(0); 
writeln(ord(suit)); 
writeln(succ(ord(jack))); 
readln; 
end. 

 

 :عاله هوأخرج البرنامج 

 إلنشاء أنواع المعطٌات التعدادٌة  typeاستخدام التعرٌف 

  using a type definition to create enumerated type : 

و ذلك فً قسم التصرٌح الخاص بالبرنامج   typeأول  خطوة من خطوات العمل مع األنواع التعدادٌة هً تعرٌفها يمن قسم 

ومن خالل هذا التعرٌؾ ٌحدد اسم لهذا النوع و تسرد جمٌع القٌم التً تنتمً إلٌه يمن البحة تويع بٌن قوسٌن صؽٌرٌن و 
 :هً  typeو الصٌؽة الكتابٌة إلنشاء نوع تعدادي يمن قسم التعرٌؾ  (,)ٌتم الفصل بٌن قٌم هذا النوع بفاصلة  

 

نوع اسم ال  = ( 1قٌمة  2قٌمة  ,  , ……………,n قٌمة) 

عند تعرٌؾ كل نوع أما العناصر المتبقٌة فً هذه الصٌؽة  فٌمكن تؽٌٌرها مع  ثابتةهً رموز  ()=إشارة المساواة و األقواس 

ٌة و ألن هذه القٌم لٌست سالسل رمز ‘ ‘كل تعرٌؾ و ٌجب االنتباه إلى أن قٌم هذا النوع ال تويع يمن أقواس  علوٌة  

ٌُخصص المترجم لها شفرات داخلٌة حٌث ٌخصص مترجم لؽة تربو باسكال العدد  حٌث أن القٌم  تؤخذ شفراتها  0لكنها أسماء 

 :حسب العالقة الرٌايٌة التالٌة 
 < 1 - موقع هذه القٌمة يمن الالبحة >

ٌُعتبر ترتٌباًا فعلٌاًا لهذه القٌم فالعبارة  مما ٌسهل على المترجم التعامل مع هذه القٌم و الترتٌب الُمستخدم فً سرد هذه القٌم 
 :اعتماداًا على تعرٌفات البرنامج السابق  trueالتالٌة تعطٌنا القٌمة 

Heart>club; 
و  0هً   clubلبرنامج السابق و أما الشفرة الداخلٌة للقٌمة فً ا 2هً   heartو السبب فً ذلك أن الشفرة الداخلٌة للقٌمة 

و هذا الترتٌب مفٌد جداًا فً البرنامج فمن اجل مقارنة   jackأكبر من القٌمة   aceو بشكل مشابه فإن القٌمة  0<2بالتالً فإن 

 .ورقتٌن من أوراق اللعب نستخدم معامالت المقارنة لنقرر أي القٌمتٌن أكبر
ٌُمكننا تعرٌؾ أكثر من نوع ال ٌمكننا تط بٌق أي معامل على أنواع المعطٌات هذ سور معامل اإللحاق و معامالت المقارنة و 

لها أو على و األسطر األخرر ٌمكن أن ُتعرؾ على األسطر التالٌة   typeاألول مباشرة بعد كلمة حٌث ٌعرؾ النوع  تعدادي

 . نفس السطر
ٌُنشا هو واصؾ للمعطٌات   typeالتعرٌؾ  ٌُخصص أي مساحات و هذا التعرٌؾ ال  ٌُعرفها و ال  أي متحوالت ألنواعه التً 

 ,لتخزٌن المتحوالت التً تنتمً ألنواعه
و بالمقابل لم على أنه من هذا النوع   suitحتى صرحنا عن المتحول   cardsuitمن النوع هنالك أي متحول حٌث لم ٌكن 

على أنه ٌنتمً لهذا  faceحتى صرحنا عن المتحول   facevalueٌُخصص أي مكان لتخزٌن قٌمة أي متحول من النوع 

نستخدم التصرٌح عن متحوالت تنتمً لهذا النوع و للقٌام بذلك فعندما نعرؾ نوعاًا تعدادٌاًا ٌمكننا التصرٌح عن النوع التعدادي 
صرحنا على ذلك و كمثال خدمة فً التصرٌح عن المتحوالت التً تنتمً ألنواع معطٌات أخرر الصٌؽة الكتابٌة المستنفس 

  .البرنامج السابق بعد أن عرفنا أنواعهما فً  faceو   suitعن المتحولٌن 

من النوع التعدادي ٌعتمد على عدد القٌم التً ٌملكها هذا النوع ففً األنواع التً تملك وحجم الذاكرة المخصص لكل متحول 
 .نٌخصص لها باٌت واحد أما األنواع التً تملك قٌماًا أكبر فٌُخصص لها باٌتًقٌمة   256قٌماًا مختلفة أقل من 

معامالت المقارنة على هذه المتحوالت ٌمكننا تطبٌق معامل اإللحاق أو نصرح عن المتحوالت من النوع التعدادي وعندما 
كتابة هذه القٌم مباشرة على الشاشة أو على ملؾ و ال ٌمكننا قراءتها من لوحة المفاتٌح أو من ملؾ ال ٌمكننا ولسوء الحظ 

 .مباشرة
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  array هً لتخزٌن حدود متعددة من المعلومات يمن متحول واحد وأنواع المعطٌات هذه هً التً تستخدم المعطٌات المركبة 

 aggregateأو أنواع المعطٌات المجمعة   structured typesبؤنواع المعطٌات المركبة و التً تعرؾ   setو   recordو 
types  هذه األنواع تتؤلؾ من عدة عناصر التمتحوألن. 

 object –oriented programming  التوجه( ؼريٌة)و الذي ٌستخدم فً البرمجة كابنٌة  objectو لدٌنا أٌياًا نوع المعطٌات كابن 

إلى تنتمً و هذه الحجرات تحتوي على معلومات   cellsمن مجموعة من العناصر تدعى بالحجرات   arrayٌتؤلؾ نوع المعطٌات نسق 

ٌُدعى فٌتؤلؾ من   recordأما نوع المعطٌات سجل نوع معطٌات واحد  م إلى ٌنتمً كل منه  fieldكل واحد منها حقالًا عنصر أو أكثر 

تتؤلؾ من مجموعة ؼٌر مرتبة من القٌم تدعى بالعناصر   setو المجموعة نفس نوع المعطٌات أو إلى أنواع معطٌات مختلفة 

elements  نفس نوع المعطٌاتو تنتمً ل. 

 :أنواع معطٌات مناسبة لكل مسؤلة برمجٌة فعلى سبٌل المثالهذه فً بناء كتل إلنشاء المركبة أنواع المعطٌات تستخدم 
  نسقاًا من األعداد الحقٌقٌةإذا أردنا تخزٌن معدالت مجموعة من الطلبة نستخدم من أجل ذلك. 
  سجالًا لتخزٌن هذه إلخ نستخدم ألجل ذلك .... اسمه و معدله و اختصاصه و عمره:إذا اردنا تخزٌن نبذة عن طالب واحد مثالًا

 .البٌانات
  فستخدم نسقاًا كل حجرة من حجراته عبارة عن سجلإذا أردنا تخزٌن نبذة عن مجموعة من الطالب. 
 فإننا نستخدم مجموعة  إما إذا أردنا أن نخزن المواد التً نجح فٌها الطالبset  لتمثل هذه الالبحة من المواد. 
  الذي ٌحتوي هذا السجل على السجل السابق بحٌث سجالًا فإننا نستخدم بالمواد الناجح فٌها النبذة عن الطالب أن ُنيمن إذا أردنا

 .على موجز عن حٌاة الطالب و مجموعة فٌها البحة بالمواد الً نجح فٌها هذا الطالب ٌحتوي
 

 : definitions and declarationsتعرٌفات و تصرٌحات 
ٌعرؾ تماما ماذا ٌعنً هذا   compiler  عندما نصرح عن متحول على أنه ٌنتمً إلى أحد أنواع المعطٌات البسٌطة فإن المترجم

ٌُخصصها لهذا المتحول .التصرٌح عملٌات المسموح تطبٌقها و ٌعرؾ أٌياًا الأي أن المترجم ٌعرؾ عدد حجرات الذاكرة التً ٌجب أن 
ألن أنواع المعطٌات المركبة تبنى من كتل قلٌالًا فإن األمر سوؾ ٌختلؾ و لكن عندما نعمل مع أنواع معطٌات مركبة على هذا المتحول 

blocks  ًو هذه الكتل المتنوعة ٌمكن أن تكون بحد ذاتها أنواع معطٌات أخرر و لهذه الكتل أنواع ه: 

 . arrays( المصفوفات)مثلها األنساق الكتل المتجانسة و ت (1
 . recordsو تمثلها السجالت ( ؼٌر المتجانسة)الكتل المتؽاٌرة (2
 .setsالكتل ذات المحتوٌات القابلة للزٌادة أو النقصان حسب الحاجة و تمثلها المجموعات  (3
نوع معطٌات إذ ٌمكن بناء  المعطٌات هذا فإننا فعلٌاًا نركب عدة كتل أساسٌة يمن التصرٌح عن نوع  نوع معطٌات مركب ننشافعندما 

و الشكل العام  TYPEفً قسم و نوع المعطٌات هذا ٌجب أن ٌصرح عنه عن سجل ما  كل حجرة من حجرهمركب عبارة عن نسق 

 :هوللتصرٌح عن أنواع المعطٌات المركبة 
 

 ًزمم =array[حدود أدلة النسق] of ً  ; نوع مطٌات أساس
 ممٌز=record 

 البحة من الحقول                
                End; 

 ممٌز=set of  ًنوع معطٌات أساس ; 
 ممٌز=object  

 البحة من الحقول   
End;  

 

 :  Array  the array typeنوع المعطٌات نسق 
و التً ٌولدها مولد األعداد العشوابٌة فً لؽة  99و  0بٌن  الصحٌحةالعشوابٌة  األعدادأننا نرٌد حساب تكرار لنتخٌل = لنفترض 

و لتكن هذه  متحول مختلؾ لتمثل القٌم العشوابٌة المحتمل تولٌدها  100حالة ٌجب أن نصرح عن  100باسكال فلتمثٌل 

f99…f2-f1-f0  و بعدها تستخدم مثالًا عبارةcase   و . حالة لفحص العدد المتولد وزٌادة قٌمة المتحول لخاص به 100مع

 :هذه ستكون كالتالً  caseعبارة 

Case Remainder of : 
0: inc(f0); 
1: inc(f1); 
2: inc(f2); 
(*  
 And so on, to *) 
99: inc(f99); 
End; 
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لحاالت حٌث ولكن الخطوات السابقة صعبة و تطٌل البرنامج فً حٌن أننا نستطٌع استخدام المصفوفات للتعامل مع مثل هذه ا

على عدة قٌم متجمعة فٌما بٌنها و تنتمً إلى نوع معطٌات واحد و هذه القٌم ٌحتوي على ٌعرؾ النسق بؤنه عبارة عن متحول 
 .مرتبطاًا بها indexالنسق و تملك كل حجرة دلٌل   cellالمستقلة تدعى بحجرات 

 

 : defining and declaring an arrayالتعرٌف و التصرٌح عن النسق 
كل حجرة من حجره عنصر  100 على المتولدة بتمثٌلها وفق نسق ٌحتوي فرز األعداد الصحٌحة العشوابٌة ٌمكن حل مشكلة 

 :تحتوي على عدد صحٌح و البرنامج التالً ٌويح ذلك
 

Code 

program testDigits; 
const maxtrials=5000; 
type 
remainders=array[0..99] of integer; 
var freqs:remainders; 
index,result:integer; 
procedure initremainders(var vals:remainders; initvalue:integer); 
var index:integer; 
begin 
for  index:=0 to 99 do 
vals[index]:=initvalue; 
end; 
procedure dispremainders(vals:remainders); 
var index:integer; 
begin 
for index:=0 to 24 do 
begin 
write('[':5,index:3,']: ',freqs[index]:3); 
write('[':5,index+25:3,']: ',freqs[index+25]:3); 
write('[':5,index+50:3,']: ',freqs[index+50]:3); 
write('[':5,index+75:3,']: ',freqs[index+75]:3); 
writeln; 
end; 
readln; 
end; 
begin 
randomize; 
initremainders(freqs,0); 
for index:=1 to maxtrials do 
begin 
result:=random(maxint)mod 100; 
freqs[result]:=freqs[result]+1; 
end; 
dispremainders(freqs); 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً
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 :و هذا حال جمٌع أنواع المعطٌات المركبة   typeقسم التعرٌؾ أنه تم تعرٌؾ النسق يمن نالحظ من خالل البرنامج السابق 

Type remainders=array[0..99] of integer; 
و نوع المعطٌات هذا مبنً من عناصر معروفة و فً   remaindersهذه العبارة ُتعرؾ نوع معطٌات جدٌدة ُتطلق علٌه االسم 

و لذلك ٌجب عند تعرٌؾ النسق أن نحدد نوع  لنسق ٌتؤلؾ من عناصر تنتمً لنفس نوع المعطٌاتاو حالتنا هذه مبنً من نسق 
للنسق كان نوع المعطٌات األساسً و فً المثال السابق  base typeاألساسً  المعطٌات و الذي ندعوه نوع المعطٌات

remainders  هو نوع المعطٌات عدد صحٌحinteger   و هذا ٌعنً أن كل حجرة من حجرات النسق ٌخصص لها باٌتٌن من

ٌُعامل الذاكرة  ٌُستخدم المتحول و تعامل كما  حٌث كل حجرة عبارة عن متحول من النوع الصحٌح و ٌمكن أن تستخدم كما 
 .المتحول الصحٌح

ال جزبً يمن قوسٌن لتحدٌد ادلة تحدٌد طول النسق من خالل ويع مجللنسق علٌنا نوع المعطٌات األساسً وبعد أن حددنا 
أي أن الحجرة األولى فً النسق تسمى الحجرة رقم  [99..0]هً   boundsو فً مثال السابق كانت حدود النسق حجرات النسق 

ومن خالل حدود النسق ٌجري إخبار المترجم بؤن النسق المذكور . 99و آخر حجرة من حجرات النسق تدعى بالحجرة رقم  0

 .حجرة من النوع الصحٌح 100ٌحتوي على 

 

 : accessing individual array cellsمستقلة الوصول إلى حجرات النسق ال
و دلٌل الحجرة بدلٌل الحجرة ( و بٌن قوسٌن مربعٌن)متبوعاًا   freqsنستطٌع الوصول إلى حجرات النسق عن طرٌق اسم النسق 

 :فمثالًا العبارة التالٌة ال ٌمكن أن ٌكون عدد حقٌقً 
freqs[result]:=freqs[result]+1; 

و ٌمكن االستعاية عن  1ٌمقدار  freqsمن النسق   resultتزٌد العبارة السابقة محتور الحجرة الً دلٌلها ٌطابق قٌمة المتحول 

 :العبارة السابقة بالعبارة التالٌة التً تقوم بنفس العمل تماماًا 
INC(freqs[result]); 

ولذلك قبلها   integerإلى مويع فً الذاكرة ٌحتوي على قٌمة من النوع الصحٌح   freqs[result]ٌشٌر التركٌب حٌث 

 .له  argumentكمتحول وسٌطً  INCاإلجراء 

 

 : cell index versus cell valueدلٌل حجرة النسق مقابل قٌمة هذه الحجرة 
إذ إن دلٌل الحجرة هو جزء من اسم الحجرة أي ٌنبؽً دابما التمٌٌز بٌن دلٌل الحجرة وبٌن القٌمة المخزنة فً هذه الحجرة 

الرقم العشوابً ٌمثل مويعاًا محدداًا فً الذاكرة ٌحتوي على عدد صحٌح و هذا العدد ٌمثل عدد مرات تكرار   freqs[5]التركٌب 

( أي القٌمة المخزنة فً الحجرة)و لتبٌان الفرق بٌن دلٌل الحجرة و بٌن قٌمة هذه الحجرة . 5و هو العدد فً البرنامج السابق 

 .62هً   freqs[6]و قٌمة  47هً   freqs[5]لنقارن عبارتً اإللحاق التالٌتٌن على افتراض أن قٌمة 

Freqs[5]:=freqs[5]+1; 
Fregs[5]:=fregs[5+1]; 
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أما عبارة اإللحاق  48عما كانت علٌه قبل عملٌة اإللحاق أي ستصبح  1بمقدار   fregs[5]ستزٌد قٌمة عبارة اإللحاق األولى 

 .62و التً تساوي إلى  fregs[6]تساوي قٌمة  freqs[5]الثانٌة ستجعل قٌمة 

 

 : representing an arrayتمثٌل النسق 
من الذاكرة تكفً لتخزٌن قٌم هذا النسق ( ةمساحة تخزٌنً)فإن المترجم ٌحجز حجراًا من النوع نسق عندما نصرح عن متحول 

 طبعاًا وفق نوع المعطٌات األساسً الذي تنتمً إلٌه حجرات النسق و بالعودة إلى البرنامج السابق 
باٌت فً الذاكرة من اجل النسق السابق و ٌمكننا التؤكد من ذلك إذا أيفنا السطر التالً يمن  200فإن المترجم ٌقوم بحجز 

 :كالتالً  testDigitsسً للبرنامج السابق البرنامج الربً

Writeln('freqs take ',sizeof(freqs),' bytes of storage'); 
تخزن محتوٌات حجرات النسق وفق تتابع من حجرات الذاكرة مع تخصٌص الحجم الكافً من الذاكرة لكل حجرة من حجرات 

 .النسق و اعتماداًا على نوع المعطٌات األساسً الخاص بالنسق
 :و الشكل المنطقً التالً ٌبٌن لنا طرٌقة تمثٌل النسق يمن الذاكرة

 

دلٌل حجرات 
 النسق

 قٌم حجرات الذاكرة
 

عنوان الحجرة فً 
 الذاكرة

0 48 X 

1 44 X+2 

2 50 X+4 

3 52 X+6 

….. …………..  
..... ............  

96 43 X+192 

97 62 X+194 

98 75 X+196 

99 78 X+198 
 

 
....  78و  44و  48مثل نالحظ من خالل الشكل السابق أن قٌم أدلة النسق ال تخزن فً الذاكرة و إنما تخزن قٌم حجرات النسق 

 .به لعناوٌن موايع الذاكرة المخصصة لحجر النسقافً حس  compilerأدلة النسق فٌستخدمها المترجم أما قٌم 

 

 : rules for arraysقوانٌن األنساق 
 .لنسق دلٌلال ٌمكن لعدد حقٌقً أن ٌكون قٌمة 

 :معطٌات مختلفة لتمثٌل أدلة هذه األنساقألنساق مستخدمٌن أنواع  بعض النعرٌفات الصحٌحة 
Type  myordinaltype=(one,two,three,four 
,five,six,seven,eight,nine,ten,eleven,twelve,thirteen,fourteen); 
Wordarray=array[-5..8] of word; (* integer indexes: array has 14 cell *) 
Charindexarray=array['a'..'t'] of real;   (* char indexes:  array has 20 cell *) 
Mytypeindexarray=array[one.. fourteen] of char;   (* myordinaltype  indexes:  array has 14 cell *) 
Boolindexarray[false..true] of myordinaltype;  (* Boolean indexes: array has 2 cells *) 

 

 : arrays as parametersاألنساق كوسطاء 
  argumentsعلى أنها متحوالت وسٌطٌة ٌظهر لنا إمكانٌة تمرٌر متحوالت األنساق   testDigitsفً البرنامج السابق 

  DispRemaindersكما هو مبٌن فً اإلجراء   passed by valueها للإلجراءات و التوابع و التً ٌمكن أن تمرر بواسطة قٌم

 . initremaindersكما هو مويح باإلجراء   passed by referenceأو تمرر مرجعٌاًا 

و فً الحقٌقٌة عندما ٌمرر النسق إلى روتٌن ما فإن عملٌة الوصول إلى حجرة هذا النسق تستخدم نفس الدلٌل و لكن من خالل 
و   initremaindersكاسم مويعً للنسق يمن افجراءٌن السابقٌن  valsاستخدمنا الممٌز : آخر للنسق فمثالًا اسم مويعً 

dispremainders . 

 . ٌظهر محتوٌات النسق وايعاًا محتوٌات كل أربع حجرات على سطر مستقل  dispremaindersو اإلجراء 

و هً الحجرة الخامسة و الخمسون من حجرات النسق ألننا بدأ )  freqs[74]أن قٌمة الحجرة و نالحظ من خالل الخرج السابق 

  5000مرة من خالل   62قد تم تولٌده   74العدد و هذا ٌعنً أن   62بعد انتهاء تنفٌذ البرنامج هً ( دلٌل الحجر بالرقم صفر

 .مرة 48هو   93محاولة تولٌد ألعدداد عشوابٌة صحٌحة و بشكل مشابه فإن عدد مرات تكرار العدد 
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 : open array parametersوسطاء األنساق المفتوحة 
رأس التابع :زودتنا لؽة التربو باسكال بإمكانٌة استخدام األنساق المفتوحة كوسطاء يمن اإلجراءات و التوابع فعلى سبٌل المثال 

 :التالً ٌبٌن لنا طرٌقة استخدام األنساق المفتوحة كوسطاء
Function maxval (var vals:array of integer):integer; 

 
ٌُمرر إلٌه مرجعٌاًا و لكنه نٌخبر رأس التابع السابق  ٌُحدد حجم النسق المترجم بؤن نسقاًا من األعداد الصحٌحة س سق مفتوح أي لم 

ٌُستدعى التابع السابق مع متحول وسٌطً عبارة عن نسق من األعداد الصحٌحة محدد الطول و ٌُحدد حجم النسق  و هذا عندما 
فً بداٌة البرنامج و الذي ٌخبر   (*+P$*)ٌجب أن نستخدم توجٌه المترجم التالً المفتوحة حتى نتمكن من استخدام الوسطاء 

وٌمكن عدم كتابة هذا التوجٌه بالنسخة السابعة ألن المترجم ٌستطٌع ) جاماًا لوسطاء مفتوحة يمن البرنامستخدالبرنامج بؤن لدبه 
 .(مباشرة التعامل مع األنساق المفتوحة

 :و البرنامج التالً ٌويح طرٌقة استخدام النسق المفتوح كوسٌط

Code 

program test; 
const size50=50; size100=100; 
type arr50=array[1..size50]of integer; 
     arr100=array[1..size100]of integer; 
var A50:arr50; 
a100:arr100; 
index,max50,max100:integer; 
function largest(var vals:array of integer):integer; 
var temp, index:integer; 
begin 
temp:=-maxint; 
for index:=0 to high(vals)do 
if vals[index]>temp then 
temp:=vals[index]; 
writeln(index+1:3,' values checked'); 
largest:=temp; 
end; 
begin 
randomize; 
for index:=1 to size50 do 
a50[index]:=random(1000); 
for index:=1 to size100 do 
a100[index]:=random(20000); 
max50:=largest(a50); 
max100:=largest(a100); 
writeln('largest in a50 = ',max50:5); 
writeln('largest in a100 = ',max100:5); 
readln; 
end. 

 
 :بالتالً شبٌه خرج البرنامج السابق
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يمن  n-1الممر إلٌه كوسٌط أي ٌعٌد القٌمة الذي ٌعٌد أكبر قٌمة لدلٌل النسق   highتالحظ فً البرنامج السابق وجود التابع 

 و حتى 0عدد عناصر النسق و ذلك ألن لؽة التربو باسكال تعتبر أن حجرات النسق تؤخذ األدلة من  nحٌث   largestالتابع 

 n-1  . 

ٌمكنه العمل مع أنواع معطٌات مرتبة حٌث ٌعٌد هذا التابع أعظم قٌمة تنتمً لهذا النوع فعند تطبٌق التابع السابق   highالتابع 

حٌث ٌعٌد ٌمكن تطبٌقه على السالسل الرمزٌة   maxintٌد اعظم قٌمة و هً فإنه ٌع  integerعلى نوع معطٌات عدد صحٌح 

 .هذا التابع الحجم المصرح عنه لهذه السلسلة
قٌمة تنتمً إلى نوع المعطٌات الذي و الذي ٌعٌد اصؽر   lowوهو التابع ( له وظٌفة متتمة لهذا التابع)و ٌوجد تابع آخر ٌقابله 

متحول وسٌطً من نوع نسق فإن هذا التابع ٌعٌد أصؽر قٌمة لدلٌل هذا فعندما ٌمرر . ممرر إلٌهلٌه المتحول الوسٌطً الٌنتمً إ
 .النسق

 :  lowو   highوالبرنامج التالً ويح عمل التابعٌن 

 

Code 

program test; 
 
type 
matrix=array[1..10] of integer; 
matrix1=array[-5..5] of integer; 
var mat1:matrix;mat2:matrix1; 
procedure proc(var mat:array of integer); 
begin 
writeln('''begin proc''first'); 
writeln(mat[5]); 
mat[5]:=1024; 
writeln('high index= ',high(mat)); 
writeln('low index= ',low(mat)); 
writeln('''end proc''last'); 
end; 
procedure format(var mat:array of integer); 
var i:integer; 
begin 
for i:=low(mat) to high(mat) do 
mat[i]:=i+1; 
end; 
procedure print(mat:array of integer); 
var i:integer; 
begin 
for i:=0 to high(mat) do 
write(mat[i],','); 
writeln; 
end; 
begin 
writeln('''start main program'''); 
writeln('high mat1index=',high(mat1)); 
writeln('high mat2index=',high(mat2)); 
writeln('low mat1index=',low(mat1)); 
writeln('low mat1index=',low(mat2)); 
format(mat1); 
print(mat1); 
proc(mat1); 
print(mat1); 
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writeln; 
format(mat2); 
print(mat2); 
proc(mat2); 
print(mat2); 
writeln('''end program'''); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج أعاله هو

 .من الدلٌل رقم صفر يدابما فً األنساق المفتوحة بلؽة التربو باسكال الدلٌل ٌبدأ بشكل افتراض
 :التالً البرنامج لدٌنالٌكن 

Code 

program test; 
var s:string; 
s1:string[20]; 
b:boolean; 
k:integer; 
begin 
writeln(high(s)); 
writeln(low(s)); 
writeln(high(s1)); 
writeln(low(s1)); 
writeln(high(b)); 
writeln(low(b)); 
writeln(high(k)); 
writeln(low(k)); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج أعاله هو
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 : operations an arraysالعملٌات على األنساق 
و صرحنا عن متحولٌن بؤنهما ٌنتمٌان إلى نوع المعطٌات هذا فإننا نستطٌع جعل هذٌن إذا قمنا بتعرٌؾ نوع معطٌات نسق 

 .بعبارة إلحاق واحدةالنسقٌٌن متطابقٌن تماماًا 
و المعرؾ يمن البرنامج   remaindersو للذان ٌنتمٌان إلى نوع المعطٌات   freqs2و   freqs1لنفترض أن لدٌنا متحولٌن 

 :فإن عبارة اإللحاق التالٌة تساوي هذٌن النسقٌن تماماًا   testDigitsالسابق 

Freqs2:=freqs1; 
 :عمل عبارة اإللحاق السابقة من خالل الحلقة التالٌة و ٌمكن محاكاة 

For index:=0 to 99 do 
Freqs2[index]:=freqs1[index]; 

أن عملٌة الوصول إلى النسق و معالجته تتم حجرة حجرة و بناء الكلٌة لعناصر النسق فإنه ٌمكن القول اإللحاق  و بعٌداًا عن عملٌة
 .النسق تعتمد على نوع المعطٌات األساسً للنسق تعلى ذلك فإن العملٌات الممكن تطبٌقها على حجرا

 
 : one more exampleمثال آخر 

  vectorلمتجهات األشعة حٌث أن متجهة الشعاع الرٌايً  بٌن األنساق وبٌن المفهومتشابهات ٌويح البرنامج التالً بعض ال

عبارة عن مجموعة مرتبة من القٌم تمثل معلومات عن هذا الشعاع إذ ٌمكن استخدام متجهة الشعاع لتمثٌل نقطة فً الفراغ إذ 
 . (x,y,z)تحتاج كل نقطة إلى ثالث قٌم لتمثٌلها فً الفراغ ثالثً األبعاد 

و البرنامج التالً ٌحسب و ٌظهر المسافة بٌن نقطتٌن ُتدخل إحدابٌاتهما و ٌتوقؾ تنفٌذ البرنامج إذا أدخل المستخدم نقطتٌن لهما 
 (.نفس األحدابٌات)إحدابٌات متساوٌة

 

Code 

program test; 
type 
axes=(x,y,z); 
vector=array[x..z]of real; 
var pointA,pointB:vector; 
dist:real; 
procedure getreal(message:string; var value:real); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
procedure getpoint(var pt:vector); 
begin 
getreal('x-value?',pt[x]); 
getreal('y-value?',pt[y]); 
getreal('z-value?',pt[z]); 
end; 
function distance3d(ptA,ptB:vector):real; 
var sum:real; 
    count:axes; 
begin 
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     sum:=0.0; 
     for count:=x to z do 
     sum:=sum+sqr(ptA[count]-ptB[count]); 
     distance3d:=sqrt(sum); 
end; 
begin 
writeln('enter point information.!'); 
writeln('to stop, make both point equal.!'); 
writeln; 
repeat 
writeln('point A: '); 
getpoint(pointA); 
writeln('pointB: '); 
getpoint(pointB); 
dist:=distance3d(pointA,pointB); 
writeln('distance between points is ',dist:10:3); 
until dist<=0.0; 
readln; 
end. 

 
 :نفطتٌن من قبل المستخدم دخلخرج البرنامج أعاله شبٌه بالتالً من أجل 
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 : stringsالسالسل الرمزٌة 

لٌس نوع معطٌات بسٌط و ان تعبٌراًا مثل التعبٌر التالً ٌمثل الرمز السادس يمن   stringمر معنا سابقا أن توع المعطٌات 

 . mystring[6]: السلسلة الرمزٌة 

إذا لم نحدد الطول عنصر  255هو عبارة عن نسق من الرموز و هذا النسق ٌتيمن و كحد اقصى   stringو نوع المعطٌات 

وٌمكن تحدي طول النسق األعظمً من التصرٌح التالً الذي ٌحدد الطول األعظمً للسلسلة الرمزٌة وفق . لهذا النسقاألعظمً 
 .رمزاًا  45

String[45] 
أما القٌمة  255و حتى  1بشكل نظامً حٌث تخزن الرموز فً الحجرات من  255وحتى  0و أدلة هذه األنساق تبدأ بالقٌمة 

رمزاًا فً  255و طرٌقة تمثٌل السلسلة الرمزٌة ال تسمح لنا بتخزٌن أكثر من فهً تمثل طول هذه السلسلة  0المخزنة فً الحجرة 

 :ٌمكن تمثٌل السلسلة الرمزٌة بالشكل المنطقً التالًحجرة و   256حٌن أن النسق ٌتؤلؾ من 

 
 

 طول السلسلة الرمزٌة 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ... ... 255

%    \ } # O L L E H 5 
  

 السلسلة الرمزٌة
ٌتم حٌث أن تمثٌل األنساق   javaأو   ++cأو  c  فإذا انتقلنا للحدٌث عن عوالم برمجة أكثر جماال و أناقة ٌمكننً التحدث عن لؽة

لهذا  ASCIIوشفرة   null characterء  الرمزٌة ثمثل بؤنساق من الرموز تنتً برمز الالشًفالسالسل بشكل مختلؾ نسبٌاًا 

 .ءو اإلصدار األخٌر من تربو باسكال دعمت السالٌل المنتهٌة برمز الالشً 0الرمز هً 

وكٌفٌة الوصول إلى هذه السالسل و طرٌقة العمل مع هذه   stringو ٌويح البرنامج التالً كٌفٌة استخدام المتحوالت من النوع 

ٌة الترتٌب مباستخدام خوارزٌدخلها المستخدم و ٌقوم بترتٌب الرموز و تخزٌنها الرموز حٌث ٌقرأ البرنامج سلسلة رمزٌة 
 : bubble sortأو ما ٌعرف  بالترتٌب الفقاعً  (exchange sort)التبادلً 

 

Code 

program test; 
const emptystring=''; 
var currstr:string; 
    count:integer; 
procedure getstring(message:string; var info:string); 
begin 
write(message,' '); 
readln(info); 
end; 
procedure strbubblesort(var info:string); 
var temp:char; 
    low,high,top,size:integer; 
begin 
size:=length(info); 
top:=size+1; 
while(top>1)do 
begin 
low:=1; 
high:=2; 
while(high<top)do 
begin 
     if(info[low]>info[high])then 
     begin 
          temp:=info[low]; 
          info[low]:=info[high]; 
          info[high]:=temp; 
     end; 

حجرة 256  
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low:=low+1; 
high:=high+1; 
end;{end high<top} 
top:=top-1; 
end;{end top>1} 
end; 
begin 
count:=0; 
writeln('enter your strings.'); 
writeln(' to stop, enter an empty string.'); 
writeln; 
repeat 
getstring(': ',currstr); 
count:=count+1; 
writeln(currstr); 
strbubblesort(currstr); 
writeln(currstr); 
until currstr=emptystring; 
writeln(count-1:3,' lines read'); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج أعاله شبٌه بالتالً
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 : the bubble sort algorthimخوارزمٌة الفرز الفقاعً 

هذا اإلجراء األحرؾ المكونة حٌث ٌرتب نواة البرنامج السابق   strbubblesortاستدعاء اإلجراء   statementتعتبر عبارة 

تقابل  ASCIIللحروؾ المراد ترتٌبها و اعتماداًا على حقٌقٌة أن األحرؾ لها شفرات   ASCIIللسلسلة الرمزٌة معتمداًا على شفرة 

فستكون  Zر التً تبدأ بالرمز طأما األسستكون فً بدابة النص المرتب  Aاألسطر التً تبدأ بالحرؾ ذا الترتٌب و هذا ٌعنً أن ه

قبل األحرؾ الصؽٌرة فإن األسطر التً تبدأ بالرمز  ASCIIتؤتً يمن ترتٌب حروؾ قرٌبة من نهاٌته و بما أن األحرؾ الكبٌرة 

Z بالحرؾ  ستمون قبل األسطر التً تبدأa  . و تعتمد خوارزمٌة الترتٌب التبادلً أو االسم األشهر لها و هو خوارزمٌة الفرز

 :الفقاعً على العملٌات التالٌة
السلسلة الرمزٌة عددأًا من المرات أقل بمرة من العدد الكلً ( أحرؾ )تعبر كامل النسق لكل عنصر من عناصر  .1

 .لعناصر النسق
 و 1فمثالًا فً أول عبور ستقارن الخوارزمٌة محتور الحجرتٌن . حجرتٌن متجاورتٌنتقارن أثناء كل عبور محتوٌات  .2

 عدد عناصرnحٌث  nو  n-1)و هكذا إلى نهاٌة حجرات النسق  4و  3ومن ثم  3و  2ومن ثم محتور الحجرتٌن  2

 ( النسق
لكً تحتوي الحجرة ذات الرقم ( كإذا تطلب األمر ذل)و أثناء عملٌة المقارنة تنجز عملٌة تبدٌل بٌن محتوٌات الحجرات  .3

 .الألكبر على القٌمة األكبر
تحتوي أن تنتهً مقارنة محتوٌات جمٌع الحجرات فإن آخر حجرة من هذه الحجرات أي الحجرة العلٌا سوؾ  بعد  .4

 .العنصر المرتب األخٌر 
ذاًا عند عملٌة العبور الثانٌة وبما أن الحجرة األخٌرة من السلسلة الرمزٌة قد ويعت فٌها القٌمة الصحٌحة المرتبة إ .5

و هكذا حتى نهاٌة عبور السلسلة الرمزٌة و بذلك تؽدو ستحتوي الحجرة قبل األخٌرة على العنصر المرتب المناسب 
 .عناصر السلسلة الرمزٌة مرتبة بعد انتهاء عملٌات العبور

 .وٌمكن ترتٌب السلسلة بشكل تنازلً
 

 : multidimensional arraysاألنساق متعددة األبعاد 
إذا :ٌمكن أن ٌكون نوع المعطٌات األساسً الخاص بالنسق أي نوع من أنواع المعطٌات ٌما فً ذلك نوع المعطٌات نسق فمثالًا 

ٌحتاج نجاز هذا العمل ٌدوٌاًا إأردنا أعلى تسجٌل درجة حرارة أثناء النهار و اعلى درجة حرارة أثناء الٌل ٌومٌاًا و طٌلة شهر فإن 
 :إلى جدول شبٌه بالجدول التالً

 
 

Night Day Date 

  1 

  2 
  3 

  4 
  … 
  … 
  … 

  29 

  30 
  31 

 
من هذا الجدول زوجاًا ل سطر كحٌث ٌمثل زوجاًا من الحجرات   31حجرة مختلفة متجمعة يمن   62الجدول السابق  نٌتيم

حجرة مستقلة  62على أنها وٌمكن اعتبار هذه القٌم . فٌمثل دلٌالًا لهذه القٌم و لٌس جزءاًا من المعلومات  dateمن القٌم أما العمود 

 :تحتوي على حجرتٌن و ٌمكن بناء مثل هذه األنساق بطرق متعددة و منهاحجرة كل منها  31أو على أنها 

Type      dailytemps=array[1..2] of real; 
 Tempdata1=array[1..31] of dailytemps; 
 Tempdata2=array[1..31] of array [1..2] of real; 
 Tempdata3=array[1..31,1..2] of real; 

ونوع المعطٌات هذا معرؾ على أنه نسق ٌتؤلؾ من   dailytempحجرة من النوع  31من   tempdata1ٌتؤلؾ النسق األول 

حجرة كل حجرة منها عبارة عن نسق  31 أٌياًا من   tempdata2انً و ٌتؤلؾ النسق الث  realالنوع عدد حقٌقً حجرتٌن من 

ولكن استخدمنا هنا أسلوباًا آخر فً التصرٌح عن هذا النسق المطابق للنسق   realٌتؤلؾ من حجرتٌن من النوع عدد حقٌقً 

tempdata1   أما النسق الثالثtempdata3  و ُبعده ( سطر)عنصر 31 فٌتؤلؾ من نسق ثنابً األبعاد وٌتؤلؾ ُبعده األول من

 (.عمودٌن)الثانس ٌتؤلؾ من عنصرٌن 
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 : accessing elements in multidimensional arrayالوصول إلى العناصر فً األنساق متعددة األبعاد 
تملك عدداًا   vectorرٌايٌة تتؤلؾ من أسطر من القٌم و كل سطر ٌمثل متجهة شعاع   matrixٌمثل الجدول السابق مصفوفة 

ة فً متجهة الشعاع هً القٌمة الموجودة فً أول عمود من أعمدو عدد القٌم هذه متساو فً كل سطر وأول قٌمة من القٌم 
سطر و عدد أعمدتها عمودٌن و عملٌة تشبٌه   31ٌمثل مصفوفة عدد أسطرها و بالتالً فإن الجدول السابق . المصفوفة و هكذا

 .ٌراًا فً التعامل مع األنساق و فً الوصول إلى حجرات هذه األنساقالنسق بالمصفوفة ٌساعدنا كث
 :و البرنامج التالً ٌبٌن لنا كٌفٌة الوصول إلى حجرات النسق

 

Code 

program test; 
type 
matrix=array[1..5,1..3] of integer; 
var samplematrix:matrix; 
procedure fillmatrix(var vals:matrix); 
var row,column:integer; 
begin 
for row:=1 to 5 do 
for column:=1 to 3 do 
vals[row,column]:=10*row+column; 
end; 
procedure dispmatrix(vals:matrix); 
var row,column:integer; 
begin 
writeln('col 1':13, 'col 2':8 ,'col 3':8); 
for row:=1 to 5 do 
begin 
write('row ',row); 
for column:=1 to 3 do 
write(vals[row][column]:8); 
writeln; 
end; 
end; 
begin 
fillmatrix(samplematrix); 
dispmatrix(samplematrix); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج السابق هو
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 :  string arraysأنسأق السالسل الرمزٌة 
 :األنساق ثنابٌة البعد و ٌظهر لنا البرنامج التالً مثاالًا عن مثل هذه األنساق األنساق المشكلة من سالسل رمزٌة هً مثال آخر عن

Code 

program test; 
const maxmenu=20; 
type strarray=array[1..maxmenu] of string; 
var menu:strarray; 
procedure initmenu(var menu:strarray); 
var index:integer; 
begin 
menu[1]:='choice1'; 
menu[2]:='choice2'; 
menu[3]:='choice3'; 
for index:=4 to maxmenu do 
menu[index]:=''; 
end; 
procedure showmenu(var menu:strarray;nrchoices:integer); 
var index:integer; 
begin 
if nrchoices>maxmenu then 
nrchoices:=maxmenu; 
for index:=1 to nrchoices do 
writeln(menu[index]); 
writeln; 
write('your choices? (1 to ',nrchoices, ') '); 
end; 
begin 
initmenu(menu); 
showmenu(menu,3); 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو

 
 

         
  

 
 
 
 
 

ٌحتوي البرنامج السابق عللى إجراءٌن و هذان اإلجراءٌن ٌظهران قابمة من الخٌارات من أجل التخاطب مع المستخدم و مما 
وذلك ألن السالسل الرمزٌة   menuاستخدم فقط عند معالجة عناصر النسق تجب مالحظته أن البعد األول و الذي ٌمثل األسطر 

ٌمكن استخدام أي أننا اعتبرنا أن هذا النسق ذا بعد واحد و لكن تتابع معٌن من الرموز  ُتعامل على أنها متحول بسٌط ٌتؤلؾ من
هذا النسق على أنه ذو بعدٌن و ذلك من أجل الوصول إلى الرموز المكونة للسالسل الرمزٌة بشكل مستقل و ذلك بإيافة دلٌل 

 :كالتالً  'e'السادس فً السلسلة الرمزٌة الثالثة و هو  إلى الرمزٌمكن أن نشٌر : ثاٍن ٌمثل رموز السلسلة فعلى سبٌل المثال

Menu[3,6] 
من النسق سوؾ فإن نسخة كاملة قٌمته فإذا مررنا النسق بواسطة اء طتعامل كباقً أنواع المعطٌات عند تمرٌرها كوسو األنساق 

فإن نسخة من هذا النسق   menuق من للروتٌن المستدعً فعلى سبٌل المثال من أجل نس( المحلٌة)تمرر إلى البٌبة المويعٌة 

أكثر من ذلك مع البرامج الكبٌرة قد و فقدان مثل هذه الكمٌة من الذاكرة و التً قد تكون باٌت من الذاكرة  5120سوؾ تحتاج إلى 
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مرجعٌاًا لن نحتاج إلى نسخة من   menuأما إذا مررنا النسق . ( طبعاًا البرامج اليخمة جداًا )ٌسبب إرباكاًا فً استخدام الذاكرة 

جزء من البٌبة المخصصة هذا النسق لتمرٌرها إلى البٌبة المويعٌة للروتٌن المستدعى ألن الروتٌن ٌفترض أن هذا النسق 
عند استدعاء هذا الروتٌن و هذه الطرٌقة تختصر زمن الروتٌن و تقلل من حجرات الذاكرة للمتحوالت الوسٌطٌة و التً تحفز 

 .دمةالمستخ
طبعا فً حال التمرٌر )اإلجراء  تحرر عند االنتهاء من تنفٌذ لمحلٌةبة ايومما ٌجب ذكره هنا أن النسخ التً ٌتم تولٌدها يمن الب

 ( بالقٌمة
أن ال نحاول الوصول إلى عناصر النسق خارج حدود النسق ألن محاولة الوصول تلك سوؾ تإدي  و أخٌرأ و لٌس آخراًا ٌجب 

 .امج مع خطؤ فً تنفٌذهإلى إنهاء البرن
 

 : thre dimensional arraysاألنساق ثالثٌة األبعاد 

 :و استخدام األنساق ثالثٌة األبعادٌُظهر البرنامج التالً لنا كٌفٌة تعرٌؾ وتصرٌح 

Code 

program test; 
type hypermatrix=array[1..3,1..4,1..5]of integer; 
var sample:hypermatrix; 
procedure fillhypermatrix(var vals:hypermatrix); 
var plane,row,column:integer; 
begin 
for plane:=1 to 3 do 
for row:=1 to 4 do 
for column:=1 to 5 do 
vals[plane,row,column]:=100*plane+10*row+column; 
end; 
procedure sum(var x,y:integer); 
begin 
writeln(x+y); 
end; 
procedure disphypermatrix(vals:hypermatrix); 
var plane, row, column:integer; 
begin 
for plane:=1 to 3 do 
begin 
writeln('plane ':10,plane); 
writeln('col 1':13, 'col 2':8, 'col 3':8, 'col 4':8, 
' col 5':8,); 
for row:=1 to 4 do 
begin 
write('row ',row); 
for column:=1 to 5 do 
write(vals[plane][row][column]:8); 
writeln; 
end; 
end; 
end; 
procedure shufflehypermatrix(var vals:hypermatrix); 
var plane:integer; 
begin 
for plane:=1 to 3 do 
vals[plane]:=vals[3-plane+1]; 
end; 
begin 
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fillhypermatrix(sample); 
disphypermatrix(sample); 
writeln; 
shufflehypermatrix(sample); 
disphypermatrix(sample); 
readln; 
end. 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو 

 
ٌمأل حجرات النسق بؤعداد صحٌحة أما اإلجراء   fillhypermatrixفاإلجراء  بعمل البرنامج السابق مع أنساق ثالثٌة األبعاد 

disphypermatrix   فٌظهر هذه القٌم واما اإلجراءshufflehyper   فٌظهر كٌفٌة إلحاق مصفوفة كاملة من هذا النسق الذي

 .ٌتؤلؾ من مصفوفات و ذلك بإهمال أدلة األسطر و األعمدة
 .أما إذا أردنا الوصول إلى سطر كامل من هذا النسق فٌجب إهمال دلٌل األعمدة فقط

 .....(خماسٌة البعد –البعد  رباعٌة)ن تكون من أبعاد مختلفة ساق ٌمكن انومما ٌجب ذكره هنا أن األ
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 : arrays miscellaneous pointsحول األنساق  نقاط متفرقة
 : the subrange typeنوع المعطٌات مجال جزئً  .1

نوع  التً تنتمً إلىبسٌط آخر و ٌمثل حدوداًا من القٌم  توع معطٌانتملك  لؽة باسكال نوع معطٌات بسٌط ٌبنى من 
 .لً صالمعطٌات األ

ٌعرؾ نوع المعطٌات هذا و ٌصرح عن متحوالت تنتمً إلٌه قبل استخدامه ألن المترجم ٌحتاج إلى أن معرفة مجال 
لذلك نعرؾ  9إلى  0فعلى سبٌل المثال لنفترض أننا نرٌد استخدام األرقام من .القٌم التً تنتمً إلى نوع المعطٌات هذا

 :نوع معطٌات ٌمثل هذه القٌم و نصرح عن متحوالت تنتمً إلٌه كالتالً
Type singledigit=0..9; 
Var   digitval :singledigit; 

و أن المتحول الذي ٌنتمً إلى هذا النوع ٌمكن   singledigitتخبر العبارة األولى المترجم بوجود نوع معطٌات اسمه 

ألن األقواس جال الجزبً مأننا لم نستخدم أقواس حول الومما تجب مالحظته هنا إلى   9 و حتى 0ان ٌؤخذ قٌمة من 

جدٌدة كما نفعل عندما نعرؾ قٌماًا تعدادٌة و فً بؤن لدٌه قٌماًا   compilerتكون يرورٌة فقط عند إخبار المترجم 

و نوع   9..0تفسٌر التركٌب  المثال السابق كان المترجم ٌعرؾ مسبقاًا األعداد الصحٌحة لذلك من السهل علٌه

 :المعطٌات مجال جزبً ٌستخدم بكثرة لتحدٌد أدلة األنساق كما مويح فً التعرٌفات التالٌة
Type      singledigit=0 .. 9; 
 Facevalue=2..14; 
 Cardsuit=(club,diamond,heart, spade); 
 Redsuit=diamond.. heart ; 
 Smallval=array[singledigit]of real; 
 Redcards=array [facevalue,redsuit] of Boolean; 
 Anycards=array [facevalue,cardsuit] of Boolean; 
Var         digitdata:smallval; 
 Redhand: redcards; 
 Hand: anycards; 

 singledigitإذا فحصنا التعرٌفات السابقة نالحظ أن تعرٌؾ المجال الجزبً قد سبق كل التعرٌفات لكً ٌفهم المترجم بؤن الممٌز 
استبدل و بٌن قوسٌن مربعٌن هذا الممٌز يمن المجال المحدد للنسق و لذلك عندما استخدمنا .   9..0هو البدٌل المكافا للتركٌب  

 .9وحتى  0أي أننا عرفنا نسقاًا ٌحتوي عشرة عناصر وفق مجال لدلٌل النسق من . المترجم و ببساطة هذا الممٌز بمكافبه 
ٌمكن أن الذي ٌنتمً لهذا النوع الذي حدد أن المتحول   cardsuitأما تعرٌؾ النسق الثانً فقد استخدم تعرٌؾ النوع التعدادي 

 .  spadeأو   heartأو   diamondأو   club: ٌؤخذ إحدر القٌم التاٌة

و ذلك بذكر القٌمة االبتدابٌة و   redsuitمجاالًا جزبٌاًا ٌعتمد هذا النوع اساساًا له و هذا المجال هو و بعد تعرٌؾ هذا النوع عرفنا 

فً حٌن أننا أحطنا نوع المعطٌات  و بدون إحاطتهم بؤقواس ..  وايعٌن بٌنهما نقطتٌن متتالٌتٌن لهذا المجال  لقٌمة النهابٌةا
و ٌؤخذ   facevalueو استخدم تعرٌؾ النسق الثانً مجاالًا جزبٌاًا آخر هو هذه القٌم مسبقاًا التعدادي بؤقواس ألن المترجم ال ٌعرؾ 

ت النسق أي عدد حجراالذي ٌؤخذ قٌمتٌن فقط كبعد ثانً   redsuitكبعد أول و استخدم المجال الجزبً   14و حتى  2قٌماًا من 

إلى  و ٌمكن الوصول redcardsعلى أنه نسق من النوع    redhandوم نثم صرح عن المتحول   26=13*2لثانً هً ا

أما الحجرة الثانٌة فٌمكن الوصول إلٌهما بواسطة   redhand[2][diamond]لحجرة األولى فً هذا النسق من خالل التركٌب 

قبل األخٌرة و األخٌرة فٌمكن الوصول إلٌهما بواسطة التركٌبٌن التالٌٌن و على أما الحجرتان   redhand[2][heart]التركٌب 

 .  redhand[14][heart]و   readhand[14][diamond] :الترتٌب

استخدم المجال الكال   anycardsإال أن النسق   redcardsفهو مشابه لتعرٌؾ النسق   anycardsأما تعرٌؾ النسق الثالث 

 .فً ُبعده الثانً و هذا االستخدام مسموح ألن النوع التعدادي فً حقٌقته مجال جزبً  cardsuitللنوع التعدادي 

 

 :  array constants األنساق الثابتة .2
فً لؽة التربو باسكال على أنها ثوابت تحدد قٌمتها أثناء تعرٌفها و هذه القٌم لن تكون قابلة ٌمكن تعرٌؾ األنساق الثابتة 

 .تنفٌذ البرنامجللتؽٌٌر طوال فترة 
 :و البرنامج التالً ٌبٌن لنا طرٌقتٌن فً تعرٌؾ أنساق ثابتة

Code 

program test; 
const powersofthree:array[1..6] of integer=(1,3,9,27,81,243); 
type testarray=array [1..5] of real; 
const sqrtarray:testarray=(1,1.414,1.732,2,2.236); 
var count:integer; 
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begin 
for count:=1 to 6 do 
writeln(powersofthree[count]); 
for count:=1 to 5 do 
writeln(sqrtarray[count]:6:2); 
readln; 
end. 

 
كٌفٌة تعرٌؾ النسق كثابت و تهٌبته يمن خطوة واحدة حٌث أننا عرفنا هذا   powersofthreeٌرٌنا تعرٌؾ الثابت األول 

 :بت وفق العبارةالنسق كثا
Const powersofthree:array [1..6] of integer= (1,3,9,27,27,81,243); 

بإيافة إشارة المساواة فً آخر هذا التعرٌؾ و من ثم ويعنا القٌم ( أي أعطٌنا قٌماًا لحجرات هذا النسق)وبعدها هٌؤنا هذا النسق 
 .و مويوعة يمن قوسٌن  (,)ن بعيها بفاصلة المخصصة لهذا النسق و هً عبارة عن ست قٌم صحٌحة مفصولة ع

 .بالنسبة لألنساق العادٌةو ٌمكن الوصول إلى حجرات هذا النسق تماما كما هو الحال 
حٌث أننا فً التصرٌح عن األنساق الثاٌتة عن سابقه و ٌقدم لنا طرٌقة أخرر فهو ٌختلؾ   sqrtarray الثانً أما تعرٌؾ النسق

تم فً  الثابت  النسق و لكن التصرٌح عن   realنه نسق من األعداد الحقٌقٌة بشكل طبٌعً على أ  testarrayالنسق عرفنا 

و من ثم أعطٌنا قٌماًا لهذا و الذي أصبح معروفاًا بالنسبة للمترجم   testarrayالذي ٌلٌه حٌث ذكرنا اسم النسق السابق السطر 

 .ولالنسق بنفس الطرٌقة التً استخدمناها فً تهٌبة النسق األ
 : charونرود االن تعرٌفٌن لنسقٌن ثابتٌن من النوع رمز 

Code 

program test; 
type alpharray = array['a'..'z'] of char; 
const alfabet:alpharray=('3','b','c','d','e','f','g','h', 
                          'i','j','k','l','m','n','o','p', 
                          'q','r','s','t','u','v','w','x' 
                          ,'y','z'); 
alphabet:alpharray='abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'; 
begin 
 
writeln(alphabet); 
writeln(alfabet); 
writeln(alphabet['a']); 
writeln(alfabet['a']); 
readln; 
end. 

 :البرنامج السابق هوخرج 
 

  
  
  
  
 

 
تحدٌد الرموز المخصصة لحجرات النسق رمزاًا رمزاًا أما تعرٌؾ بواسطة النسق ٌهٌا   alphabetتعرٌؾ النسق الثابت األول 

 26فٌهًء النسق بطرٌقة تعتمد على السالسل الرمزٌة ألن التهٌبة تمت بإلحاق سلسلة رمزٌة من    alphabetالنسق الثانً 

 .بالنسق الثابت رمزاًا 
 

 :  multidimensionalاألنساق متعددة األبعاد  .3
ٌمكن أٌياًا تعرٌؾ أنساق ثابتة متعددة األبعاد و تجري تهٌبة هذه األنساق بويع قٌمة كل حجرة يمن قوسٌن و 

 :كمثال على هذه األنساق نورد التعرٌفٌن التالٌٌن
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Code 

program test; 
type twod=array [1..3,1..2] of integer; 
     threed=array[1..3,1..2,1..2] of integer; 
const twins:twod=((11,12),(21,22),(31,32)); 
      triplets:threed=(   ((111,112),(121,122)), 
                          ((131,132),(211,212)), 
                          ((221,222),(231,232)) ); 
var plane,row,column:integer; 
begin 
writeln('col1':13,'col2':8); 
for row:=1 to 3 do 
begin 
write('row',row); 
for column:=1 to 2 do 
write(twins[row][column]:8); 
writeln; 
end; 
writeln('---------------------------'); 
for plane:=1 to 3 do 
begin 
writeln('plane ':10,plane); 
writeln('col1':13, 'col2':8); 
for row:=1 to 2 do 
begin 
write('row',row); 
for column:=1 to 2 do 
write(triplets[plane][row][column]:8); 
writeln; 
end; 
end; 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو
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 : twinsالثابت الشكل المنطقي التالي يبين محتويات النسق 
 Col1 Col2 

Row1 11 12 

Row2 21 22 

Row3 31 32 

 
 : tripletsو األشكال التالية تبين محتويات النسق الثابت 

Plane1 

 Col1 Col2 

Row1 111 112 

Row2 121 122 

 
 
 

 Col1 Col2 

Row1 131 132 

Row2 211 212 

 
 
 

 Col1 Col2 

Row1 221 222 

Row2 231 232 

 

 
 

 : the record typeنوع المعطٌات سجل 
فعلى سبٌل المثال لنفترض . قد نحتاج فً بعض األحٌان إلى ان نجمع بعياًا من المعلومات التً تنتمً إلى نوع معطٌات واحد

أننا نرٌد تمثٌل معلومات حول بلد ما فإن هذه المعلومات سوؾ تتيمن اسم هذا البلد و عاصمته و عدد السكان و مساحة هذا البلد 
ٌنتمً اسم البلد و عاصمته إلى نوع المعطٌات سلسلة رمزٌة إلى أنواع معطٌات مختلفة حٌث و هذه المعلومات كما نالحظ تنتمً 

string  و مساحة البلد فتنتمً إلى نع المعطٌات عدد صحٌح  نأما عدد السكاinteger . 
و بما أن التعامل مع هذه المتحوالت إذ ٌمثل معلومات ٌمكن أن تحتوي على أنواع معطٌات مختلفة   recordو ٌستطٌع السجل 

 :تخدامه و فٌما ٌلً مثال على نوع المعطٌات هذا قبل اس  typeفً القسم إذاًا ٌجب تعرٌفه نوع المعطٌات سجل هو نوع مركب 
Type country=record 
  Name,capital: string[80]; 
  Pop,area:longint; 
 End; 

رمزاًا و   80عنصران منهم عبارة عن سلسلة رمزٌة بطول : فٌه أربعة عناصر بنوع معطٌات سجلٌزودنا التعرٌؾ السابق 
 ;endو   recordو التصرٌح عن العناصر أتى بٌن الممٌزٌن المحجوزٌن   longintالعنصران اآلخران أعداد صحٌحة طوٌلة 

 :و الصٌؽة الكتابٌة لتعرٌؾ السجل هًللسجل   fieldsو عناصر السجل ُتعرؾ كحقول 
 

> record=<ممٌز> قول البحة من الح > end; 

خرٌن هما اآلو المويعٌن   beginبدون الممٌز   endثالثة فً لؽة باسكال والتً نيع الممٌز و تعرٌؾ هو أحد الموايع ال
 .و نوع المعطٌات كابن  caseعبارة 

 

 : accessing fields in a recordالوصول إلى الحقول ضمن السجل 
 : countryٌبٌن البرنامج التالً طرٌقة الوصول إلى حقول السجل 

Code 

program test; 
type country=record 

Plane2 

Plane3 
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         name,capital:string[80]; 
         pop,area:longint; 
         end; 
var sample:country; 
procedure initcountry(var thecountry:country; cname,capital:string; 
                                              population,size:longint); 
begin 
thecountry.name:=cname; 
thecountry.capital:=capital; 
thecountry.pop:=population; 
thecountry.area:=size; 
end; 
procedure dispcountry(thecountry:country); 
 
begin 
write('name     : ',thecountry.name:20); 
writeln(';  capital: ',thecountry.capital:17); 
write('population: ',thecountry.pop:10,' ':10); 
writeln(';  area   :',thecountry.area:10,' sq.mi.'); 
end; 
begin 
initcountry(sample,'syriaarabic','damascus', 
23000000,185000); 
dispcountry(sample); 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو

 .الذي ٌنتمً لنوع المعطٌات هذا  sampleو ٌصرح عن المتحول   countryنوع المعطٌات  ٌعرؾ البرنامج السابق
ٌُظهر اإلجراءان  إلى الروتٌنات إما مرجعٌاًا أو بقٌمتها إذ سطاء وكٌفٌة تمرٌر السجالت ك  dispcountryو   initcountryو 

من أنواع المعطٌات األخرر و ٌتم الوصول إلى حقول عملٌة تمرٌر متحوالت تشبه  سجل إن عملٌة تمرٌر المتحوالت من النوع
 :السجالت وفق ما ٌلً

     

 <اسم الحقل> .<اسم المتحول من النوع سجل>

 
 :مشابه تماما لتعرٌؾ متحوالت األخرر وتعرٌؾ متحوالت السجل 

 
 

 :العبارات األربع التالٌة متكافبة تماماًا  ٌمكننا ترك الفراؼات بٌن األسماء و النقطة كما نرٌد و بالتالً

Thecountry.area  :=size; 

Thecountry    .   area  :=size; 

Thecountry.   area  :=size; 

Thecountry   .area  :=size; 

على أنها محتوٌات خذ هذه النسخة و تخزن {تنسخ و ت  sampleفإن محتوٌات السجل   dispcountryعندما ٌتدعى اإلجراء 
ٌُظهر اإلجراء   thecountryللسجل   .محتوٌات هذا السجل كما فً الخرج السابقومن ثم 

 
 

 <نوع المعطٌات >:<ممٌز>
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 :فً الذاكرة على الشكل التالً  sampleمحتوبات السجل و تخزن 
 
 

 اسم الحقل محتوٌات الحقل العنوان فً الذاكرة

X syriaarabic Name 

X+81 damascus Capital  

X+162 23000000 Pop  

X+166 185000 Area  

 
 

 : structured types as record fields أنواع المعطٌات المركبة كحقول ضمن نوع المعطٌات سجل
أي و هما عبارة عن نسقٌن من الرموز   stringحقلٌن من النوع سلسلة رمزٌة   countryالسابق ٌملك نوع المعطٌات سجل 

 .كحقول يمن سجل ماٌمكننا استخدام انواع المعطٌات المركبة 
المعطٌات  وع و نفس ن  fileو فً الحقٌقة ٌمكننا استخدام أي نوع معطٌات يمن حقول السجل ما عدا نوع المعطٌات ملؾ 

 . countryيمن السجل   countryسجل الذي نعرفه حالٌاًا أي ال نستطٌع استخدام حقول من النوع 
السالسل الرمزٌة كحقول أو سجالت أخرر كحقول استخدام انساق من األعداد الصحٌحة أو الحقٌقٌة او أنساق من طٌع ونست

و كٌفٌة التصرٌح عن متحوالت تنتمً التالٌة أمثلة عن كٌفٌة تعرٌؾ نوع المعطٌات سجل و تعطٌنا التعرٌفات يمن سجل ما 
 :ألنواع المعطٌات المعرفة تلك

 

Code 

program test; 
type freqarray=array[0..10] of integer; 
cointrials= record 
            freqs:freqarray; 
            probability:real; 
            end; 
menu=array[1..20] of integer; 
menurec=record 
        choices:menu; 
        showextendedmenu:boolean; 
        end; 
miscinfo=record 
         money:string[80]; 
         density, literacy:real; 
         end; 
country=record 
        name,capital:string[80]; 
        pop,area:longint; 
        end; 
nation=record 
        land:country; 
        data:miscinfo; 
        end; 
var flips:cointrials; 
    currmenu:menurec; 
    samplenation:nation; 
    begin 
    readln; 
    end. 
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عدداًا صحٌحاًا  11و الذي ٌحتوي على   freqarrayالسابق حقلٌن أحدهما عبارة عن نسق من النوع   contrailsٌملك السجل 
 :اإلجراء التالًهذا السجل سوؾ ٌويحها و عملٌة الوصول إلى إلى حقول و الحقل اآلخر عبارة عن عدد حقٌقً 

 
 

Code 

    procedure initcointrials(var vals:cointrials); 
    var index:integer; 
    begin 
    for index:=0 to 10 do 
    vals.freqs[index]:=0; 
    end; 
    begin 
    readln; 
    end. 

بسبب كون نوع المعطٌات التً ٌنتمً إلٌه النسق )على حقلٌن أحدهما عبارة عن نسق ثنابً األبعاد   menurecو ٌملك السجل 
األول فً إلى الحقل عبارة عن قٌمة بولٌانٌة و عملٌة الوصول و اآلخر ( هو سلسلة رمزٌة و التً ال تخرج عن كونها نسقاًا أحادٌاًا 

فحتى نصل إلى وقانون الوصول ؼلى حجرات النسق ثنابً البعد هذا السجل تخيع الجتماع قانون الوصول إلى حقول السجل 
من خالل أدلة النسق كما هو مويح فً و من ثم تحدٌد الرمز المطلوب الوصول إلى النسق رمز معٌن يمن النسق علٌنا أوالًا 

 :  currmenuللسجل   choicesدد الرمز الرابع يمن السلسلة الثالثة يمن الحقل المثال التالً الذي ٌح
Currmenu.choices[3][4] 

أوالًا ذكر اسم السجل متبوعاًا بنقطة و من ثم نتعامل مع الحقل وفق نوع المعطٌات الذي حقول سجل ما ٌجب علٌنا و للوصول إلى 
فٌنبؽً التعامل معه وفق طرق الوصول إلى عناصر نوع و فً حال كون هذا الحقل ٌنتمً إلى نوع معطٌات مركب ٌنتمً إلٌه 
كٌفٌة و ٌويح البرنامج تنتمً إلى أنواع معطٌات مركبة و البرنامج التالً ٌعطٌنا مثاالًا عن سجل حقوله المركب هذا المعطٌات 

 :الوصول إلى حقول هذا السجل 

Code 

program test; 
type 
miscinfo=record 
         money:string[80]; 
         density, literacy:real; 
         end; 
country=record 
        name,capital:string[80]; 
        pop,area:longint; 
        end; 
nation=record 
        land:country; 
        data:miscinfo; 
        end; 
var 
    samplenation:nation; 
procedure initcountry(var thecountry:country; cname,capital:string; 
                                              population,size:longint); 
begin 
thecountry.name:=cname; 
thecountry.capital:=capital; 
thecountry.pop:=population; 
thecountry.area:=size; 
end; 
procedure dispcountry(thecountry:country); 
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begin 
write('name     : ',thecountry.name:20); 
writeln(';  capital: ',thecountry.capital:17); 
write('population: ',thecountry.pop:10,' ':10); 
writeln(';  area   :',thecountry.area:10,' sq.mi.'); 
end; 
procedure dispnation(thenation:nation); 
begin 
dispcountry(thenation.land); 
writeln('currency  = ',thenation.data.money); 
writeln('density   = ',thenation.data.density:10:3); 
writeln('literacy  = ',thenation.data.literacy:10:3,'%'); 
end; 
begin 
initcountry(samplenation.land,'syria arabic','damascus', 
                                     23000000,185000); 
samplenation.data.money:='lira'; 
samplenation.data.density:=45.5; 
samplenation.data.literacy:=98.9; 
dispnation(samplenation); 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو

 
هذا السجل حقالًا فً سجل آخر فقد مررنا حتى ولو كان وسٌط ككٌفٌة تمرٌر سجل ما   initcountryٌرٌنا استدعاء اإلجراء 

 initcountryعند استدعاء اإلجراء   argumentكمتحول وسٌطً   samplenationالموجود يمن السجل   landالسجل 
من التمرٌر السابقة نالحظ عدم وجود فرق فً تمرٌر سجالت كمتحوالت وسٌطٌة عن تمرٌر أي متحول و من خالل عملٌة  

الوسٌطً حٌث ٌستبدل اسم المتحول مستقلة أو سجالت يمن أنواع معطٌات مركبة اخرر سواء كانت سجالت المتحوالت 
باسم   samplenationاستبدل اسم السجل الذي مرر كمتحل وسٌطً : فمثالًا  لهذا السجل يمن الروتٌنبالنتحول المويعً 
طبعاًا عندما استدعً )  initcountryيمن اإلجراء   thecountryالمقابل له و هو   local variableالمتحول المويعً 

 (هذا اإلجراء
الحقل الذي فً ومن ثم إلى الحقل الخارجً الًا و البرنامج السابق ٌبٌن لنا كٌفٌة الوصول إلى حقل يمن حقل و ذلك بالوصول أو

ومن   samplenationللسجل   dataعلٌنا أوالًا الوصول إلى الحقل   literacyحتى نصل إلى الحقل : فمثالًا . داخله و هكذا
 :كالتالً dataالموجود يمن السجل   literacyثم الوصول إلى الحقل 

Samplenation.data.literacy; 
 
 

 : using with to shorten field namesأسماء الحقول  (اختصار)لتقصٌر  withاستخدام عبارة 
إلى حقل ما يمن مستور معٌن علٌنا و من أجل الوصول ما كحقل يمن سجل آخر ووفق مستوٌات متعددة قد نستخدم سجالًا 

الممٌز الذي ٌقع على ٌسار النقطة اسماًا للسجل و إذ ٌجب ان ٌكون  ببساطة ذكر أسماء السجالت حتى نصل إلى الحقل المطلوب
فإذا كان لدٌنا عدد كبٌر من السجالت المتداخلة مع ٌعيها فسوؾ . الممٌز الذي ٌقع على ٌمٌن النقطة ٌجب أن ٌكون حقالًا فٌه

ا هو مويح فً كمالنقاط كل منها تشٌر إلى السجل التالً و بذلك تصبح أسماء الحقول طوٌلة جداًا نحصل على عدد كبٌر من 
 :البرنامج التالً
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Code 

program test; 
type 
shortstr=string[30]; 
education=record 
          major,degree:shortstr; 
          GPA:real; 
          end; 
student=record 
        schooling:education; 
        Id:shortstr; 
        classof:integer; 
        end; 
graduate=record 
         firstname,lastname:shortstr; 
         age:integer; 
         learning:student; 
         end; 
var grad:graduate; 
procedure getinteger(message:string; var value:integer); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
procedure getshortstr(message:string; var value:shortstr); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
procedure getreal(message:string;var value:real); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
procedure getgraduateinfo(var info:graduate); 
begin 
getshortstr('first name?',info.firstname); 
getshortstr('last name?',info.lastname); 
getinteger('Age?',info.age); 
getshortstr('ID?',info.learning.id); 
getinteger('class of?', info.learning.classof); 
getshortstr('Major?',info.learning.schooling.major); 
getshortstr('degree?',info.learning.schooling.degree); 
getreal('GAP?',info.learning.schooling.GPA); 
end; 
procedure dispgraduateinfo(info:graduate); 
begin 
writeln('first name: ',info.firstname); 
writeln('last name : ',info.lastname); 
writeln('Age       : ',info.age); 



 كلٌة الهندسة المعلوماتٌة                     إعداد المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ  -الجمهورٌة العربٌة السورٌة          جامعة دمشق

233 of 285                                باسكال               تربو بلغة المركبةالمعطٌاتkhaledyassinkh@gmail.com  

 

                          285 من 233 صفحة                          المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ

khaledyassinkh@gmail.com  

Syrian Arab Republic                                                 معيمٌة الشام-دمشق 

writeln('ID        : ',info.learning.id); 
writeln('class of  : ',info.learning.classof); 
writeln('Major     : ',info.learning.schooling.major); 
writeln('Degree    : ',info.learning.schooling.degree); 
writeln('GAP       : ',info.learning.schooling.GPA:5:2); 
end; 
begin 
getgraduateinfo(grad); 
dispgraduateinfo(grad); 
readln; 
end. 

 
كؤنواع معطٌات لحقول يمن سجالت أخرر المعرفان يمن البرنامج السابق   studentو    educationٌستخدم السجالن  

و الحقل   educationٌنتمً لنوع المعطٌات المعرؾ قبله و هو   studentيمن السجل   schoolingفمثالًا الحقل 
learning   يمن السجلgraduate   ٌنتمً لنوع المعطٌاتstudent   ومن خالل هذا التداخل بٌن السجالت تؽدو كتابة اسم

ق و استخدمت فٌهما قد جرر تعدٌلهما عن نسختهما األصلٌة يمن البرنامج السابحقل ما أمراًا ميجراًا و طوٌالًا و اإلجران 
 :  withعبارر 

Code 

program test; 
type 
shortstr=string[30]; 
education=record 
          major,degree:shortstr; 
          GPA:real; 
          end; 
student=record 
        schooling:education; 
        Id:shortstr; 
        classof:integer; 
        end; 
graduate=record 
         firstname,lastname:shortstr; 
         age:integer; 
         learning:student; 
         end; 
var grad:graduate; 
procedure getinteger(message:string; var value:integer); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
procedure getshortstr(message:string; var value:shortstr); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
procedure getreal(message:string;var value:real); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
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procedure getgraduateinfo(var info:graduate); 
begin 
with info do 
begin 
getshortstr('first name?',firstname); 
getshortstr('last name?',lastname); 
getinteger('Age?',age); 
end; 
with info.learning do 
begin 
getshortstr('ID?',id); 
getinteger('class of?', classof); 
end; 
with info.learning.schooling do 
begin 
getshortstr('Major?',major); 
getshortstr('degree?',degree); 
getreal('GAP?',GPA); 
end; 
end; 
procedure dispgraduateinfo(info:graduate); 
begin 
with info do 
begin 
writeln('first name: ',firstname); 
writeln('last name : ',lastname); 
writeln('Age       : ',age); 
end; 
with info.learning do 
begin 
writeln('ID        : ',id); 
writeln('class of  : ',classof); 
end; 
with info.learning.schooling do 
begin 
writeln('Major     : ',major); 
writeln('Degree    : ',degree); 
writeln('GAP       : ',GPA:5:2); 
end; 
end; 
begin 
getgraduateinfo(grad); 
dispgraduateinfo(grad); 
readln; 
end. 
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 :هً   withو الصٌغة الكتابٌة لعبارة 

With  اسم السجل do 
 <عبارة بسٌطة أو مركبة>

 
 

 : arrays of recordsأنساق السجالت 
ٌُرٌنا البرنامج التالً ٌحتوي على تعرٌؾ  كٌفٌة الوصول إلى حجرات هذا النسق و حجرات لنسق من السجالت و هذا البرنامج 

 :حقول هذه السجالت

Code 

program test; 
const maxval=26; 
      maxtrials=1000; 
type  entry=record 
      freq,max,min:integer; 
      end; 
 
intarray=array[0..maxval] of entry; 
var  data:intarray; 
     rawval,result,count:integer; 
procedure initintarray(var ints:intarray); 
var index:integer; 
begin 
for index:=0 to maxval do 
begin 
ints[index].freq:=0; 
ints[index].max:=0; 
ints[index].min:=maxint; 
end; 
end; 
procedure dispintarray(var ints:intarray); 
var index:integer; 
begin 
for index:=0 to maxval do 
begin 
with ints[index] do 
write(index:2,':',freq:3,' (',min:5,') (',max:5, ') '); 
if( index mod 3=2)then 
writeln; 
end; 
writeln; 
end; 
begin 
randomize; 
initintarray(data); 
for count:=1 to maxtrials do 
begin 
rawval:=random(maxint); 
result:=rawval mod (maxval+1); 
inc(data[result].freq); 
if rawval>data[result].max then 
data[result].max:=rawval; 
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if rawval<data[result].min then 
data[result].min:=rawval; 
end; 
dispintarray(data); 
readln; 
end. 

 
 :شبٌه بالتالًخرج البرنامج السابق 

 
هً النسق ذو السبعة و العشرٌن عنصراًا و كل عنصر من األساسٌة فً البرنامج السابق   data structureبنٌة المعطٌات 

و الشكل المنطقً   integerعناصر هذا النسق عبارة عن سجل ٌحتوي على ثالثة حقول تنتمً إلى نوع المعطٌات عدد صحٌح 
 :التالً ٌبٌن لنا كٌفٌة تخزٌن عناصر هذا النسق

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :م على فكرتٌن أساسٌتٌنالبرنامج السابق ٌقو
 . 27تولٌد عدد صحٌح عشوابً و من ثم حساب باقً قسمة هذا العدد على  العدد  .1
 .تعدٌل قٌمة حجرة النسق و التً دلٌلها ٌساوي باقً القسمة السابقة .2

عداد تكرار باقً القسمة و ٌقوم البرنامج بفحص و تعدٌل إذا احتاج األمر قٌمة الحقلٌن ٌزٌد البرنامج السابق و على وجه التحدٌد 
min  وmax  هو دلٌل الحجرة المحددة فمثال من خالل   27قسمتها على كان باقً و اللذٌن  ٌحتوٌان على أصؽر و أكبر قٌمة

و أصؽر قٌمة من هذه القٌم  0هو العدد   27على قٌمة كان باقً قسمتها   1000قٌمة من أصل   46الخرج السابق نالحظ أن 
 . 32643و أكبر قٌمة كانت   729هً 

 
 
 
 

 حجرات النسق
أسماء حجرات النسق 

(الدلٌل)  

 Data[0].freq 

 Data[0].min 

 Data[0].max 

 Data[1].freq 
 Data[1].min 
 Data[1].max 
 …. 

 …. 

 …. 

 Data[maxval].freq 
 Data[maxval].min 
 Data[maxval].max 
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 : operations an reordsالعملٌات على السجالت 
وعملٌة اإللحاق هذه تحتاج إلى ( أي نفس السجل)محتوٌات سجل بشكل كامل إلى متحول من نفس نوع المعطٌات ٌمكننا إلحاق 

إلحاق للمتحول المراد مخصص عبارة واحدة فقط لنسخ المساحة من الذاكرة المخصصة لهذا السجل إلى موقع آخر يمن الذاكرة 
إلى نوع معطٌات واحد أي أن حجم الذاكرة أن المتحولٌن ٌنتمٌان ٌة القٌمة به و عملٌة اإللحاق الكلٌة هذه ناتجة عن حقٌق

المطبقة على السجالت تتعلق بؤنواع المعطٌات التً العملٌات فإن باإليافة إلى عملٌة اإللحاق الكلٌة المخصصة لكل منهما متساٍو 
 .تطبٌقها على نوع معطٌاتهعلى حقل مجموعة العملٌات التً ٌمكن تتكون منها حقول هذه السجالت لذلك ٌنطبق 

 

 : variant recordsالسجالت المتنوعة 
ٌمكن  و بالتالً المتزوجٌن تختلؾ أعمارهم من األطفال و حتى البالؽٌن تخزٌن معلومات حول عدة أشخاص لنفترض أننا نرٌد 

 first nameكن تخزٌن االسم األول مي:سبٌل المثالفعلى . الواسعة من األعمارعن هذه المجموعة تخزٌن الكثٌر من المعلومات 
التً و للكن توجد بعض المعلومات األشخاص لكل شخص من هإالء   sexو الجنس   ageو العمر   last nameو الكنٌة  

  marital statusو عن الويع العابلً   incomeبحاجة إلى معلومات عن الدخل نحن : بها سن عن آخر فمثالًا ٌتمٌز 
أما بالنسبة لألصفال    teenagersبالنسبة للمراهقٌن و بحاجة أٌياًا لمعلومات عن حالة المراهقة   adultsبالنسبة للبالؽٌن 

فٌما إذا كان قد التحق بمدرسة أم ال و فً حال دخوله المدرسة نحن بحاجة إلى معلومات عن الطفل إلى معلومات فنحن بحاجة 
 .و إنجازاته المدرسٌةعن درجات هذا الطفل 

و الخاصة ٌمكننا من خاللها تخزٌن مجموعة من المعلومات   variant recordsسجالت متنوعة ٌمكننا إنشاء  ذلك من أجل
 .ليمن هذا السجالمتعلقة بنموذج معٌن مذكور 

 :كٌفٌة إنشاء سجالت المتنوعةمتنوع ؼاٌته شرح و البرنامج التالً ٌحتوي على سجل 

Code 

program test; 
type 
sex=(female,male); 
maritalstatus=(single,married,divorecd,widowed); 
agegroup=(infant,toddler,child,teenager,adult); 
person=record 
first,last:string; 
age:integer; 
gender:sex; 
weight,height:real; 
case whichgroup:agegroup of 
infant:(birthweight,birthheiht:real); 
toddler:(inpreschool,indaycare:boolean); 
child:(grade:integer); 
teenager:(GPA,tIncome:real; tGrade:integer); 
adult:(Income:real; status:maritalstatus); 
end; 
var nemo:person; 
begin 
writeln('nemo requires ',sizeof(nemo), ' bytes. '); 
nemo.income:=39000.50; 
writeln(nemo.income:10:2); 
nemo.birthweight:=10.50; 
nemo.whichgroup:=infant; 
nemo.gender:=female; 
writeln(sizeof(nemo.whichgroup),' bytes'); 
case nemo.whichgroup of 
infant:writeln('boy infant'); 
adult:writeln('man'); 
end; 
readln;    end. 
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 :خرج البرنامج أعاله هو

 
 

أحدهما ٌحتوي على جزأٌن   personالتصرٌحات يمن البرنامج السابق صعبة إال أنها فً الحقٌقٌة سهلة بسٌطة فالسجل  تبدو
هذا و فً مثالنا السابق بالنسبة لتعرٌؾ السجل ٌنطبق علٌها ما ذكرناه سابقاًا للجزء الثابت ثابت و اآلخر متنوع و الصٌؽة الكتابٌة 

حتى ٌستطٌع السجل   case whichgroubpبالعبارة اما الجزء المتنوع فٌبدأ   heightو حتى   firstالجزء هو الحقول من 
person   تخزٌن خمس مجموعات مختلفة من الحقول حسب قٌمة الحقلwhichgroup  يمن السجل . 

سوؾ ٌخزن ثالث معلومات   nemoفإن السجل أي مراهق   teenagerهً   nemo.whichgroupإذا كانت قٌمة الحقل 
أي بالػ فإن السجل   adultهً أما إذا كانت قٌمته باإليافة إلى حقول الجزء الثابت   tIncome,GPA,tGradeفقط و هً 

ٌمكن تؽٌٌرها   whichgroubلحقل او بما ان قٌمة   statusو   incomeو هً عن هذا الشخص سوؾ ٌخزن معلوماتٌن 
حجرة من الذاكرة تكفً أي ٌجب حجز لهذا الحقل لتخزٌن القٌم المناسبة مستعداًا ٌجب أن ٌكون فإن البرنامج خالل تنفٌذ البرناج 

 .( أكبر مساحة تخزٌنٌة)م فً أسوأ  أالحوال القًلتخزٌن 
باٌت للجزء   528باٌت يمن الذاكرة منها   542حجز فً الذاكرة مساحة تخزٌنٌة قدرها   presonالسجل السابق : فمثال 

و   weightو   heightباٌت لكل من  6و   ageباٌت للحقل  2باٌت لكل سلسلة رمزٌة و   256الثابت و تم توزٌعها كما ٌلً 
المطلوب و هو حجم الذاكرة باٌتاًا فقط   14 جزإه المتنوع فٌؤخذو أما   wghichgroupو   genderباٌتا واحداًا لكل من 

 2إلى   toddlerباٌتاًا و الحقل   12إلى   infantحٌث ٌحتاج الحقل   teenagerو هو لتخزٌن أكبر حقل من حقوله المتنوعة 
التً   bytes 14نالحظ أن ومن خالل ذلك باٌتات   7ٌحتاج إلى   adultو الحقل باٌت  2ٌحتاج إلى   childو الحقل باٌت 

لتخزٌنها و الجدول التالً ٌويح حجم الذاكرة تكفً لتخزٌن أي معطٌات ٌحتاج إلٌها السجل   personحجزها السجل 
 .  personلكل حقل من حقول السجل المخصصة 

 

 فً الذاكرة عنوانه
 

 الحقل

X 
 

First 

X+256 Last 

x+512 Age 

x+514 Gender 

x+515 Weight 

X+521 Height 

x+527 Whichgroup 

 نهاٌة الجزء الثابت
  ]  whichgroupحسب قٌمة  [بداٌة الجزء المتنوع 

 

[infant] X+528  Birthweight 

[toddler] X+528 Inpreschool  

[child] X+528 Grade 

[teenager] X+528 GPA 

[adult] X+528 Income 

[toddler] X+529 Indaycare 

[infant] X+534 Birthheight 

[teenager] X+534 Tincome 

[adult] X+534 Staus 

[teenager] X+540 Tcrade 
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 : tagged and untagged variantالممٌزة و غٌر  الممٌزة السجالت المتنوعة
ٌُعرؾ على أنه   whichgroupالحقل    filterو هذا الحقل ٌعمل كمرشح   tag fieldحقل تمٌٌز يمن التعرٌفات السابقة 

إذ ٌفحص البرنامج قٌمة هذا الحقل لتحدٌد أي سجل من السجالت المتنوعة سوؾ  لمتنوعة اأحد لسجالت حٌث ٌمكننا من انتقاء 
ألنه ٌحتوي على   tagged variantفٌدعى سجال متنوعاًا ممٌزاًا   personٌقوم بقراءته أو الكتابة فٌه أما السجل المتنوع مثل 

انه ال ٌمكننا العمل مع القٌم المتنوعة البرنامج السابق و قد الحظنا من خالل   whichgroupل هو الحق  tag fieldتمٌٌز حقل 
إلى القسم المتنوع بدون حقل التمٌٌز و فً الحقٌٌقة عملٌة الوصول   whicgroupبدون الحقل     personمن السجل  السابق 

 .ماتشكل خطراًا فً يٌاع بعض المعلولٌس خطؤ تركٌبٌاًا و لكنها قد ت
ولكنه ٌستعٌض عنه بنوع المعطٌات المستخدم المتنوعة حٌث ٌتجاهل هذا النوع حقل التمٌٌز وٌوجد نوع آخر من انواع السجالت 

. فً تمٌٌز السجالت المتنوعة
فً البرنامج   caseوالحظ التؽٌرات التً حصلت يمن السطر حقل التمٌٌز حذؾ منه سجل متنوع و البرنامج التالً ٌبٌن 

 :التالً

Code 

program test; 
type 
sex=(female,male); 
maritalstatus=(single,married,divorecd,widowed); 
agegroup=(infant,toddler,child,teenager,adult); 
zperson=record 
first,last:string; 
age:integer; 
gender:sex; 
weight,height:real; 
case agegroup of 
infant:(birthweight,birthheiht:real); 
toddler:(inpreschool,indaycare:boolean); 
child:(grade:integer); 
teenager:(GPA,tIncome:real; tGrade:integer); 
adult:(Income:real; status:maritalstatus); 
end; 
var znemo:zperson; 
begin 
writeln('nemo requires ',sizeof(znemo), ' bytes. '); 
znemo.income:=39000.50; 
writeln(znemo.income:10:2); 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج أعاله

يمن تعرٌؾ السجل فعند تنفٌذ   whicgroupحٌث حذفنا الحقل   tag fieldلقد تجاهلنا فً البرنامج السابق حقل التمٌٌز 
 nemoباٌت و هذا الرقم أقل من حجم التخزٌن الذي أخذخ المتحول   541ٌؤخذ   znemoالٌبرنامج السابق فإن متحول السجل 

 . whichgroupال ٌتيمن الحقل   znemoالذي سبقه بباٌت واحد و السبب هو أن السجل  فً البرنامج  
يمن السجالت المتنوعة الممٌزة و استخدام   whichgroupالممٌزة ٌتم بواسطة حذؾ الحقل استخدام السجالت المتنوعة ؼٌر 

السجالت المتنوعة من حٌث فحصه و تعدٌل قٌمة حقل السجالت ؼٌر الممٌزة ٌتطلب كمٌة تخزٌن أقل و ٌجنبنا متطلبات إلى تلك 
حفز حالٌاًا و هذا طبعاًا ٌقودنا إلى بعض اإلرباكات فً عملٌة و لكننا ال نستطٌع تحدٌد أي الحقول المتنوعة هو المالتمٌٌز دابماًا 

 .و لذلك من األفيل عند استخدام السجالت المتنوعة اختٌار السجالت المتنوعة الممٌزة. تخزٌن القٌم يمن السجالت
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ياًا تعرؾ حقل و التً تؤتً دلٌالًا على أن هذا السجل هو سجل متنوع و هً أي)  caseهنا إلى أن عبارة و ٌجدر اإلشارة 
أي تعرٌؾ يمن بعيها السجالت المتنوعة حقول السجل المتنوع و عملٌة تداخل تعرٌؾ يمن ٌجب ان تؤتً كآخر ( التمٌٌز

 .حقل تمٌٌز يمن حقل تمٌٌز آخر أمر ؼٌر مسموح به أي ال ٌمكن ويع أكثر من حقل تمٌٌز واحد يمن السجل المتنوع الواحد
 

 :  record constantالسجالت الثابتة 
لٌكون هذا االسم مرتبطاًا أي ٌمكننا تعرٌؾ سجل و تحدٌد اسم لهذا السجل ٌمكننا تعرٌؾ سجالت ثابتة فً لؽة التربو باسكال 

و البرنامج التالً ٌبٌن لنا كٌفٌة طوال فترة تنفٌذ البرنامج و هذه القٌم لن تتؽٌر بمجموعة من القٌم المخزنة فً هذا السجل تماما 
 :عرٌؾ السجالت الثابتةت
 

Code 

program test; 
type dailyweather=record 
     hitemp,lotemp,wind:real; 
     end; 
daysdata=array[1..2] of real; 
daysweather=record 
            dayshi,dayslo,dayswind:daysdata; 
            end; 
const extremeweather:dailyweather=(hitemp:115.6;lotemp:-89.9;wind:183.2); 
extremedays:daysweather=(dayshi:(101.6,115.6);dayslo:(-89.9,-88.7); 
                         dayswind:(183.2,181.8)); 
begin 
with extremeweather do 
begin 
writeln('hitemp  = ',hitemp:12:2); 
writeln('lotemp  = ',lotemp:12:2); 
writeln('wind    = ',wind  :12:2); 
end; 
writeln; 
with extremedays do 
begin 
writeln('<data>          <midnight>     <noon>'); 
writeln('dayshi     = ',dayshi[1]:12:2,dayshi[2]:12:2); 
writeln('dayslo     = ',dayslo[1]:12:2,dayslo[2]:12:2); 
writeln('dayswind   = ',dayswind[1]:12:2,dayswind[2]:12:2); 
end; 
readln; 
end. 

 
 خرج البرنامج السابق هو
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ٌُتبع هذا الممٌز بنوع المعطٌات   constٌمكننا تعرٌؾ سجل ثابت يمن القسم  بواسطة تحدٌد ممٌز هو اسم لهذا السجل و من ثم 
 :مجموعة من القٌم و الصٌؽة الكتابٌة لتعرٌؾ سجل ثابت هًو ب

 <قٌم > = <نوع معطٌات سجل > :<ممٌز>
 

إذ ٌذكر اسم الحقل متبوعاًا بنقطتٌن ثم بقٌمة هذا الحقل و تحدد قٌم السجل الثابت يمن أقواس كما هو الحال يمن األنساق الثابتة 
 :و الصٌؽة الكتابٌة لتعرٌؾ القٌم هً

 
 

يمن تعرٌؾ السجل كما وردت السجل وفق الترتٌب الصحٌح لحقول أن نيع هذه القٌم ويع قٌم السجل الثابت  ٌنبؽً علٌنا عند
 .ةفاصلٌن بٌن حقول السجل بفاصلة منقوط, األصلً 
ثالثة حقول هً أسماء حقول السجل األصلً و أتبعت هذه الألسماء   extremeweatherحددنا يمن السجل الثابت  و لذلك 

و الذي حقوله عبارة عن أنساق كانت   extremdaysبنقطتٌن ومن ثم بالقٌمة المراد تخزٌنها فً هذا الحقل أما السجل الثابت 
قٌم الحقل يمن قوسٌن و ألحقت ويع  عملٌة تحدٌد قٌم السجل تخيع التحاد طرٌقتً تهٌبة األنساق الثابتة و السجالت الثابتة إذ

 .باسم الحقل
 

 : the object type: نوع المعطٌات كائن
 أي البرمجة كابنٌة التوجه   oop( القوٌة)تمكننا لؽة التربو باسكال من العمل وفق تقانة الرمجة ؼريٌة التوجه 

object oriented programming   حٌث ٌتؤلؾ الكابن . بشكل تفصٌلً فً الجزء الثانً او هذه التقانة سوؾ أشرحه
object   بمجموعة من المٌزاتfeatures   أو الخواصproperty   ٌمكن ان نصؾ الكرة قمثالًا مهمتها وصؾ هذا الكابن

ٌؾ كابن بعد تعرٌؾ الكابن الذي نرٌد ٌمكن تعر. حجماًا و قطراًا و هذه الكرة قد تكون مفرؼة أو مصمتة على أنها كابن ٌملك 
ٌمكن وصؾ كرة القدم بنفس صفات الكرة : فمثالًا اإلياقٌة مع بعض الصفات أو الخواص ٌملك نفس صفات الكابن األول آخر 

 .سبقاًا مع بعض المواصفات اإليافٌة منها اسم هذه الكرة و الرسومات الموجودة على سطحها و ما إلى ذلكالتً وصفناها 
ال بطرٌقة تشبه تمثٌل السجالت لذلك ٌجوز أن نطلق على الكابنات اصطالحاًا بالسجالت تمثل الكابنات فً لؽة التربو باسك

 .ة الكابنٌا
 :ٌمكننا تمثٌل الكابن الكرة وفق الخاصتٌن التالٌتٌن

Type sphere=object  
  radius:real; 
  solid:Boolean; 
           end; 

 :  sphereعن نموذج للكابن و التصرٌح التالً ٌبٌن لنا كٌفٌة التصرٌح 
Var Euclideansphere :  sphere; 

مع أنها تملك خواص هذا الكابن   inheritو هذه األنواع ترث تعرٌؾ أنواع جدٌدة من هذا الكابن ما ٌمكننا و عندما نعرؾ كابناًا 
 :  sphere تويح لنا الكابنات المشتقة من الكابن األصلًو التعرٌفات التالٌة . خواصها الخاصة بها

Type sphere=object  
  radius:real; 
  solid:Boolean; 
           end; 
design=(solidcolor,patterns,pictures); 
beachball=object (sphere) 
       surface:design; 
                  end; 
sportball=object (sphere) 
      bouncy: Boolean; 
     end; 
var mybeachball:beachball; 
 squashball, basketball:sportball; 

و فً مثالنا كانت الكابنات    descendant objectsالكابنات التً ترث مٌزاتها من كابنات أخرر تدعى بالكابنات الخلؾ 
beachball   وsportball   ابن السلؾ هذه الكانبات تملك أباًا ٌدعى بالكهً كابنات اخالؾ و ancestor object  ًو ف

 .(هكذا الحٌاة)و الكابنات األخالؾ ٌمكن أن تملك كابنات متفرعة عنها أٌياًا   sphereمثالنا هو الكابن 
بٌن قوسٌن بعد الممٌز المحجوز  نفسه مع إيافة اسم الكابن السلؾ   objectمن أجل تعرٌؾ الكابنات الخالؾ نستخدم التعرٌؾ 

object   ٌسمح للكابن الخلؾ بؤن ٌرث كل صفات الكابن السلؾ أي حقول الكابن السلؾ تستخدم ؾ و من خالل هذا التعري
 .يمن الكابن الخلؾ كما لو أنها عرفت يمنه

 :الكابنات و الكابنات األخالؾ هًوالصٌؽة الكتاٌة لتعرٌؾ 

  قٌمة  :اسم الحقل 
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< اسم الكابن    > = object   
 < محتوٌات الكابن  >  
  End; 
 (اسم الكابن السلؾ) object = < اسم الكابن الخلؾ >
محتوٌات الكابن  >     > 
         End;  

و عملٌة الوصول إلى حقول الكابنات تشبه إلى حد بعٌد الوصول إلى حقول السجالت و العبارات التالٌة مثال على عملٌة 
 :الوصول إلى بعض حقول الكابنات السابقة

Squashball.solid:=false; 
Squashball.bouncy:=true; 
Squashball.radius:=12; 
Squashball.surface:=pictures; 

 .و نكمل شرح هذه التقانة البرمجٌة إلى الجزء الثانً من الكتاب
 

 :  the set typeنوع المعطٌات مجموعة 
فحص عدد األحرؾ التً لنفرض أننا نرٌد . أثناء عملٌات المقارنة قد تحتاج فً بعض األحٌان إلى تجمٌع عدة قٌم الستخدامها 

او لنفرض أننا   y,g,p,j,qعدد مرات تكرار األحرؾ ٌكتب جزء منها تحت السطر عند طباعة سطر ما أي أننا نرٌد ان نفحص 
عندبذ علٌنا تحدٌد عدد الطالب فً كال نرٌد تتبع اختصاصات بعض الطلبة بافيافة إلى تحدٌد عددهم فً كل اختصاص 

ومن اجل اختصاص العلوم علٌنا تحدٌد اختصاص   humanityأو الدراسات الثقافٌة اإلنسانٌة   scienceاصٌن العلوم االختص
 أو الكٌمٌاء الحٌوٌة   biologyأو علم األحٌاء   chemistryأو كٌمٌاء   physicsأو فٌزٌاء   mathالطلبة هل هو رٌايٌات 

biochemistry   أو الفلكastronomy   او علم األرضearth science   ويمن هذه الفروع نالحظ اننا ال نرٌد التعامل
مع قٌم بل مع مجموعات من القٌم و اعتمادا على المثال السابق ٌمكن أن تحتوي المجموعة الواحدة على قٌم ال نحتاج إلى التعامل 

 .من نوع معطٌات معٌن
فٌما بٌنها و ٌمكن و ؼٌر المكررة و المتجمعة او العناصر ؼٌر المرتبة  و تعرٌؾ المجموعة رٌايٌاًا عبارة عن عدد من القٌم

 . جمٌعاًا و بدون تكرار تمثٌل المجموعة رٌايٌاًا بواسطة سرد عناصرها 
هذه المجموعة فإن و اننا نرٌد تمثٌل رموز هذه السلسلة يمن مجموعة   sweetenersلنفترض أن لدٌنا السلسلة الرمزٌة 

يمن المجموعة مرة واحدة فقط قد ويعا   s,eالحرفٌن مع مالحظة ان   r,s,t,n,e,w,s: التالٌة موز على الرسوؾ تحتوي 
 .فً حٌن أنهما ظهرا يمن السلسلة أكثر من مرة

فً لؽة باسكال هً تمثٌل المجموعات و البرنامج التالً ٌبٌن لنا كٌفٌة تعرٌؾ و تهٌبة   setوظٌفة نوع المعطٌات مجموعة 
 :المجموعات 

Code 

program test; 
type charset=set of char; 
major=(anthropology,art,astronomy, biochemistry, biology,chemistry,complit,earthsci, 
       economics, english, literature, math,physics,politics,psychology); 
majorgroup=set of major; 
var allmajors,science:majorgroup; 
    wdset:charset; 
begin 
allmajors:=[anthropology..psychology]; 
science:=[physics,astronomy..chemistry,earthsci]; 
wdset:=['b','d','f','h','k','l','t','u'..'z']; 
readln; 
end. 

 
 

وال من تعرٌفها يمن قسم التعرٌؾ و الصٌؽة الكتابٌة لنوع المعطٌات و المجموعات كنوع من أنواع المعطٌات المركبة البد أ
 :مجموعة 

 < نوع معطٌات أساسً ترتٌبً  > set of = <ممٌز>
 :  varو ٌمكن تعرٌؾ بعد اللكمة المحجوزة 

Var  < ممٌز>: set of <  <  ترتٌبًنوع معطٌات 
 .  charعلى أنه مجموعة من العناصر التً تنتمً إلى النوع   charsetالنوع و فً البرنامج السابق عرفنا 
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من النوع التعدادي   base typeفهو ٌعرؾ نوع معطٌات مجموعة نوع معطٌاتها األساسً   majorgroupأما النوع 
major  . 

اإللحاق العادي باإليافة إلى بانً بمتحول المجموعة مويح فً البرنامج السابق حٌث استخدمنا معامل و عملٌة إلحاق القٌم 
التركٌب : فعلى سبٌل المثال اللذان ٌحددان بٌنهما عناصر المجموعة   [ ]أي القوسان المربعان   set constructorالمجموعة 

 :  majorقٌمة من نوع المعطٌات   15مجموعة تحتوي على التالً ٌنشا 
allmajors:=[anthropology..psychology]; 
 

النقطتٌن مربعٌن مع إمكانٌة استخدام عناصر المجموعة علٌنا ببساطة سرد عناصر هذه المجموعة يمن قوسٌن  لتحدٌد
 .لتمثٌل مجال من القٌم المتتالٌة المتتالٌتٌن 

 
 :  set restrictionالقٌود المفروية على المجموعات 

قٌمة كحد أعظمً أي أن قٌم النوع الترتٌبً   256األساسً الخاص بالمجموعة نوعاًا ترتٌبٌاًا ٌملك نوع المعطٌات ٌجب أن ٌكون 
و هذا ٌعنً أننا ال نستطٌع كتابة التعرٌؾ   255أو أكثر من  0لنوع المعطٌات األساسً للمجموعة ال ٌمكن أن ٌكون أقل من 

 :التالً
Set of integer; 

 :و كذلك األمر بالنسبة للتعرٌؾ التالً  256أكثر من ممكنة  ألن هذا النوع ٌحدد قٌماًا 
Set of shortint; 

و هذا عٌر  0أي ٌوجد بعض القٌم التً هً أقل من   127إلى   128-بسبب كون األعداد التً ٌنتمً إلٌها هذا النوع هو من 
 :للترٌفٌن التالٌٌنو كذلك األمر بالنسبة مسموح به 

Set of word; 
Set of longint; 

قٌمة إذا أردنا استخدام هذا النوع كنوع   256عدد قٌم هذا النوع أكثر من اما إذا انشانا نوع معطٌات تعدادي فٌحب أن ال ٌتحاوز 
 .معطٌات أساسً للمجموعة

التعرٌؾ التالً ٌعرؾ مجموعة : فعلى سبٌل المثالجزبً مجال الٌمكننا إنشاء نوع معطٌات مجموعة من نوع معطٌات 
 :  199و   20ن أن تكون أي قٌمة بٌن ٌمكعناصرها 

Code 

program test; 
type middlenrs=20..199; 
     middleset=set of middlenrs; 
var midvals:middleset; 
begin 
midvals:=[20,199,36]; 
readln; 
end. 

 
 :رتٌبٌاًا و ٌحقق الشرطٌن التالٌٌنلنوع المعطٌات مجموعة ٌجب أن ٌكون نوعاًا ت  base typeاألساسً  إذاًا نوع المعطٌات 

 .قٌمة 256 أن ال تتجاوز قٌم نوع المعطٌات األساسً أكثر من  .1
 .  255و حتى   0أن ٌكون المويع الترتٌبً لهذه القٌم بٌن المجال من  .2

 

 :  representation of setsتمثٌل المجموعات 
تقابل كل خانة مويع قٌمة فً المجموعة فإذا   bitsبنسق من الخانات الثنابٌة المجموعات فً لؽة التربو باسكال ٌمكننا تمثٌل 

فإن العنصر المقابل ال ٌنتمً  0موجود يمن المجموعة أما إذا كانت قٌمة هذه الخانة أي العنصر   1هً   الخانة هذه قٌمةكانت 
عناصر المجموعة و ٌفسر أٌياًا لماذا كان تكرار العنصر هذا ٌفسر لنا عدم االهتمام بترتٌب و تمثٌل المجموعات إلى المجموعة 

 .أمراًا الٌإثر على المجموعة
 :كما ٌلً  fivedigitعلى أنه مجموعة من نوع مجال جزبً   threedigitلنفترض أن لدٌنا البرنامج التالً الذي ٌعرؾ النوع 

Code 

program test; 
type fivedigit=1..5; 
     threedigit=set of fivedigit; 
var three:threedigit; 
begin 
three:=[1,3,5]; 
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end. 

و عندبذ ٌمكن تمثٌل هذه المجموعة  5و   3و   1ثالث قٌم هً   threeنالحظ من خالل البرنامج أعاله أننا أعطٌنا المجموعة 
أما الحجرة التً فٌها   threeتدل على أن دلٌل هذه الحجرة ٌنتمً إلى المجموعة  1التالً مع العلم بؤن الحجرة التً فٌها  بالنسق

 :  threeفتدل على أن دلٌلها ال ٌنتمً إلى المجموعة  0
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  A Special setمجموعة خاصة 
أو المجموعة   empty setٌوجد مجموعة خاصة جداًا و هً المجموعة التً ال تملك أي عنصر و تدعى بالمجموعة الفارؼة 

 .  null setالخالٌة 
و تحدد على كثٌر من العملٌات الرٌايٌة فً الرٌايٌات حٌث إنه يروري و لكن لٌس له تؤثٌر  0و هذه المجموعة تشٌه الرقم 

 . [ ]بواسطة قوسٌن مربعٌن فارؼٌن أي المجموعة الخالٌة 
Three:=[]; 

 : set operatorsمعامالت المجموعات 
أو اختٌار عنصر ما أو حذؾ عنصر ما و ٌمكن مقارنة مجموعنٌن فٌماإذا كانتا تحتوٌان نفً إيافة عناصر إلى المجموعة ٌمكن 

 .المجموعة أم القٌمة معٌنة تنتمً إلى نفس العناصر أم ال و ٌمكننا فحص فٌما 
 

 :  checking wether an element is in a setٌار وجود عنصر فً مجموعة تاخ
كل إلٌه فحص قٌمة ما هل هً محتواة يمن المجموعة أم ال و هذا المعامل الثنابً {الذي ي  inبالمعامل تزودنا لؽة باسكال 

هو للمجموعة و الحد الثانً  المعطٌات األساسً  وعٌؤخذ حدٌن مختلفٌن األول هو عنصر من ن  binary operatorٌؤخذ 
إذا لم ٌنتمً   falseإذا كان العنصر ٌنتمً إلى المجموعة و   trueهً قٌمة بولٌانٌة القٌمة و ٌعٌد هذا المعامل المجموعة ذاتها 

 .العنصر إلى المجموعة
 :  inو البرنامج التالً ٌويح لنا استخدام المعامل 

Code 

program test; 
type charset=set of char; 
var wdset:charset; 
procedure dispcharset(theset:charset;startch,endch:char); 
var indexch:char; count:integer; 
begin 
count:=1; 
for indexch:=startch to endch do 
if indexch in theset then 
begin 
write(indexch:3); 
if count mod 20=0 then writeln; 
inc(count); 
end; 
end; 
begin 
wdset:=['A'..'z']; 
dispcharset(wdset,'A','z'); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج السابق هو

three 

1 1 

2 0 

3 1 

4 0 

5 1 
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 :  the set union operatorمعامل اجتماع المجموعات 
ٌُدعى أٌياًا بمعامل الجمع   union operatorٌزودنا معامل اجتماع المجموعات  بإمكانٌة   addition operatorو الذي 

 :إيافة مجموعة إلى أخرر و البرنامج التالً ٌبٌن لنا مثاالًا عن هذا المعامل

Code 

program test; 
type charset=set of char; 
var wdset1,wdset2 :charset; 
procedure dispcharset(theset:charset;startch,endch:char); 
var indexch:char; count:integer; 
begin 
count:=1; 
for indexch:=startch to endch do 
if indexch in theset then 
begin 
write(indexch:3); 
if count mod 20=0 then writeln; 
inc(count); 
end; 
end; 
begin 
wdset1:=['b','d','f','h','k','l','t']; 
wdset2:=wdset1+['g','j','p','q','y']; 
writeln('wdset1: '); 
dispcharset(wdset1,'a','z'); 
writeln; 
writeln('wdset2: '); 
dispcharset(wdset2,'a','z'); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج السابق هو

 
معامل اجتماع المجموعات مجموعتٌن مجموعتٌن إذ ٌؤخذ عبر دمج محتوٌات   wdset2المجموعة ٌبنً البرنامج السابق   

و المجموعتٌن العناصر الموجودة فً كلتا كحدود له و ٌعٌد مجموعة ثالثة تدعى ناتج اجتماع مجموعتٌن و هً تحتوي على 
 .بدون تكرار للعناصر طبعاًا 

لموجود فً كلتا االعنصر و البد من التذكر دابماًا أن تكرار العناصر ؼٌر مسموح به يمن المجموعات و هذا ٌعنً أن 
فمثال عبارة . المجموعتٌن تشكالن حدي معامل الدمج سوؾ ٌويع مرة واحدة  فً المجموعة الناتجة عن هاتٌن المجموعتٌن

 :التً تلحقها عبارة اإللحاق الموجودة يمن البرنامج السابق   wdset2اإللحاق التالٌة ستلحق نفس العناصر بالمجموعة 
wdset2:=wdset1+['g','j','p','q','y']+['g','y','y']; 

أو تؽٌٌراًا فً فً عملٌة الترجمة خطؤ ٌسبب  لنو هذا التكرار  yمجموعة تكرر فٌها ذكر العنصر توجد فً عبارة اإللحاق السابقة 

و أثٌر و اي معنى لٌس له أي تعنصر ما فً مجموعة ولذلك نقول أن تكرار عن دمج هذه المجموعات المجموعة الناتجة 
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عددا من العناصر ٌساوي عدد العناصر الموجودة فً أكبر المجموعات سٌحتوي على األقل  +المجموعة الناتجة عن دمج 
  .من هذه المجموعاتمجموعة 
 .المجموعة الخالٌة مع مجموعة ما هو المجموعة نفسها( اجنماع)ناتج دمج : مالحظة

 

 :  the set intersection operatorمعامل تقاطع المجموعات 
ثنابً الطبق علٌهما معامل التقاطع و معامل التقاطع هذا من كلتا المجموعتٌن   selectedٌنشا مجموعة عناصرها منتقاة 

binary operator   على تحتوي فقط و ٌعٌد مجموعة ناتجة عن تقاطع هاتٌن المجموعتٌن ٌؤخذ حدٌن عبارة عن مجموعتٌن

مجموعة من عدد أصؽر و عدد عناصر هذه المجموعة طبعاًا سٌكون على األكثر ٌساوي فً كلتا المجموعتٌن لمحتواة العناصر ا
 .المجموعتٌن المطبق علٌهما معامل التقاطع

Code 

program test; 
const smaller=3; 
           larger=4; 
type byteset=set of byte; 
var bysmaller,bylarger,result:byteset; 
procedure dispbyteset(theset:byteset;startbyte,endbyte:byte); 
var indexbyte:byte; count:integer; 
begin 
count:=1; 
for indexbyte:=startbyte to endbyte do 
if indexbyte in theset then 
begin 
write(indexbyte:3); 
if count mod 20=0 then writeln; 
inc(count); 
end; 
end; 
procedure showsetdata(theset:byteset; message:string); 
begin 
write(message, ':'); 
dispbyteset(theset,0,255); 
writeln; 
end; 
procedure buildset(var theset:byteset;increment:integer); 
var count, val:integer; 
begin 
val:=0; 
for count:=1 to 20 do 
begin 
inc(val,increment); 
theset:=theset+[val]; 
end; 
end; 
begin 
bysmaller:=[]; 
bylarger:=[]; 
buildset(bysmaller,smaller); 
buildset(bylarger,larger); 
showsetdata(bysmaller,'bysmaller'); 
showsetdata(bylarger,' bylarger'); 
result:=bysmaller * bylarger; 
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showsetdata(result,'bysmaller * bylarger'); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج السابق هو
 

 
على مياعفات تحتوي المجموعة األولى   255و  0لبناء مجموعتٌن من القٌم بٌن  ٌستخدم البرنامج السابق معامل االجتماع 

الذي ٌزودنا أٌياًا عن طرٌقة تمرٌر   buildsetو تتم هذه األعمال يمن اإلجراء  4و الثانٌة على مياعفات العدد  3العدد 

البرنامج الحجرات و عندبذ سوؾ ٌربط  varالمجموعات مرجعٌاًا و ذلك بذكر اسم المجموعة المراد تمرٌرها مسبوقة بالممٌز 

المخصص لها و بالتالً أي تؽٌٌرات تجري فً قٌمة   argumentطً لتخزٌن هذه المجموعة بالمتحول الوسًالمخصصة 

وفق قٌمها الجدٌدة المجموعة المتحول الوسٌط لن تتالشى بإنهاء تنفٌذ اإلجراء بل ستبقى و تعاد إلى البرنامج الربٌسً لٌتعامل مع 
و من ثم ٌستدعً إجراء آخر لمجموعة الممررة إلٌه ابتداء من اسم هذه امحتوٌات المجموعة   showsetdataو ٌظهر اإلجراء 

 .  dispbytesetاسمه 

أي تحتوي على   bysmaller , bylargerعلى تقاطع المجموعتٌن تحتوي   resultو فً البرنامج الربٌسً المجموعة 

 .12مياعفات العدد 

عدداًا من العناصر مقارنة أن المجموعة الناتجة عن تقاطع المجموعتٌن السابقتٌن كانت تملك أقل نالحظ من خالل الخرج السابق  
بٌن عناصر المجموعتٌن   no overlapمع المجموعتٌن اللتٌن طبق علٌهما معامل التقاطع و فً حال عدم وجود عدم تطابق 

 على هاتٌن المجموعتٌن بالمجموعتٌن الخالٌتٌنعندبذ ٌطلق ( هذا ٌعطٌنا بعد تطبٌق معامل التقاطع مجموعة خالٌة)
 Disjoint set    ًٌعطٌنا مثاالًا عن مجموعتٌن منفصلتٌن هما و البرنامج التال :doubeldigit , singledigit  : 

Code 

program test; 
type byteset=set of byte; 
var singledigit,doubledigit,overlap:byteset; 
count, nrintersects:integer; 
begin 
nrintersects:=0; 
singledigit:=[0..9]; 
doubledigit:=[10..99]; 
overlap:=singledigit*doubledigit; 
writeln('overlap: '); 
for count:=0 to 255 do 
begin 
if count in overlap then 
begin 
write(count:4); 
inc(nrintersects); 
end; 
end; 
writeln; 
writeln(nrintersects,' common values'); 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو
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ال تحتوي على عناصر لذك لن ٌظهر أي شًء ما عدا قٌمة   overlapنالحظ من خالل خرج البرنامج السابق أن المجموعة 

و تقاطع مجموعة خالٌة مع بالتعرٌؾ هو مجموعة خالٌة ٌن تو بالتالً فإن تقاطع مجموعتٌن منفصل  nrintersectsالمتحول 

ٌشبه معامل و المجموعة الخالٌة تكافا الصفر فً عملٌة اليرب و معامل التقاطع . مجموعة خالٌة هو مجموعة خالٌة أٌياًا 
 .طقٌةفهو ٌملك األسبقٌة ذاتها التً ٌملكها معامل اليرب و المعامالت المن   precedenceاليرب من حٌث أسبقٌته 

 

 :  the set difference operatorمعامل فرق المجموعات 
علٌنا فحص المواد المقررة مادة عندبذ  علٌه ررة من جمٌع المواد المقأخذها طالب ما  المواد التً  لنفترض أننا نرٌد معرفة عدد

ٌُمكننا معامل الفرق  حدٌن هذا المعامل الثنابً إذ ٌؤخذ من معالجة هذه المسؤلة مادة لمعرفة أٌها اخذها الطالب و أٌها لم ٌؤخذها و 
: ففً مثالنا إذا فرينا مجموعة المواد التً أخذها الطالب هً. مجموعتٌن و ٌعٌد مجموعة ثالثة عبارة عن 

studentscourses   ًو المواد المفروية علٌه هrequiredcourded  عندبذ ٌمكننا كتابة التعبٌر: 

Requiredcourses – studentscourses  
عندبذ ٌوجد هناك بعض المواد لم ٌؤخذها الطالب بعد و البرنامج التالً عدا المجموعة الخالٌة فإذا كان ناتج هذا التعبٌر أي قٌمة 

 :معامل الفرق

Code 

program test; 
const smaller=6; 
      larger=8; 
type byteset=set of byte; 
var bysmaller,bylarger,result:byteset; 
count:integer; 
procedure dispbyteset(theset:byteset;startbyte,endbyte:byte); 
var indexbyte:byte; count:integer; 
begin 
count:=1; 
for indexbyte:=startbyte to endbyte do 
if indexbyte in theset then 
begin 
write(indexbyte:4); 
if count mod 15=0 then writeln; 
inc(count); 
end; 
end; 
procedure showsetdata(theset:byteset; message:string); 
begin 
write(message, ':'); 
dispbyteset(theset,0,255); 
writeln; 
end; 
procedure buildset(var theset:byteset;increment:integer); 
var count, val:integer; 
begin 
val:=0; 
for count:=1 to 20 do 
begin 
inc(val,increment); 
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theset:=theset+[val]; 
end; 
end; 
begin 
bysmaller:=[]; 
bylarger:=[]; 
buildset(bysmaller,smaller); 
buildset(bylarger,larger); 
showsetdata(bysmaller,'bysmaller'); 
showsetdata(bylarger,' bylarger'); 
result:=bysmaller - bylarger; 
showsetdata(result,'bysmaller - bylarger'); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج السابق هو

 
و بعد إظهار  8و الثانٌة تحتوي على مياعفات العدد  6ٌبنً البرنامج السابق مجموعتٌن تحتوي األولى على مياعفات العدد  

أي  6على مياعفات العدد التً تحتوي فً المجموعة  8مياعفات العدد ٌحذؾ البرنامج موعتٌن محتوٌات هاتٌن المج

 . bysmallerالمشتركة سوؾ تحذؾ من المجموعة  8و  6مياعفات العدد 

فإن المجموعة التً ٌجب حذؾ بعض عناصرها   disjointالمطبق علٌهما معامل الفرق منفصلتٌن ت المجموعتان إذا كان

إن الجزء األول من المجموعات إذ حذؾ العناصر المشتركة مع المجموعة األخرر لن تتؽٌر و البرنامج التالً ٌويح لنا فكرة 
 .فٌسمح لنا بحذؾ أي رمز نختارهالثانً أما الجزء فً هذا البرنامج ٌحذؾ رمزٌن من المجموعة 

Code 

program test; 
type charset=set of char; 
var wdset:charset; 
    thech:char; 
procedure dispcharset(theset:charset;startch,endch:char); 
var indexch:char; count:integer; 
begin 
count:=1; 
for indexch:=startch to endch do 
if indexch in theset then 
begin 
write(indexch:3); 
if count mod 20=0 then writeln; 
inc(count); 
end; 
writeln; 
end; 
procedure getchar(message:string; var value:char); 
begin 
write(message,' '); 
readln(value); 
end; 
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begin 
wdset:=['a','c'.. 'x','z']; 
dispcharset(wdset,'a','z'); 
wdset:=wdset-['a']; 
writeln('After removing ''a'''); 
dispcharset(wdset,'a','z'); 
wdset:=wdset-['b']; 
writeln('After removing ''b'''); 
dispcharset(wdset,'a','z'); 
getchar('remove what char? (! to stop)',thech); 
while(thech<>'!')do 
begin 
wdset:=wdset-[thech]; 
writeln('After removing ''',thech,''''); 
dispcharset(wdset,'a','z'); 
getchar('remove what char? (! to stop)',thech); 
end; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو

 
ان المجموعة بعد حذؾ و نالحظ من خالل الخرج السابق  bو  aٌحذؾ رمزٌن هما   wdsetبعد أن ٌبنً البرنامج المجموعة 

لم ٌكن موجوداًا أصالًا يمن هذه  bو ذلك ألن الحرؾ  aبعد أن حذفنا منها الحرؾ لم تتؽٌر عن المجموعة نفسها  bالحرؾ 

 .معامل الفرق ٌملك نفس أسبقٌة معامل االجتماع و بالتالً نفس أسبقٌة معامل الجمع. المجموعة
خرج البرنامج و ذلك يمن استدعابً اإلجراء  فً  'و نالحظ من خالل الخرج السابق كٌؾ استطعنا إظهار الفاصلة العلوٌة 

writeln   اللذان ٌحتوٌان على السلسلة الرمزٌةAfter removing   إلظهار هذه حٌث استخدمنا زوجٌن من الفواصل العلوٌة

 :الفواصل على الشاشة و لنؤخذ على سبٌل المثال 

writeln('After removing ''b'''); 

بعد  الثالثة و الفاصلةلٌتٌن فهذا ٌعنً أننا نرٌد إظهار زوج الفواصل الداخلً على الشاشة عند ويع فاصلٌتن علوٌتٌن متتا
 . writelnالرمزٌة المررة كمتحول وسٌطً لإلجراء للسلسلة تعنً إنهاء  bالحرؾ 

 

 إلضافة أو حذف عناصر من المجموعاتاستخدام اإلجراءات 

 using procedures to add and remove set elements: 
تزودنا لؽة التربو باسكال و فً اإلصدار السابع تحدٌداًا بإجراءٌن جدٌدٌن للتعامل مع المجموعات و هذان اإلجراءان هما 

include  وexclude   و ٌؤخذ كل إجراء من هذٌن اإلجراءٌن متحولٌن وسٌطٌن حٌث المتحول األول عبارة عن مجموعة ٌمكن

أي نوع من أنواع المعطٌات المسموحة و التً ذكرناها آنفاًا و المتحول الثانً متحول ٌنتمً  نوع معطٌاتها األساسًان ٌكون 
 .الخاص بالمجموعةاألساسً لنفس نوع المعطٌات 

أي ٌيٌؾ هذا العنصر إلى )قٌمة المتحول الوسٌطً الثانً الممرر إلٌه  وهوٌيٌؾ عنصراًا واحداًا   includeفاإلجراء 

 .(المجموعة الممرة إلٌه
 .فٌحذؾ عنصراًا واحداًا من المجموعة و هذا العنصر هو قٌمة المتحول الممرر إلٌه  excludeأما اإلجراء 

 :و البرنامج التالً ٌبٌن لنا كٌفٌة عمل هذان التابعان
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Code 

program test; 
var s1:set of 1..30; 
i:integer; 
procedure printset; 
begin 
for i:=1 to 30 do 
if(i in s1 )then 
write(i,', '); 
writeln; 
end; 
begin 
s1:=[10,5,20]; 
include(s1,30); 
include(s1,21); 
include(s1,5); 
printset; 
exclude(s1,30); 
exclude(s1,5); 
writeln; 
printset; 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج السابق هو
 

 
 
 
 

 

 

 :  comparing setsمقارنة المجموعات 
و عملٌة المقارنة بٌن المجموعات تعتمد على العناصر فً تملك لؽة التربو باسكال أربعة معامالت تستخدم لمقارنة المجموعات 

على سبٌل المثال ٌمكننا مقارنة مجموعتٌن لتحدٌد فٌما إذا كانتا ؾهذه المجموعات باإليافة إلى عدد عناصر هذه المجموعة 
من خالل مقارنة و ٌمكننا   equal setsهاتٌن المجموعتٌن بالمجموعتٌن المتساوٌتٌن ر تملكان نفس العناصر حٌث ٌطلق عل

عندبذ ٌمكننا  Bمثالًا تحتوي على كل العناصر المحتواة فً المجموعة  Aإذا كانت المجموعة (فٌما ) = المجموعات تحدٌد فً ما

أنها مجموعة جزبٌة  Bفً حٌن ٌقال عن المجموعة  Bللمجموعة   supersetهً المجموعة األساسٌة  Aبؤن المجموعة القول 

subset   من المجموعةA  . وحدود هذه المعامالت قٌماًا بولٌانٌة ومعامالت المقارنة هذه و ككل معامالت المقارنة سوؾ تعٌد

 .بولٌانٌةة و تعٌد قٌمكمتحوالت وسٌطٌة أن معامالت المقارنة تؤخذ حدٌن عبارة عن مجموعتٌن طبعاًا مجموعات لذلك نقول 
 

 :  the set equality and inequality operatorsعدم تساوي المجموعات  معاملمعامل تساوي و 
 trueتماماًا حٌث ٌعٌد الذي ٌمكن من فحص تساوي مجموعتٌن   equality operator  (=)بمعامل التساوي تزودنا لؽة باسكال 

 .  falseأي احتواء المجموعتٌن على نفس العناصر تماماًا و إال ٌعٌد القٌمة فً حال تساوي المجموعتٌن 

 :لٌكن لدٌنا المجوعتٌن التالٌتٌن
Set1:=['a','c'..'m','p']; 
Set2:=['a'..'m','p'..'s']; 

 :  falseالتالٌة سوؾ ٌعٌد القٌمة   ifمعامل المساواة فً عبارة 

If set1=set2 then 
عدم )الذي ٌفحص اختالؾ المجموعات   inequality operator  <>أٌياًا معامل عدم المساواة و ٌوجد فً لؽة باسكال 

 ( تساوٌها
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 :  the subset operatorمعامل المجموعة الجزئٌة 
و ٌمكننا تحدٌد هذه العالقة   set2موجودة أٌياًا يمن المجموعة   set1المجموعة نالحظ من خالل المثال السابق أن عناصر 

تظهر لنا كٌفٌة تحدٌد فٌما إذا التالٌة   ifو عبارة   subset operatorبٌن هاتٌن المجموعتٌن بواسطة معامل المجموعة الجزبٌة 

 :أم ال  set2هً مجموعة جزبٌة من   set1كانت المجموعة 

If set1<=set2 then 
 .  trueهو و قٌمة التعبٌر البولٌانً فً هذه الحالة 

 

 :  the superset operatorمعامل المجموعات األساسٌة 
أن لقولنا فإن قولنا هذا مكافا تماماًا   set2من المجموعة   subsetهً مجموعة جزبٌة   set 1عندما نقول أن المجموعة 

ٌزودنا األساسٌة و فً لؽة باسكال معامل المجموعة . set1للمجموعة   supersetهً مجموعة اساسٌة   set2المجموعة 

 .خدم معامل المجموعة الجزبٌة تسفحص هذه العالقة بٌن المجموعات و العبارة التالٌة مكافبة تماما لسابقتها التً تبإمكانٌة 
If set2>=set1 then 

المتساوٌتٌن هما مجموعتان جزبٌتان من بعيهما أي أن األولى و اعتماداًا على تعرٌؾ المجموعة الجزبٌة فإن المجموعتٌن 
 .من الثانٌة و الثانٌة من األولىجزبٌة 

و  set1المجموعتان إذا كانت   trueسوؾ تكون   ifالموجودة فً عبارة و البرنامج التالً ٌبٌن لنا أن قٌمة التعابٌر البولٌانٌة 

set2 متساوٌتٌن: 

Code 

program test; 
type charset=set of char; 
var set1,set2,alphabet:charset; 
procedure printset(theset:charset); 
var c:char; 
begin 
for c:='a' to 'z' do 
if c in theset then 
write(c,', '); 
writeln; 
end; 
begin 
alphabet:=['a'..'z']; 
set1:=['a'..'l','o'..'z']; 
set2:=alphabet-(alphabet-set1); 
printset(alphabet); 
printset(set1); 
printset(set2); 
if set1=set2 then 
writeln('set1=set2 ',set1=set2); 
if(set1<=set2)then 
writeln('set1<=set2 (set1 is a subset of set1 ',set1<=set2); 
if(set1>=set2)then 
writeln('set1>=set2 (set1 is a superset of set1 ',set1>=set2); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج السابق هو
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و عبارتً اإللحاق فً بداٌة   set2و   set1ٌستخدم البرنامج السابق ثالثة معامالت مقارنة من اجل مقارنة المجموعتٌن 

 .لمجموعتٌنابالبرنامج تلحقان نفس العناصر 
 :المعامالت الطبقة على نوع المعطٌات مجموعةو الجدول التالً ٌبٌن لنا 

 

 المعامل
operator 

 الحد الٌساري
left operator 

 الحد الٌمٌنً
Right operator 

 الناتج
redult 

in مجموعة قٌمة Boolean 

 مجموعة مجموعة مجموعة +االجتماع 

 مجموعة مجموعة مجموعة *التقاطع 

 مجموعة مجموعة مجموعة -الفرق 

 Boolean مجموعة مجموعة = التساوي

 Boolean مجموعة مجموعة <>عدم التساوي 

 Boolean مجموعة مجموعة =>المجموعة الجزبٌة 

 Boolean مجموعة مجموعة =<المجموعة األساسٌة 
 
 

 :  set constants and anonymous setsالمجموعات الثابتة و المجموعات عدٌمة األسماء 
بعد و تهٌبة المجموعات الثاٌتة كٌفٌة تعرٌؾ ٌمكننا تعرٌؾ مجموعات ثابتة فً لؽة التربو باسكال و البرنامج التالً ٌويح لنا 

 .محتوٌاتها طبعاًا تطبٌق أي عملٌة علٌها لتؽٌٌر و لكن ال نستطٌع تهٌبتها ٌمكن اإلشارة إلٌها بذكر اسمها 

Code 

program test; 
type charset=set of char; 
const smallletters:charset=['a','c','e','i','m'..'o','r','s','u'..'x','z']; 
singledigitset:set of byte=[0..9]; 
doubledigitset:set of 0..99=[10..99]; 
var count, nrcounted:integer; 
procedure dispcharset(theset:charset; startch,endch:char); 
var indexch:char; count:integer; 
begin 
count:=1; 
for indexch:=startch to endch do 
if indexch in theset then 
begin 
write(indexch:3); 
if count mod 20 =0 then 
writeln; 
inc(count); 
end; 
end; 
begin 
nrcounted:=0; 
writeln('smallLetters:'); 
dispcharset(smallletters,'a','z'); 
writeln; 
writeln('doubledigitset:'); 
for count:=0 to 100 do 
begin 
if count in doubledigitset then 
begin 
write(count:3); 
inc(nrcounted); 
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if nrcounted mod 20=0 then 
writeln; 
end; 
end; 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج أعاله هو

و قد عرفت على انها مجموعة من نوع المعطٌات    smallLettersاألولى  هً ثالث مجموعات ثابتة ٌعرؾ البرنامج السابق 
 .  doubledigitsetو الثالثة هً   singledigitseو الثانٌة  هً   charsetالمسمى 

و من ثم ٌمكننا علٌنا ويع القٌم التً نرٌدها يمن قوسٌن مربعٌن   anonymous setأجل تحدٌد مجموعة عدٌمة االسم ومن 

 :التالًكما فً المثال   INاستخدام هذه المجموعة يمن التعابٌر البولٌانٌة التً ٌنشبها المعامل 

If userschar   in  ['b'..'e','g','p','t','v','z']; then 
    .  .  . 

 :مسؤلة
فً وويعت  1لناجحٌن فً مادة البرمجةاأرقام طالب ويعت فً الملؾ األول   info2.txtو   info1. Txtلدٌنا ملفان نصٌان 

أي )طالب فً كلتا المادتٌن  240علماًا أن عدد الطالب األعظمً هو  2الملؾ الثانً أرقام طالب  الناجحٌن فً مادة البرمجة

اكتب برنامج بلؽة التربو   setو المطلوب مستفٌداًا من بنٌة المعطٌات  ( [240..1] المجال المنفصل أرقام الطالب هً يمن

علما أن كل   result.txtٌقوم بطباعة أرقام الطالب الناجحٌن فً المادتٌن معاًا على شاشة الحاسب و يمن ملؾ نصً باسكال 

 .سكر من أسطر الملفٌن ٌحوٌان رقم طالب معٌن
 :مثال

 :لنفرض أن أرقام الطالب الناجحٌن فً كلتا المادتٌن هً كالتالً
 

Info1.txt Info2.txt 

7 
8 
9 
11 

10 

22 
20 

23 
24 

39 

1 
8 

20 

22 

23 

24 

60 

 
 
 
 
 
 

 

 :التالٌةارقام الطالب عندها ٌتم طباعة على شاشة الملؾ و يمن المؾ النصً 
8, 20, 22, 23, 24  
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Code 

program test; 
const m1='c:\info1.txt'; 
m2='c:\info2.txt'; 
type 
s=set of 1..240; 
procedure read_info(var s1:s); 
type txt=text; 
var f1:text; n:integer;  m:string; 
begin 
s1:=[]; 
writeln('please enter the position file'); 
readln(m); 
while(m<>m1)and(m<>m2)do 
begin 
writeln('please replay enter the position file or prees e to exit'); 
readln(m); 
if(m='e')then exit; 
end; 
assign(f1,m); 
reset(f1); 
while(not eof(f1))do 
begin 
readln(f1,n); 
s1:=s1+[n]; 
end; 
close(f1); 
end; 
procedure print(s1,s2:s); 
var s3:s; i:integer;var f:text; 
begin 
assign(f,'c:\result.txt'); 
rewrite(f); 
i:=1; 
s3:=s1*s2; 
while(s3<>[])do 
begin 
if(i in s3)then 
begin 
write(i:3,', '); 
write(f,i:3,', '); 
s3:=s3-[i]; 
if (i mod 15=0)then writeln; 
end; 
inc(i); 
end; 
writeln; 
writeln(f); 
close(f); 
end; 
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var s1,s2:s; 
begin 
read_info(s1); 
read_info(s2); 
writeln('students numbers successful in prog1 and prog2 is: '); 
print(s1,s2); 
readln; 
end. 

 :بافتراض أن أرقام الطالب المخزنة فً كال الملفٌن هً نفسها األرقام الواردة فً مثالنا بقخرج البرنامج السا

 :مسألة
علماًا أن شرط اليرب هو أن ٌكون عدد  mat1*mat2اكتب اإلجرابٌات الالزمة لطباعة وحساب ناتج يرب مصفوفتٌن  

 (دون استخدام أي تابع جاهز) أعمدة المصقوفة األولى ٌساوي عدد أسطر المصفوفة الثانٌة
 :مثال

 
1 4
2 5
3 6 

   *  
1 2 3
4 5 6

   =  
17 22 27
22 29 36
27 36 45

  

 .(قاعدة) عدد أعمدة المصفوفة الناتجة*  ة تساوي عدد أسطر المصفوفة األولىنالحظ أن المصفوفة الناتج

Code 

program test; 
const maxn=10; 
type 
matrix=array[1..maxn,1..maxn] of integer; 
procedure read_info(var mat1,mat2:matrix; n,m,k:integer); 
var i,j:integer; 
begin 
for i:=1 to n do 
begin 
for j:=1 to m do 
begin 
write('mat1[',i,'][',j,']= '); 
readln(mat1[i][j]); 
end; 
end; 
for i:=1 to m do 
begin 
for j:=1 to k do 
begin 
write('mat2[',i,'][',j,']= '); 
readln(mat2[i][j]); 
end; 
end; 
end; 
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procedure print(mat1,mat2:matrix;n,m,k:integer); 
var i,j:integer; 
begin 
writeln('mat1 is ' ); 
for i:=1 to n do 
begin 
for j:=1 to m do 
begin 
write(mat1[i][j]:4); 
end; 
writeln; 
end; 
writeln('mat2 is '); 
for i:=1 to m do 
begin 
for j:=1 to k do 
write(mat2[i][j]:4); 
writeln; 
end; 
end; 
procedure print1(mat:matrix;n,m:integer); 
var i,j:integer; 
begin 
writeln('mat1 * mat2  is : '); 
for i:=1 to n do 
begin 
for j:=1 to m do 
write(mat[i][j]:5); 
writeln; 
end; 
end; 
procedure multarray(mat1,mat2:matrix;var mat3:matrix; n,m,k:integer); 
var i,j,l:integer; 
begin 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to k do 
begin 
mat3[i,j]:=0; 
for l:=1 to m do 
mat3[i,j]:=mat3[i,j]+mat1[i,l]*mat2[l,j]; 
end; 
end; 
var mat1,mat2,mat3:matrix; 
n,m,k:word; 
begin 
n:=3; 
m:=2; 
k:=3; 
read_info(mat1,mat2,n,m,k); 
print(mat1,mat2,n,m,k); 
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multarray(mat1,mat2,mat3,n,m,k); 
print1(mat3,n,k); 
readln; 
end. 

 
 :بفرض أننا أدخلنا عناصر المصفوفتٌن الوارتٌن فً المثال أعاله البرنامج السابق هوخرج 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : مسألة 
و ( n=عدد األسطر و األعمدة فً كال المصفوفتٌن متساوٌٌن)لقراءة مصفوفة مربعة الالزمة المطلوب كتابة اإلجرابٌات والتوابع 

  .  n2بالتالً عدد عناصر المصفوفة المربعة هو 
 :مجموع كالًا من  و حساب
 عناصر كل سطر  -
 عناصر كل عمود -

 .طر و كذلك األمر لمجامٌع األعمدةنحتاج إلى نسق احادي نيع فٌه مجامٌع األسحتى نحسب مجموع كل سطر 

Code 

PROGRAM TEST; 
const maxn=10; 
type 
matrix=array[1..maxn] of array[1..maxn] of integer; 
mat=array[1..maxn] of integer; 
procedure read_info(var m:matrix; n:integer); 
var i,j:integer; 
begin 
for i:=1 to n do 
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for j:=1 to n do 
begin 
write('mat[',i,'][',j,']=  '); 
readln(m[i][j]); 
end; 
end; 
procedure sumrows(var sumr:mat; mat:matrix; n:integer); 
var i,j:integer; 
begin 
for i:=1 to n do 
begin 
sumr[i]:=0; 
for j:=1 to n do 
sumr[i]:=sumr[i]+mat[i][j]; 
end; 
end; 
procedure sumcolumn(var sumc:mat; mat:matrix; n:integer); 
var i,j:integer; 
begin 
for j:=1 to n do 
begin 
sumc[j]:=0; 
for i:=1 to n do 
sumc[j]:=sumc[j]+mat[i][j]; 
end; 
end; 
procedure printmatrix(mat:matrix; n:integer); 
var i,j:integer; 
begin 
for i:=1 to n do 
begin 
for j:=1 to n do 
write(mat[i][j]:4); 
writeln; 
end; 
end; 
procedure print_mat(mat:mat;n:integer); 
var i,j:integer; 
begin 
for i:=1 to n do 
writeln('total ',i,' = ',mat[i]:4); 
end; 
var 
n:integer; 
mat1:matrix; 
sr,sc:mat; 
begin 
n:=3; 
read_info(mat1,n); 
sumrows(sr,mat1,n); 



 كلٌة الهندسة المعلوماتٌة                     إعداد المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ  -الجمهورٌة العربٌة السورٌة          جامعة دمشق

260 of 285                                باسكال               تربو بلغة المركبةالمعطٌاتkhaledyassinkh@gmail.com  

 

                          285 من 260 صفحة                          المهندس خالد ٌاسٌن الشٌخ

khaledyassinkh@gmail.com  

Syrian Arab Republic                                                 معيمٌة الشام-دمشق 

sumcolumn(sc,mat1,n); 
writeln('mat is : '); 
printmatrix(mat1,n); 
writeln('totla lines in mat is: '); 
print_mat(sr,n); 
writeln('totla columns in mat is: '); 
print_mat(sc,n); 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق شبٌه بالتالً

 :مسألة

. مختزلعلى نحو ( بسط و مقام)وٌرد قٌمة كسرٌة  nتمرر إلٌه متحول حقٌقً   Fractionأكتب إجرابٌة بلؽة باسكال و سمها 

 .   3/4اإلجراء الكسر المختزل ٌرد    n=0.75ومن أجل  .7/2الكسر المختزل  اإلجراء ٌرد n=3.5مثال من أجل 

Code 

program test; 
procedure Fraction(n:real); 
var n1,m:real; i,t:integer; 
begin 
m:=n; 
t:=trunc(n); 
n1:=n-t; 
i:=1; 
while(n1<>0)do 
begin 
i:=i+1; 
n:=n*i; 
t:=trunc(n); 
n1:=n-t; 
if(n1<>0)then 
n:=m; 
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end; 
writeln(trunc(n),'/',i); 
end; 
var n:real; 
begin 
readln(n); 
fraction(n); 
readln; 
end. 

 :الحل بأسلوب آخر

program test; 
procedure Fraction(n:real); 
var n1:real; i:integer; 
begin 
n1:=n; 
i:=1; 
while(frac(n)<>0)do 
begin 
i:=i+1; 
n:=n*i; 
if(frac(n)<>0)then 
n:=n1; 
end; 
writeln(trunc(n),'/',i); 
end; 
var n:real; 
begin 
readln(n); 
fraction(n); 
readln; 
end. 

 :هو كالتالً  n=44.8و   n=98.9و   n=0.75و   n= 3.5خرج البرنامج السابق من أجل 
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 : مسألة

اشتراكاًا منزلٌاًا و قد مشترك  1000بلػ عدد مشتركً مإسسة الكهرباء فً مدٌنة معيمٌة الشام برٌؾ دمشق 
 :على بطاقات تسجل علٌها المعلومات اآلتٌةنظمت المعلومات عنهم 

 
 التؤشٌرة الحالٌة للعداد التؤشٌرة السابقة للعداد اسم المشترك رقم االشتراك

NB NAME TB TA 

ٌمثل الفرق بٌن التؤشٌرة الحالٌة و التؤشٌرة السابقة كمٌة استهالك المشترك فً الدورة كما ان تعرفة الطاقة حٌث 

 :وفق الجدول التالً فً الدورة تخيع لنظام الشرابح التالٌةالمعدة لالستهالك المنزلً 

  س. ق -سعر الوحدة إلى من

 لكل كٌلو واط ساعً 25 س.و.ك 100 1

 لكل كٌلو واط ساعً 35 س.و.ك 200 101

 لكل كٌلو واط ساعً 50 س.و.ك 400 201

 لكل كٌلو واط ساعً 75 س.و.ك 600 401

 لكل كٌلو واط ساعً 250 س.و.ك فما فوق 601

 

فإذا علمت  . من قٌمة االستهالك  %16ورسوم أخرر بمعدل لٌرة سورٌة   50كما ٌياؾ إلى قٌمة االستهالك رسم عداد قدره 
 .أن قٌمة االستهالك و قٌمة الرسوم تقرب إلى أقرب لٌرة سورٌة 

قٌمة الفاتورة المستحقة و ٌطبع على شكل انساق و ٌحسب بالنسبة لكل مشترك على إدخال هذه المعلومات برنامجاًا ٌعمل اكتب 
 :النتابج لجمٌع المشتركٌن على النحو التالً

Code 

program test; 
const maxn=1000; counter=50; 
type 
subscriber=record 
NB,TB,TA:integer; 
name:string[25]; 
value,tax,total:real; 
end; 
matrix=array[1..maxn] of subscriber; 
var qua:integer; 
procedure input_inforec(var mat:matrix;n:integer); 
var i:integer; 
begin 
for i:=1 to n do 
with mat[i] do 
begin 
writeln('enter the number of subscriber NO...',i); 
readln(nb); 
writeln('enter the name of subscriber No...',i); 
readln(name); 
writeln('enter the previous reading for subscriber...',i); 
readln(tb); 
writeln('enter the current reading for subscriber...',i); 
readln(ta); 
end; 
end; 
 

حالٌة تؤشٌرة تؤشٌرة سابقة رقم االشتراك  (س.ل)المبلػ  قٌمة الرسوم قٌمة استهالك  كمٌة استهالك 
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var X:matrix; n,i:integer; 
begin 
n:=4; 
input_inforec(x,n); 
writeln('nb':6,' ','name':15,' ', 
'tb':6,' ','ta':6,' ','quantity':6,' ','value':8,' ','tax':4,' ','counter':5,' ','total(S.P)':8); 
for i:=1 to n do 
with x[i] do 
begin 
qua:=ta-tb; 
case Qua of 
0..100:value:=0.25*Qua; 
101..200:value:=25+0.35*(Qua-100); 
201..400:value:=60+0.50*(Qua-200); 
401..600:value:=160+0.75*(Qua-400);  {160=0.25*100+0.35*100+0.5*200} 
else 
value:=310+2.5*(Qua-600); {310=0.25*100+0.35*100+0.5*200+0.75*200} 
end; 
value:=round(value); 
tax:=round(0.16*value); 
total:=value+tax+counter; 
writeln(nb:6,' ',name:15,' ', 
tb:6,' ',ta:6,' ',qua:6,' ',value:8:0,' ',tax:5:0,' ',counter:5,' ',total:10:0); 
end; 
readln; 
end. 

 
 :خرج البرنامج السابق هو
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 :شرح البرنامج السابق هو

و   subscribersٌمثل العدد األقصى للمشتركٌن   maxnو الثابت   lira 50رسم العداد و ٌساوي   counterٌمثل الثابت 
  nameو الحقل ( ال ٌتكرر)رثم المشترك  nbحٌث ٌمثل الحقل عن المشترك الذي ٌمثل بٌانات   subscriberلدٌنا السجل 

ٌمثل   valueو الحقل ٌمثل التؤشٌرة الحالٌة للعداد  Taٌمثل التؤشٌرة السابقة للعداد و الحقل   Tbو الحقل ٌمثل اسم المشترك 
 ( valueمن قمٌة االستهالك )ٌمثل الرسوم   Taxو الحقل أقرب لٌرة سورٌة و ٌقرب إلى قٌمة االستهالك حسب نظام الشرابح 

فٌمثل قٌمة الفاتورة المستحقة و هو عبارة عن جمع   totalأما الحقل سورٌة و تقرب إلى اقرب لٌرة   %16و نسبة الرسوم هً 
 .  value+tax+counterالحقل 

 .االستهالككمٌة فٌمثل   Quaأما المتؽٌر 
 
 

 :مسألة
 (.ما هً مٌزة الحل هذا عن سابقه) .وحٌدة االرتباط ( المإشرات)المطلوب حل المسؤلة السابقة باستخدام السالسل الخطٌة 
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 :مسألة 
المعلومات المتعلقة بكل منهم على عامل و قد نظمت المإسسة   100ٌعمل فً إحدر المإسسات الصناعٌة بمدٌنة معيمٌة الشام 

عدد ساعات عمله األسبوعٌة و األجر الساعً كما تركت حقوالًا لتدوٌن  ولرقم العامل و اسمه الكامل بطاقة تشتمل على حقول 
ويرٌبة الدخل المستحقة ويرٌبة الدخل المستحقة و أجر ساعة العمل اإليافً و األجر اإلجمالً عدد ساعات العمل اإليافً 

ساعة أسبوعٌة   35التً تزٌد عن عن ساعات العمل األسبوعٌة فإذا علمت أن العامل ٌتقايى أجراًا إيافٌاًا ر كل عامل عل
لٌرة و  7000إذا كان أقل من   %8كما ٌخيع األجر األسبوعً إلى يرٌبة دخل بمعدل أجر ساعة العمل العادٌة   1.5بمعدل 
 .فً الحاالت األخرر 11%

ثم ٌحسب األجر الصافً المستحق للعامل أسبوعٌاًا كما على كافة هذه المعلومات سجل ٌشتمل ٌعمل على إنشاء اكتب برنامجاًا 
 .هإالء العمال تصاعدٌاًا وفقاًا ألرقامهم و ٌطبع النتابجإجرابٌة لترتٌب ٌعمل على استدعاء 

Code 

program test; 
const maxn=100; 
type 
worker=record 
nb:integer; 
name:string[25]; 
Hrs,rate,Ext,Orate,T,Tax,Net:real; 
end; 
matWork=array[1..maxn] of worker; 
var X:matwork; 
 
procedure input_inforec(var mat:matwork;n:integer); 
var i:integer; 
begin 
for i:=1 to n do 
begin 
with mat[i] do 
begin 
writeln('enter the number of worker...',i); 
readln(nb); 
writeln('enter the name of worker...',i); 
readln(name); 
writeln('enter weekly working hours of worker...',i); 
readln(Hrs); 
writeln('enter Hourly rate for worker...',i); 
readln(rate); 
Orate:=1.5*rate; 
if hrs>35 then 
begin 
Ext:=Hrs-35; 
T:=35*rate+Ext*Orate; 
end 
else 
begin 
Ext:=0; 
T:=Hrs*rate; 
end; 
if T<7000 then 
Tax:=0.08*T 
else 
Tax:=0.11*T; 
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Net:=T-Tax; 
end; 
end; 
end; 
 
procedure sort(var mat:matwork; n:integer); 
var i,j:integer; W:worker; 
begin 
for i:=1 to n-1 do 
for j:=i+1 to n do 
if(mat[i].nb>mat[j].nb)then 
begin 
W:=mat[i]; 
mat[i]:=mat[j]; 
mat[j]:=W; 
end; 
end; 
procedure print(mat:matwork; n:integer); 
var i:integer; 
begin 
writeln('Nb':6,'name':15,' rate':8,' ext':8,' Orate':8,' T':10,' Tax':9,' net':10); 
for i:=1 to n do 
with mat[i] do 
writeln(Nb:6,name:15,rate:8:2,ext:8:1,' ',Orate:8:1,' ', 
T:12:2,' ',Tax:8:2,'  ',trunc(net)); 
end; 
var n:integer; 
begin 
n:=4; 
input_inforec(X,n); 
sort(X,n); 
print(X,n); 
readln; 
end. 

 :البرنامج السابقخرج 
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 :شرح البرنامج السابق 
 NBحٌث ٌمثل الحقل  حقول المعطٌات التً تمثل معلومات عن العامل من حٌث االسم و الرقم و األجر  workerٌمثل السجل 
ٌمثل عدد ساعات العمل  HRSو الحقل كحد أقصى خانة  25على اسم العامل   nameو الحقل ( ال ٌتكرر)رقم العامل 
  35التً تزٌد عن )عدد الساعات اإليافٌة ٌمثل   Extو الحقل أجر الساعً للعامل ٌمثل   rateو الحقل للعامل  األسبوعٌة

و يرٌبة الدخل ٌمثل   TAXو الحقل األجر اإلجمالً  Tو الحقل أجر ساعة العمل اإليافٌة ٌمثل   Orateو الحقل ( ساعة
 .للعامل أسبوعٌاًا األجر الصافً المستحق ٌمثل   netالحقل 

تقوم بعملٌة   sortو اإلجرابٌة . ت لمعالجتها لتصبح معلومات مفٌدةمهمتها إدخال البٌانا  input_inforec و حٌث اإلجرابٌة 
و اإلجرابٌة ( الفرز بالتعوٌم أو الفرز الفقاعً)فرز للمعلومات فً مصفوفة سجل العمال المخزنة يمنها حسب رقم العامل 

print    الشاشة"لقٌاسً المعلومات الخاصة بكل عامل ؼلى شاشة الخرج اتقوم بطباعة." 
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 :مسألة
باعتبار وجود حقل معطٌات واحد  بؤسلوبٌن مختلفان نوعا ما وحٌدة االرتباط( مإشرات)تب إجربٌتان لطباعة عناصر سلسلة كا

val. 

Code 

Procedure print1(var p:plist); 
Begin 
If p<>nil then 
begin 
Write(p^.val,',  '); 
Print1(p^.next); 
End; 
End; 

 (:الطباعة العكسٌة)األسلوب اآلخر 
Procedure print2(var p:plist); 
Begin 
If p<>nil then 
begin 
Print2(p^.next); 
Write(p^.val,',  '); 
End; 
End; 

 :أسلوب آخر أٌياًا 
Procedure print; 
Var i:integer; 
Begin 
For i:=1 to length(head)do 
Begin 
Write(p^.val); 
P:=p^.next; 
End; 
End; 
 

 
 :ما هو خرج البرنامج التالً

Code 

program test; 
const n=4; 
var x:array[1..4] of array[1..4] of integer; 
i,j:integer; Z,y:real; 
b:boolean; 
begin 
y:=5.5; 
z:=7.0; 
b:=not(y<>z) and(z>(z*y)); 
writeln('y=',y,' ','z=',z:3); 
writeln; 
write('B=',b); 
if(b=true)then 
for i:=1 to n do 
begin 
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for j:=1 to n do X[i,j]:=j*2; 
end 
else 
for i:=1 to n do 
begin 
for j:=1 to n do 
begin 
if i<>j then 
X[i,j]:=i*j 
else 
x[i,j]:=0; 
end; 
end; 
for i:=1 to n do 
begin 
for j:=1 to n do 
write(x[i,j]:4); 
writeln; 
end; 
readln 
end. 

 

 

C B A 

y= 5.5000000000E+00 z= 7.0E+00 
 
B=TRUE 
   2   4   6   8 
   2   4   6   8 
   2   4   6   8 
   2   4   6   8 

y= 5.5000000000E+00 z= 7.0E+00 
 
B=FALSE 
   0   2   3   4 
   2   0   6   8 
   3   6   0  12 
   4   8  12   0 

y= 5.5000000000E+00 z= 7.0E+00 
 
B=FALSE   0   2   3   4 
   2   0   6   8 
   3   6   0  12 
   4   8  12   0 

 E D 

 y= 5.5000000000E+00 z= 7.0E+00 الجواب الصحٌح لٌس مما سبق 
 
B=TRUE   2   4   6   8 
   2   4   6   8 
   2   4   6   8 
   2   4   6   8 
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 1امتحان البرمجة         جامعة دمشق 
 .فقط سؤال 55عدد األسئلة         كلٌة الهندسة المعلوماتٌة

 خرج البرامج من الٌسار للٌمٌن        2011الشٌخ  ٌاسٌن خالدالمهندس  

 
س.ر  Programs البرامج  Options الخٌارات 

1 

PROGRAM TEST; 
type 
int=^integer; 
procedure ff(const  m:integer); 
begin 
write(m,','); 
end; 
procedure f(p:int); 
begin 
p^:=p^+88; 
end; 
 
var m:integer; 
begin 
m:=4; 
ff(m); 
f(@m); 
writeln(m); 
readln; 
end. 

 :ما هو خرج البرنامج المبٌن ٌسارا
a. 4,92 
b. 4,88 
c. 99,98 
d. ٌمكن تنفٌذه ال ٌمكن ترجمة البرنامج و ال. 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

 

2 

PROGRAM TEST; 
type 
m=array[1..5] of integer; 
const matrix:m=(5,3,4,2,1); 
var i:integer; p:^integer; 
begin 
i:=9; 
p:=@i; 
i:=i+1; 
writeln(p^); 
readln; 
end. 

 :حدد الجواب الصحٌح من أجل البرنامج المبٌن ٌساراًا 
a.  ترجمة البرنامج و ال ٌمكن تنفٌذهال ٌمكن. 
b.  9خرج البرنامج هو. 
c.  10خرج البرنامج هو. 
d.  تتم طباعة قٌمة عشوابٌة. 
e. كافة اإلجابات السابقة خاطبة. 

3 

PROGRAM TEST;         
Type      m=array[1..3,1..2]of integer; 
const matrix:m=((1,2),(3,4),(5,6)); 
var p:^integer;i:integer; 
begin 
i:=99; 
p:=@i; 
p:=@matrix; 
writeln(p^); 
readln 
end. 

 :حدد الجواب الصحٌح من أجل البرنامج المبٌن ٌساراًا 
a.  99خرج البرنامج هو 
b.  4خرج البرنامج هو 

c.  1خرج البرنامج هو 
d. ال ٌمكن ترجمة البرنامج و ال ٌمكن تنفٌذه. 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 
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4 

PROGRAM TEST; 
var 
i,s,n:integer; 
begin 
s:=0; 
n:=4; 
for i:=1 to n do 
s:=s+(sqr(i) div i); 
write(s); 
readln; 
end. 

 :حدد الجواب الصحٌح من أجل البرنامج المبٌن ٌساراًا 

a.  إلى  1البرنامج ٌقوم بحساب مجموع األعداد منn
2. 

b.  إلى  1البرنامج ٌقوم بحساب مجموع األعداد منn/2. 
c.  إلى  1البرنامج ٌقوم بحساب مجموع األعداد منn. 
d.  إلى  1البرنامج ٌقوم بحساب مجموع األعداد منn/i. 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

 

5 

PROGRAM TEST; 
var 
i,s,n:longint; 
begin 
s:=1; 
n:=8; 
for i:=1 to n do 
s:=s*(sqr(i) div i); 
write(s); 
readln; 
end. 

 :من أجل البرنامج المبٌن ٌساراًا حدد الجواب الصحٌح 

a.  إلى  1البرنامج ٌقوم بحساب مجموع األعداد منn
2. 

b.  إلى  1البرنامج ٌقوم بحساب ميروب األعداد منn2. 
c.  إلى  1البرنامج ٌقوم بحساب مضروب األعداد منn. 
d.  إلى  1البرنامج ٌقوم بحساب ميروب األعداد منn/i 
e. جمٌع اإلجابات السابقة خاطبة. 

6 

PROGRAM TEST; 
function f(const n:integer):integer; 
begin 
if(n=0)then 
f:=1 
else 
f:=n div 2+1+f(n-1) 
end; 
var n:integer; 
begin 
n:=2; 
n:=f(f(f(n))); 
writeln(n); 
readln; 
end. 

 :ما هو خرج البرنامج المبٌن ٌسارا
a. 25 

b. 30 
c. 9 
d. 4 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

7 

PROGRAM TEST; 
function f(const n:integer):integer; 
begin 
if(n<=0)then       f:=n 
else       f:=n div 2+1+f(n-2*3); 
end; 
var n:integer; 
begin 
n:=9; 
n:=n+5; 
n:=f(f(f(n))); 
writeln(n); 
readln; 
end. 

 :ما هو خرج البرنامج المبٌن ٌساراًا 
a. 11 
b. 8 

c. 3 
d. 4 
e. None of The above 
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8 

PROGRAM TEST; 
function f(const y,c:integer):integer; 
begin 
if(c=0)then 
f:=y 
else 
f:=f(y+c div 2,c-1); 
end; 
var n:integer; 
begin 
n:=9; 
n:=n+5; 
n:=f(f(n,4),4); 
writeln(n); 
readln; 
end. 

 :ما هو خرج البرنامج المبٌن ٌساراًا 
a. 11 
b. 8 

c. 22 
d. 18 
e. None of The above 
 

9 

PROGRAM TEST; 
type 
matrix=array [1..5] of integer; 
var mat1:matrix;i,n:integer; 
procedure strange( mat:matrix;size:integer); 
var i,j,temp:integer; 
begin 
for i:=size downto 1 do 
for j:=2 to i do 
if(mat[j-1]>mat[j])then 
begin 
temp:=mat[j-1]; 
mat[j-1]:=mat[j]; 
mat[j]:=temp; 
end; 
end; 
procedure print(mat:matrix;n:integer); 
var i:integer; 
begin 
for i:=1 to n do 
write(mat[i],','); 
writeln; 
end; 
begin 
n:=5; 
for i:=1 to n do 
readln(mat1[i]);{ (77,88,99,5,9)} 
strange(mat1,n); 
print(mat1,n); 
readln; 
end. 
 
 
 
 

 :MAT1بفرض لدٌنا محتوٌات النسق 

5 4 3 2 1 

9 5 99 88 77 MAT1 
 :تصبح محتوٌات النسق بعد التنفٌذ البرنامج المبٌن ٌساراٌ  

a. ًمحتوٌات النسق كالتال: 
 
 
 
 

b. ًمحتوٌات النسق كالتال: 
 
 
 

c.  كالتالًمحتوٌات النسق: 
 

 
 

d. ال ٌمكن ترجمة البرنامج و ال ٌمكن تنفٌذه. 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

5 4 3 2 1 

77 88 99 5 9 MAT1 

5 4 3 2 1 

99 88 77 9 5 MAT1 

5 4 3 2 1 

5 9 77 88 99 MAT1 
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10 

PROGRAM TEST; 
function func(const n:integer):integer; 
var i,sum:integer; 
begin 
i:=-2;     sum:=i; 
repeat 
i:=i+1;    sum:=sum+i; 
until(n=i); 
func:=sum+i div 2; 
end; 
const max=5; 
var     n:integer; 
begin 
n:=max; 
n:=func(n); 
writeln(n); 
readln 
end. 

 :ما هو خرج البرنامج المبٌن أدناه
a. 17 
b. 15 
c. 12 

d. 14 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

11 

PROGRAM TEST; 
function func(const n:integer):integer; 
var i,sum:integer; 
begin 
i:=-2;   sum:=i;    n:=2; 
repeat 
i:=i+1; 
sum:=sum+i; 
until(n=i); 
func:=sum; 
end; 
const  max=5; 
var       n:integer; 
begin 
n:=max;      n:=func(n); 
writeln(n); 
readln 
end. 

 :ما هو خرج البرنامج المبٌن ٌساراًا 
a. 0 
b. 1 
c. 12 
d. 11 

e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

12 

PROGRAM TEST; 
procedure f1(n, res:integer); 
begin 
if(n>=0)then 
begin 
res:=res+n; 
f1(n-2,res); 
res:=res+n; 
end;   end; 
var s:integer; 
begin 
s:=10;     f1(5,s); 
writeln(s); 
readln      end. 
 

 :ما هو خرج البرنامج المبٌن ٌساراًا 
a. 27 
b. 28 
c. 25 

d. 10 
e. سبق الجواب الصحٌح لٌس مما. 
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13 

PROGRAM TEST; 
procedure f1(n:integer; var res:integer); 
begin 
if(n>=0)then 
begin 
res:=res+n; 
f1(n-2,res); 
res:=res+n; 
end; 
end; 
var s:integer; 
begin 
s:=10; 
f1(5,s); 
writeln(s); 
readln 
end. 

 :ما هو خرج البرنامج المبٌن ٌساراًا 
a. 18 
b. 17 
c. 19 

d. 28 
e.  الصحٌح لٌس مما سبقالجواب. 

14 

PROGRAM TEST; 
type 
monthe=(jan,feb,mar,apr,may,june); 
var mon:monthe; 
begin 
mon:=feb; 
case ord(mon) of 
0..1:writeln(ord(mar)); 
2..7: writeln(ord(june)); 
else 
writeln(ord(apr)); 
end; 
readln 
end. 

 :ما هو خرج البرنامج المبٌن ٌساراٌ 
a. 0 

b. 2 
c. 3 
d. 5 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

15 

PROGRAM TEST; 
var a,b:integer; 
begin 
a:=9; b:=88; 
a:=a xor b; 
b:=a xor b; 
a:=a xor b; 
writeln('a=',a,',b=',b); 
readln 
end. 

 :ما هو خرج البرنامج المبٌن ٌساراًا 
a. a=9,b=88 

b. a=88,b=9 
c. a=81,b=9 
d. a=81,b=88 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

16 

PROGRAM TEST; 
var a,b:integer; 
begin 
a:=9; b:=88; 
a:=a or b; 
b:=a or b; 
a:=a and b; 
writeln('a=',a,',b=',b); 
readln 
end. 

 :ما هو خرج البرنامج المبٌن ٌساراًا 
a. a=89,b=88 
b. a=200,b=88 
c. a=88,b=88 
d. a=89,b=88 

e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 
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17 

PROGRAM TEST; 
var a,b:integer; 
begin 
randomize; 
a:=10; 
b:=a; 
while(a<>0)do 
begin 
write(random(b),','); 
a:=a-1; 
end; 
readln; 
end. 

 :حدد الجواب الصحٌح من أجل البرنامج المبٌن ٌساراًا 
a.  تتم طباعة عشرة قٌم صحٌحة عشوابٌة نفسها فً كل مرة

 ننفذ فٌها البرنامج
b.  عشوابٌة مختلفة فً كل مرة تتم طباعة عشرة قٌم صحٌحة

 ننفذ فٌها البرنامج
c. [9..0]يمن المجال المؽلق من  صحٌحة تتم طباعة قٌم 

 .فقط
d. b  وc صحٌحتان 
e. a  وc صحٌحتان. 

18 

PROGRAM TEST; 
type 
matrix=array[1..5] of integer; 
procedure strange(var mat:matrix;n:integer); 
var temp,i:integer; 
begin 
for i:=1 to n div 2 do 
begin 
temp:=mat[n-i+1]; 
mat[n-i+1]:=mat[i]; 
mat[i]:=temp; 
end; 
end; 
procedure print(mat:matrix;n:integer); 
var i:integer; 
begin 
for i:=1 to n do 
write(mat[i],','); 
writeln; 
end; 
var mat1:matrix; 
begin 
mat1[1]:=3; 
mat1[mat1[1]]:=2; 
mat1[mat1[3]]:=4; 
mat1[mat1[2]]:=5+mat1[mat1[3]]; 
mat1[5]:=mat1[1]+3; 
strange(mat1,5); 
print(mat1,5); 
readln 
end. 
 
 
 
 
 
 
 

 :ما هو خرج البرنامج المبٌن ٌساراًا 
a. 6,9,4,2,1, 
b. 6,9,2,4,6 

c. 6,9,2,4,3, 
d. 3,4,2,6,9, 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 
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19 

type 
matrix=array[1..3,1..3] of integer; 
function strange(mat:matrix;n:integer):integer; 
var i,j,res:integer; 
begin 
res:=0; 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to i do 
res:=res+mat[i,j]; 
strange:=res 
end; 

3مربعة mat  بفرض لدٌنا مصفوفة   ×  :محتوٌاتها كالتالً 3

 
1 2 3
2 1 9
3 2 5

   

 :المبٌن ٌساراًا  strangeالمطلوب ما هً القٌمة التً ٌردها التابع و 

a. 13 
b. 7 
c. 16 

d. 14 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

20 

type 
matrix=array[1..3,1..3] of integer; 
function strange(mat:matrix;n:integer):integer; 
var i,j,res:integer; 
begin 
res:=0; 
for i:=n downto 1 do 
for j:=n downto i do 
res:=res+mat[i,j]; 
strange:=res 
end; 

3مربعة mat  بفرض لدٌنا مصفوفة   ×  :محتوٌاتها كالتالً 3

 
1 2 3
1 12 2
3 4 5

   

 :المبٌن ٌساراًا  strangeو المطلوب ما هً القٌمة التً ٌردها التابع 

a. 8 
b. 26 
c. 7 

d. 25 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

21 

type 
matrix=array[1..4,1..4] of integer; 
function strange(mat:matrix;n:integer):integer; 
var i,j,res:integer; 
begin 
res:=0; 
for i:=n downto 1 do 
for j:=3 downto 1 do 
res:=res+mat[i,j]; 
strange:=res 
end; 

4مربعة mat  بفرض لدٌنا مصفوفة   ×  :محتوٌاتها كالتالً 4

 

6 1 2 1
3 1 4 2
8 2 3 2
0 1 0 2

   

 :المبٌن ٌساراًا  strangeو المطلوب ما هً القٌمة التً ٌردها التابع 

a. 36 
b. 30 

c. 31 
d. 32 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

22 

PROGRAM TEST; 
procedure ff(n:integer;var res:integer); 
begin 
if(n<>0)then 
begin 
res:=res+n; 
ff(n-1,res); 
res:=res+n; 
end; 
end; 
var res:integer; 
begin 
res:=0; 
ff(4,res); 
writeln(res); 
readln 
end. 
 

 :ما هو خرج البرنامج المبٌن ٌساراًا 
a. 0 

b. 20 
c. 10 
d. 25 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 
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23 

PROGRAM TEST; 
function ff(n:longint):integer; 
begin 
if(n<>0)then 
ff:=ff(n div 10)+1 
else 
ff:=n; 
end; 
var res:longint; 
begin 
res:=33012; 
res:=ff(ff( res)); 
write(res); 
readln 
end. 

 :ما هو خرج البرنامج المبٌن ٌساراًا 
a. 5 
b. 9 

c. 1 
d. 0 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

24 

PROGRAM TEST; 
var n:integer; 
begin 
n:=1; 
while(true) do 
begin 
if(5>=n) then 
begin 
write(n,','); 
if(n mod 5=0)then 
break; n:=n+1; 
end; 
end; 
readln 
end. 

 :ما هو خرج البرنامج المبٌن ٌساراًا 
a.  ٌطبع قٌمةn خمس مرات و ٌدخل فً حلقة ؼٌر منتهٌة. 
b.  ٌطبع قٌمةn أربع مرات و ٌدخل حلقة ؼٌر منتهٌة. 

c.  ٌطبع قٌمةn خمس مرات و ٌخرج من الحلقة. 
d.  ٌطبع قٌمةn أربع مرات و ٌخرج من الحلقة. 
e.  خاطبةكافة اإلجابات السابقة. 

25 

PROGRAM TEST; 
var ok:boolean; 
begin 
readln(ok)(*input ok is true*) 
if(ok)then 
write(4>2,',',3<2); 
readln 
end. 

من   trueو نرٌد إعطاءه قٌمة   Booleanمتحول  okبفرض لدٌنا 

 :لوحة المالمس ٌكون الخرج من أجل البرنامج المبٌن ٌساراًا هو
a.  ال ٌمكن قراءة أو طباعة متحول من نمطBoolean. 

b.  ٌمكن طباعة متحول من نمطBoolean  و ال ٌمكن

 قراءته
c.  خرج البرنامج هوTRUE,TRUE  
d.  خرج البرنامج هوTRUE,FALSE  
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

26 

PROGRAM TEST; 
var 
n,res:integer; 
c:char; s:string; 
begin 
s:=''; 
s:=s+'syria arabic'; 
n:=96; 
n:=succ(n); 
res:=n; 
c:='E'; 
write(s,',',ord(c),',',chr(res),',',n); 
  end. 

 :ما هو خرج البرنامج من أجل البرنامج المبٌن ٌساراًا 
a. syria arabic,65,b,98 

b. syria arabic,69,a,97 
c. syria arabic,65,b,97 
d. syria arabic,66,a,98 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 
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27 

PROGRAM TEST; 
function f(var n:integer):integer; 
begin 
n:=n*(n+1) div 2; 
f:=n; 
end; 
var n:integer; 
begin 
n:=9; 
n:=f(5); 
writeln(n); 
readln 
end. 

 :ما هو خرج البرنامج المبٌن ٌساراًا 
a. 9 
b. 12 
c. 14 
d. 15 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

28 

 :الصحٌحةاختر العبارة 
a.  خرج التعلٌمة التالٌةwrite(4mod 9);  4هو. 
b.  ٌمكن فً لؽة باسكال دوما استبدال حلقةfor  بحلقةwhile  ٌ  .و لكن العكس ؼٌر صحٌح تماما
c.  عند ما نقوم بحجز نسق بلؽة باسكال على الشكلmat:array [1..5] of integer;  فإن النسقmat  ٌحجز مساحة مقدرة بــ

10bytes. 
d. سابقة صحٌحةجمٌع اإلجابات ال. 
e. a  وc صحٌح. 

29 

 :الصحٌحةاختر العبارة 
a. الحل التكراري دابماًا أفيل من الحل العودي. 
b. الحل العودي دابماًا أفيل من الحل التكراري. 
c. الحل العودي ٌستهلك قدرا أقل من الذاكرة مقارنة بالحل التكراري. 
d.  التكراري دوماًا ٌمكن تحوٌل جمٌع الخوارزمٌات من الحل العودي إلى الحل. 
e. كل ما ذكر غٌر صحٌح. 

30 

 :الصحٌحةاختر العبارة 
a.  القٌمةnil   وdispose متكافبتان. 
b.  ٌمكن تطبٌق تعلٌمةdispose    على مإشر لم نجري علٌه عملٌةnew. 
c. تؤخذ جمٌع المتحوالت  بلؽة باسكال تلقابٌاٌ القٌمة صفر باستثناء المتحوالت المحلٌة الخاصة بإجراء ما. 
d. ٌستطٌع مترجم باسكال التعامل مع مكتبات جاهزة أو ميمنة ال. 
e. كل ما ذكر غٌر صحٌح. 

31 

 :الخاطبةاختر العبارة 
a.  التابعfunction  بلؽة باسكال ٌجب حتماٌ أن ٌعٌد قٌمة و فً حال عدم إسناد قٌمة للتابع فإنه ٌعٌد قٌمة عشوابٌة. 
b.  اإلجرائٌةprocedure  خرج-بلغة باسكال ٌجب حتماًال أن تعٌد قٌمة كمتحول ٌدعى متحول دخل. 
c.  السجلrecord ٌمكن أن ٌحوي أنماط معطٌات مختلفة أو متماثلة. 
d. جمٌع اإلجابات السابقة خاطبة. 
e. a  وb  خاطبان تماماًا. 

32 

 :الصحٌحةاختر العبارة 
a. ٌمكن بلؽة باسكال كتابة تابع يمن تابع آخر. 
b.  استدعاء تابع يمن تابع آخرٌمكن بلؽة باسكال. 
c. ًٌمكن بلؽة باسكال كتابة تابع أو إجرابٌة يمن جسم البرنامج الربٌس. 
d.  لؽة باسكال لؽة مرنة . 

e. a  وb  

33 

 :الصحٌحةاختر العبارة 
a. التعبٌران التالٌٌن متكافبان :if(not(n<10)) if(n>=10)  ≡ 
b. خرج التعلٌمة التالٌة :write(100+2 div 2)  51هو. 
c.  عكس الدالةxor  هوxor. 
d. كل ما سبق صحٌح. 

e. a  وc صحٌح. 
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34 

 :الصحٌحةاختر العبارة 
a. 255: ناتج تنفٌذ التعلٌمة التالٌة and 51  51هو. 

b. التعبٌران التالٌٌن متكافبان  :if(not(n<1))  if(not(not(n>1))) ≡ 
c. المعامالت عند التعامل مع العملٌات الرٌايٌة فإن األقواس لها األفيلٌة على بقٌة. 
d. كل ما سبق صحٌح. 

e. a . وb .صحٌح. 
 
 

35 

PROGRAM TEST; 
function f(n:integer):boolean; 
var 
i:integer;ok:boolean; 
begin 
ok:=true; 
if(n<=1)then 
ok:=false 
else 
for i:=2 to n div 2 do 
if(n mod i=0)then 
begin 
ok:=false; 
break; 
end; 
f:=ok; 
end; 
 
var n,i:integer; 
begin 
readln(n); 
for i:=1 to n do 
if(f(i))then 
write(i,','); 
readln; 
end. 

 :ما العمل الذي ٌقوم به البرنامج المبٌن ٌساراًا 
a.  حساب وطباعة األعداد األولٌة ضمن المجال المغلق

[1..n]. 
b.  حساب وطباعة األعداد ؼٌر األولٌة يمن المجال المؽلق

[1..n]. 
c.  حساب وطباعة األعداد الزوجٌة  يمن المجال المؽلق

[1..n]. 
d.  حساب وطباعة األعداد الفردٌة  يمن المجال المؽلق

[1..n]. 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 
 

36 

PROGRAM TEST; 
var n:integer; 
begin 
n:=10; 
if (n mod 10+1=1)then 
begin 
while(n<>0)do 
n:=n-1; 
writeln(n); 
end; 
readln; 
end.  

 :ما هو خرج البرنامج التالً
a. 0 
b. 9 
c. 10 
d. 5 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 
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37 

program test; 
var 
s1,s2:set of char;c:char; 
begin 
s1:=['a'..'z']; 
s2:=s1-(s1-s1); 
for c:='a' to 'z' do 
if c in s2 then 
write(c,', '); 
readln; 
end. 
 
 

 :المبٌن ٌساراًا هوخرج البرنامج 
a. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, 
b. a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, 
c. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, 
d. ال ٌتم طباعة أي شًء على شاشة الحاسب. 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

38 

program test; 
var c,n,i:integer; 
begin 
n:=5;    c:=0; 
n:=n+2 div 3 mod 5; 
c:=c-(n-2 div 2 +n mod 2); 
if (c mod 2=1) and (n mod 4=0)then 
write(c,',') 
else 
write(n,','); 
for i:=c to n do 
write(i,', '); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج المبٌن ٌساراًا هو
a. 0, 

b. 1, 
c. 5, 
d. 1,0, 
e. الصحٌح لٌس مما سبق الجواب. 

39 

program test; 
procedure proce(var c:integer; n:integer); 
begin 
c:=c*n div 5; 
n:=c+20 div 4; 
end; 
function func(n,m:integer):integer; 
begin 
proce(n,m); 
func:=n+m; 
end; 
var n:integer; 
begin 
n:=func(20,9); 
writeln(n); 
readln; 
end. 

 :البرنامج المبٌن ٌساراًا  خرج
a. 77 

b. 45 
c. 36 
d. 59 
e. None of the above 
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40 

program test; 
procedure proce(var n:integer; m:integer); 
begin 
if m<1 then 
n:=0 
else 
begin 
proce(n,m-1); 
proce(n,m-2); 
n:=n+m; 
end; 
end; 
var m:integer; 
begin 
m:=200; 
proce(m,4); 
writeln(m); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج المبٌن ٌساراًا هو
a. 4 

b. 6 
c. 8 
d. 12 
e. 206 

هنا كل استدعاء عودي ٌنسخ متحوالته الخاصة به يمن : مالحظة
 .الربٌسٌة الذاكرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 

PROGRAM TEST; 
procedure func(var x,y:integer); 
begin 
if(x=0)then 
y:=1 
else 
begin 
func(y-1,x); 
func(x-1,y); 
y:=y+x; 
end; 
end; 
var x,y:integer; 
begin 
x:=3; 
y:=2; 
func(x,y); 
writeln(x,',',y); 
readln; 
end. 

 :ساراًا هوخرج البرنامج المبٌن ي
a. 13,21 
b. 16,13 
c. 15,12 
d. 11,11 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

42 

PROGRAM TEST; 
function sum(x,y:integer):integer; 
begin 
if(y=0)then 
sum:=x 
else 
begin 
sum:=sum(x,y-1); 
sum:=y+x+sum(y-1,y-1); 
end; 
end; 

 :ساراًا هوخرج البرنامج المبٌن ي
a. 13 
b. 16 
c. 15 

d. 11 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 
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begin 
writeln(sum(2,3)); 
readln; 
end. 

43 

PROGRAM TEST; 
var 
i:integer; 
begin 
i:=0; 
while(true)do 
begin 
i:=i+1; 
if (i mod 4=0) and (i div 9=1)then 
break; 
i:=i+2; 
end; 
writeln(i); 
readln; 
end. 
 

 :ساراًا هوخرج البرنامج المبٌن ي
a. 16 
b. 18 
c. 10 
d. 12 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

44 

PROGRAM TEST; 
function func(x,y:integer):integer; 
begin 
if(x mod y=0)then 
func:=y 
else 
func:=func( y,x mod y); 
end; 
begin 
writeln(func(50,47)); 
readln; 
end. 

 :عمل البرنامج المبٌن ٌساراًا هو
a. إٌجاد القاسم المشترك األعظم لعددٌن صحٌحٌن. 
b. إٌجاد المياعؾ المشترك األصؽر لعددٌن صحٌحٌن. 
c.  إٌجاد بافً قسمة العدد الصحٌحx  على العدد الصحٌحy. 
d. جاد ناتج القسمة الصحٌح للعدد إيx  على العدد الصحٌحy. 
e. الجواب الصحٌح ٌختلؾ عما سبق. 

45 

PROGRAM TEST; 
function fib(n:integer):integer; 
begin 
if (n<=0)then 
fib:=n 
else 
if(n=1) or (n=2) then 
fib:=1 
else 
fib:=fib(n-1)+fib(n-2); 
end; 
begin 
writeln(fib(8)); 
readln; 
end. 

 :خرج البرنامج المبٌن ٌساراًا هو
a. 13 
b. 8 
c. 34 
d. 5 
e. الجواب الصحٌح ٌختلف عما سبق. 
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46 

PROGRAM TEST; 
function func1(var a:integer):integer; 
var x,y:integer; 
begin 
x:=20 div 2; 
y:=x div 2; 
a:=x+y; 
func1:=a; 
end; 
function func2(x:integer):integer; 
var y:integer; 
begin 
y:=90 mod 9; 
func1(y); 
func1(x); 
func2:=x+y; 
end; 
begin 
writeln(func2(3115)); 
readln; 
end. 
 
 
 

 :خرج البرنامج المبٌن ٌساراًا هو
a. 3115 
b. 30 
c. 15 
d. 31 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

 

47 

PROGRAM TEST; 
var x,y:integer; 
begin 
x:=7; 
y:=6; 
if(x  or  y and 0=7) then 
writeln(y   xor   x) 
else 
writeln(x); 
readln 
end. 

 :ٌساراًا هو المبٌنخرج البرنامج 
a. 7 
b. 6 

c. 1 
d. 0 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

48 

PROGRAM TEST; 
var x,y,z:integer; 
begin 
x:=7; 
y:=6; 
z:=x+y mod 2; 
if((y>z) or (x>z)) then 
writeln(y or x) 
else 
writeln(x xor z); 
readln 
end. 

 :ٌساراًا هو البرنامج المبٌنخرج 
a. 7 
b. 6 

c. 1 
d. 0 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 
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49 

PROGRAM TEST; 
var x,y,n:integer; 
begin 
y:=0; 
n:=20; 
for x:=1 to n div 6 do 
y:=y+6*x; 
writeln(y); 
readln; 
end. 

 :ساراًا هوالبرنامج المبٌن يعمل 
a.  إٌجاد مجموع األعداد الصحٌحة و التً تقبل القسمة على

 .[20,0]يمن المجال المؽلق  6العدد 
b.  إٌجاد مجموع األعداد الصحٌحة و التً تقبل القسمة على

 .[20,0]معاًا يمن المجال المؽلق  3و  2العددٌن 
c.  إٌجاد مجموع األعداد الصحٌحة و التً تقبل القسمة على

 .[20,0]ق يمن المجال المؽل 2العدد 
d. a . وb. 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

50 

PROGRAM TEST; 
var x,y,n,i:integer; 
begin 
y:=0; 
n:=400 div 20; 
i:=0; 
repeat 
i:=i+1; 
y:=y+6*i 
until (i=n div 6); 
writeln(y); 
readln; 
end. 
 
 
 
 
 

 :خرج البرنامج المبٌن ٌساراًا هو
a.  تنفٌذهال ٌمكن ترجمة البرنامج و ال ٌمكن. 
b. 18 

c. 36 
d. 38 
e. الجواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

 

51 

program test; 
var i:integer; 
begin 
randomize; 
repeat 
i:=random(5); 
until(i mod 10=0); 
writeln(i); 
readln; 
end. 

 :هو المبٌن ٌساراًا خرج البرنامج 

a. 0 
b. ال ٌمكن معرفة خرج البرنامج. 
c. 4 
d. حلقة تسبب Repeat  نهابٌة الدخول بحلقة ال. 
e. الحواب الصحٌح لٌس مما سبق. 

52 

 :الخاطبةاختر العبارة 
a. ن استخدام حلقة التكرار إwhile ٌشٌر إلى اننا نعرؾ عدد مرات التكرار قبل بداٌة عمل هذه الحلقة. 
b. ن استخدام حلقة التكرار إfor ٌشٌر إلى اننا نعرؾ عدد مرات التكرار قبل بداٌة عمل هذه الحلقة. 
c. ن استخدام حلقة التكرار إrepeat ٌشٌر إلى اننا نعرؾ عدد مرات التكرار قبل بداٌة عمل هذه الحلقة. 
d.  صحٌحةجمٌع اإلجابات السابقة. 
e. a  . وc .صحٌح. 

53 

 :الصحٌحةاختر العبارة 
a. إن التخصٌص الدٌنامٌكً فً حجز حجر يمن الذاكرة الربٌسٌة ال تتم أثناء ترجمة البرنامج. 
b.  الربٌسٌة ال تتم أثناء تنفٌذ البرنامج الذاكرةأن التخصٌص الساكن فً حجز حجر يمن. 
c.  الكومةheap  وتكون مخصصة للتخصٌص الدٌنامٌكً. هً المساحة من الذاكرة الربٌسٌة المتبقٌة دون استخدام. 
d. جمٌع اإلجابات السابقة صحٌحة. 

e. a . وc .  
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54 

 :الصحٌحةاختر اإلجابة 
a.  التقلٌدٌة تعتمد بشكل أساسً على بنى المعطٌات و الخوارزمٌات فً كتابة برامجهاالبرمجة. 
b. البرمجة التقلٌدٌة أكثر قوة ومتانة من البرمجة بالكابنات. 
c. البرمجة بالكابنات تعتمد بشكل أساسً على الكٌانات فً كتابة برامجها. 
d. جمٌع اإلجابات السابقة صحٌحة. 
e. a . وc. 

55 

 :الصحٌحةاختر العبارة 
a. اقع فٌزٌابٌة متتالٌة على القرصتخزن محتوٌات ملؾ ما فً مو. 
b.  تمكننا التعلٌمة التالٌةdir  name.txt  فً محث نظام  اعند كتابتهdos من عرض محتوٌاته على الشاشة. 
c.  جهاز الدخل ٌمكن أن ٌكون فقط من خالل لوحة المفاتٌحkeyboard . 
d.   الحاسب  شاشةبجهاز الخرج القٌاسً ٌتمثلscreen . 
e.  خاطبةجمٌع اإلجابات السابقة. 
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