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     ُ    بشكل م فصل Cأساسيات 

  
 

ُ                قمت  بتقسيم األسئلة  حسب نوعها(  
جيمع األسئلة اليت من نفس النوعفرعي 
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 )سؤال 22(املتغريات   ����
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 املصفوفات احلرفية و الرتاكيب, املؤشرات .3
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 )سؤال 12(املصفوفات احلرفية   ����

 )أسئلة 10(الرتاكيب   ����
 امللفات و جماالت الرؤية, الدوال .4

 )سؤال 19(الدوال   ����

 )أسئلة 6(امللفات   ����

 )أسئلة 3(جماالت الرؤية   ����
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V – 9 ,69 ......................................................................................... ؟ املاكرو تعريف يف ## املؤثر دور هو ما 

V – 10 ,فائدة هي ما #pragma 70 .................................................................................................. ؟ 

V – 11 ,أستخدم مىت #error 70 ...................................................................................................... ؟ 

V – 12 ,استخدام ميكننا هل sizeof مع #if 70 ....................................................................................... ؟ 

V – 13 ,الـم ــعـــ ـر فــة األمساء هي ما       َ     ُ     )Predefined Names (ا ما و71 ....................................................... ؟ فائد 

VI - 72 ............................................................................... )اللغة في ُ       م تفرقات! ( هناك و هنا من:  السادس الفصل 

VI – 1 ,السي لغة معيار على أحصل كيف )C standard (72 ...................................................................... ؟ 

VI – 2 ,فائدة هي ما Null Statement 72 ....................................................... )الشايع خالد لألستاذ اإلجابة( ؟ 

VI – 3 ,73 ............................................................................. ؟ متغري أو ماكرو أو دالة اسم أمام_  الرمز يعين ماذا 

VI – 4 ,الدالة عمل هو ما fork 73 ...................................................................................................... ؟ 

VI – 5 ,الدالة فائدة هي ما system 74 ................................................................................................ ؟ 

VI – 6 ,74 .......................................................................................... ؟ حرفية سلسلة إىل التاريخ أحول كيف 

VI – 7 ,74 ................................................................................................. ؟ عشوائية أرقام بتوليد أقوم كيف 

VI – 8 ,اخلطأ معىن ما unresolved external symbol _WinMain@16 74 ..................................... ؟ 

VI – 9 ,التحذير معىن ما no new line at end of file 75 ................................................................... ؟ 

VI – 10 ,م فص لة دروس أجد أين     ُ لغة يف C 75 ............................................................................................ ؟ 

VI – 11 ,لغة يف جيدة متارين أجد أين C 75 .............................................................................................. ؟ 

V - 76 ...................................................................................................................................... ملحق 

V – 1 ,معىن ما FAQ 76 ................................................................................................................ ؟ 

V – 2 ,76 ............................................................................................... ؟ املنتدى يف املوضوع رابط أجد أين 

V – 3 ,الــ يف املوجودة اإلجابات بعض أكثر أفهم أن أريد FAQ ,76 .......................................................... ؟ ذاك كيف 

V – 4 ,بالــ متعلقة الغري األخرى استفسارايت و FAQ 76 .................................................................................. ؟ 

V – 5 ,الــ يف املشاركة هل FAQ 76 ...................................................................................... ؟ للجميع مفتوحة 

V – 6 ,76 ........................................................................................................... ؟ فيها أشارك كيف, إذا 

V – 7 ,76 ..................................................................................... ! اإلجابات إحدى يف خطأ     ُ وجدت   لقد, عفوا 

V – 8 ,77 ....................................................................... ؟ املواضيع هذه كتابة يف عليها       َ اعتمدت   اليت املصادر هي ما 
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I -  الخطوات األولى لتعلم لغة : الفصل األولC  

I - 1 . نبذة تاريخية عن لغةC 

 

I – 1.1 , من أين جاءت لغةC ؟ 

و  Cobolو الـ  Fortranيف اخلمسينيات من القرن املاضي كانت توجد جمـموعة من لغـات الربجمة منها لـغـة الـ 
         ُ                     حيث كانت ت ستخدم لغة الفورتران , !و كان لكـل مـن هذه اللغات جماهلا اخلاص , ...و  Pascalو  Basicالـ 

 .و هكذا بالنسبة للبقية..       ُ                                        بينما ت ستخدم لغة الكوبول يف التطبيقات التجارية .. يف التطبيقـات اهلندسية و العلمية 
 

براجمها بسـرعة التنفيذ و سهولة  بدأ مطوروا لغات الربجمة يسعون لدمج هذه اللغات يف لغة واحدة تتميز
  :و هي اخـتصار لــ  CPLوكانت احملاولة األوىل من نصيب لغة  االستخدام 

Combined Programming Language , حيث قامت بتطويرها جـامعة كامربيدج)Cambridge ( يف اململكة
و هي لغة ) Martin Richards(ني ريتشارد أما احملاولة الثانية فقد كانت على يد اخلبري مارت, املتحدة الربيطانية

BCPL, بينما كانت احملاولة الثالثة مـن طرف السيد كني , يف جامعة كامربيدج أيضا 1967كـان ذلك يف سنة
حيث كانت هذه اللغة أحـسن من سابقاا إال أن ذلك مل مينع من   Bوهي لغة ) Ken Thompson(تومسون 

) Dennis Ritchie(           ُ                على يد خبري ي دعى دنيس ريتشي  Cولدت لغة  1972و يف سنة ! كوا بطيئة إىل حد ما 
 .Bellيف الواليات املتحدة األمريكية و بالتحديد يف خمتربات 

  

  
 

بتأليف أول كتاب هلذه اللغة حتت ) Brian Kernighan(قام دنيس ريتشي و براين كارنيغان  1978يف عام 
 .و الذي يعترب املرجع األساسي هلذه اللغة The C Programming Language: عنوان 
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I – 1.2 ,مميزاتها ؟ ما هي 

حيث ميكن (حتتوي على كثري من املميزات اليت يرغب ا املربجمون مثل السرعة و كوا متنقلة  Cكانت لغة 
مت تعريف نسخة قياسية من لغة  1989و هي لغة قياسية أيضا ففي عام ) استعماهلا حتت أكثر من نظام تشغيل

C  و مسيت بـANSI C  و هي خمتصرة منAmerican National Standards Institute C  أي
و بتعاون بني اللجنة الـوطنية األمريكية للمعايري و املنظـمة العاملية للمعايري مت , اللـجنة الوطنية األمـريكية للمعايري

  :و هي اختصار لـ  ISO Cو مسيت بـ  1990القياسية سنة  Cإطالق لغة 
International Organization For Standarizatoin. 

 
  

I – 2. األدوات الالزمة 

.. و لكن , أو املرتجـم compiler                     ُ            ال بد من وجود بـرنامج ي قال له الـ  Cلكي نقوم بتنفيذ أي كود برجمي يف لغة 
 ما هـو املرتجـم ؟ و ملاذا حنتاج إليه ؟ و ما هي أشهر املرتمجات املتداولة حاليا ؟

 

I – 2.1 , ؟!ما هـو المترجـم 

هو برنامج يقوم بتحويل كود مكتوب بلغة برجمة عالية املستوى إىل لغة برجمة أخرى منخفضة ) بشكل عام(املرتجم 
قد تشبه لغة (إىل لغة منخفضة املستوى  Cو بشكل خاص فإن املرتجم هو برنامج يقوم بتحويل كود , املستوى
 . Intermediate Representationتسمى ) األمسبلي
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I – 2.2 ,؟!ا نحتاجه لماذ 

 !ابان للقاء أحـد األشخاص هناك لنفرض أنك ال تعرف اللغة اليابانية و ذهبت إىل الي

يعين , !فأنت تريد التحدث مع شخص ال يعرف سوى اليابانية و أنت ال تعرف لغته .. اآلن لديك مشكلة 
 .كالكما ال يعرف لغة اآلخر:اختصارب

ا التحدث إىل بعضكما البعض  ُ                          إذا أردمت  فالبد من وجود شخص ثالث يعمل كـمرتجم فيقوم بتحويل كالمك إىل        
إذن فـهو يعمل  , )لكي تفهمه أنت(و حيول كالم الياباين إىل اللغة العربية ) لـكي يفهمه الياباين(اللغة اليابانية 

 .كوسيط بينكما لكي يفهم كل منكما تعليمات اآلخر

املعاجل (فجميعنا نعرف أن احلاسب , دث يف عامل الربجمةالتعريف السابق بنفس الشكل والصورة هو الذي حي
فلكي يفهم احلاسوب براجمنا ال , )سريان تيار أو عدم سريانه( 1و  0ال يتعامالن إال مع األرقام الثنائية ) والذاكرة

قد (خرى وهـذا بالضبط ما يفعله املرتجم حيث يقوم بالتحويل من لغة إىل أ, بد أن يتم حتويلها إىل لغة اآللة 
 .)تكون لغة اآللة أو لغة أخرى على حسب نوع املرتجم والغرض املصمم من أجله

جيب أن يقوم بالرتمجة بشكل صحيح ) املرتجم(و لكي يكون الكالم أدق فإن الشخص الثالث ..     ً         عودا  على بدء 
فهمه إىل الشخص  ومن مث يقوم برتمجة ما) حتليل الكالم(الذي يقوله الشخص األول ا لذلك عليه أن يفهم م

 ).توليد الكالم(الثاين 

 لة ميكـن أن نطلق عليها إمجاالحيث يقـوم بتحليل النص أوال يف مرح compilerنفس األمر حيدث للـ 
Analysis Phases , بعدها يقوم بتحويل الكود إىل اللغة اجلديدة املراد الوصول إليها وهي مرحلة التوليد أو ما

 .Synthesis Phasesيعرف بــ 
 

I – 2.3 , لماذا يحلل المترجم وبعدها يبدأ بالتوليد ؟.. ولكن 

و قلت )            َ             ليرتجم ما قلت ه إىل الياباين(لنفرض أنك تتكلم مع الشخص الثالث , !سنوضح هذا السؤال بسؤال آخر 
ألن الكالم الذي .. اآلن سيعرتض املرتجم , )ة إلـى اليابانية فقطياملرتجم حيول من العرب( !له كالم ليس بالعربية 

فاملرتجم حيلل ,  compilerنفس الشيء بالنسبة للـ ,   َ                                                قلت ه ال ميلك معىن يف العربية حىت يتم حتويله إىل اليابانية
ه املرحلة سيتوقف فإذا كان هناك خطأ ما يف هذ, الكالم للتأكد من أن الربنامج صحيح وموافق متاما لقواعد اللغة

)  Syntax Errorيتعلق بقواعد اللغة(إذا كـان اخلطأ حنـوي , املرتجم عن العمل وسيخربك مبكان هذا اخلطأ
أمـا فـي األخطاء األخرى فلن يتوقف عن العمل وسيكمل مرحلة حتليله , سيتوقف املرتجم مباشرة عن العمل

 .Error Recoveryطبعا هذا ما يعرف ب , واكتشاف باقي األخطاء
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I – 2.4 , جميع المترجمات الحديثة متوفرة لها عدةIDE ,ماذا يعني هذا المصطلح؟ 

, أي بيئة تطوير متكاملة Integrated Development Environmentخمتصرة من  IDEأوال الكلمة 
التـرمجة و الربط ففي السـابق كانت الرتمجة و الربـط يتمان ,حيث تساعد هذه املرتمجات املربمج يف كل من التحرير

فأصبحت عملية الربط و الرتمجة تتم عن طريق الضغط على زر واحد من  IDEأما يف الـ ! على شكل أوامر 
 .وير هي من يقوم بتـنفيذ هذه األوامر بدال منكبيئة التط ,رباختصا .لوحة املفاتيح

 

I – 2.5 ,أشهر الــ  ما هيIDE ُمستخدمة حاليا ؟ـال 

 Devو الرائع  Microsoftاملقدم من شركة  ++Visual Cالعمالق , منها..  IDEالــــ يوجد العديد من 
 األنيقما يوجد أيضا ك, Borlandاملقدم من شركة  ,Borlandو العجوز  Bloodshedاملقدم من شركة 

Code::Blocks , باإلضافة إىل الـIDE  املمتاز و الذي أفضله شخصيا وهوNetBeans  و إذا أردنا سرد
  ...!أمساء مجيع املرتمجات املتميزة فاملقام يطول 

  

I – 2.6 , من  ما هي سلبيات و إيجابيات كلVisual C++, Code::Blocks, NetBeans ؟ 

1. Code::Block 
 .املتوسطني-      ُ              لكنه م ناسب للمبتدئني, ال حيتوي على العديد من اخليارات املتقدمة:  سلبياته ����

 .كما أنه متعدد املنصات, خفيف وجماين أيضا, سريع:  إجيابياته ����
2. Visual C++ 

غري جماين , !شيئا ما  ءيكما أنه كبري احلجم و بط  ,فقط Windowsيعمل على الـ :  سلبياته ����
 .أيضا

على  حيتوي. بياناتال عدوابق االتصالله ميكنك من خال. يدعم أكثر من لغة برجمة:  إجيابياته ����
Debugger  قوي جدا! 

3. Netbeans 
 .VCحجمه كبري شيئا ما لكنه أصغر حجم من الــ :  سلبياته ����

 ,...), C, C++, J2SE, J2EE, J2ME, FORTRAN, PHP(     ُ                يدعم م عظم لغات الربجمة :  إجيابياته ����
 عدوابقاالتصال ميكنك أيضا من خالله . كما أنه متعدد املنصات, خفيف وجماين, سريع

  .بياناتال
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II -  المتغيرات و المؤثرات:  الثانيالفصل  

II – 1. تالمتغيرا 

  

II – 1.1 ,النوع  ما هوchar  المساحة التي يمثلها ؟ ما هيو 

وعلى املستوى املنخفض هو أصغر جزء ميكن حجزه يف الذاكرة لتخزين أي عدد صحيح  charنوع البيانات 
ُ                  ي عامل على أنه حرف  charحىت وإن كان املتغري من نوع . range                            ُ        ضمن ترتيب تسلسلي معني وهو ما ي عرف بـ 

عداد أو رمز مطبوع أو غري مطبوع على الشاشة فإنه ذو أصول عريقة تنحدر من ساللة نوع البيانات لأل
 .intالصحيحة وهو 

 1يأخذ من الذاكرة مساحة قدرها  charمما يعين أن النوع , 1تساوي  Size Of Charحسب التعريف فإن 
زن يف املاكرو  charبت و احلجم احلقيقي لــ  8              ُ               البايت الواحد ي ساوي على األقل , بايت ُ             بالبت خم        

CHAR_BIT  املوجود يف املكتبةlimits.h ,انظر املثال: 

 

II – 1.2 ,المساحة التي يمثلها  ما هيint ؟ 

بت  16 نظامفإذا كنت تعمل على , يف الذاكرة تتناسب مع احلاسب الذي تعمل عليه intاملساحة اليت ميثلها 
مثل (بت  32 نظامبايت و إذا كنت تعمل على  2تساوي  intفستكون مساحة ) Ms-Dosمثل (

Windows 2000(  فستجد أن مساحةint  بت  64 نظامبايت أما إذا كنت تعمل على  4هي) 7مثل ويندوز -

x64(  فستجد أن مساحةint  بايت 8تساوي. 
 

II – 1.3 ,أالحظ أن حجم , أحياناint  مساوي لـshort  أوlong  أوlong long ! ,لماذا ؟ 

و ذلك حسب إعدادات املرتجم  long longأو  longأو  shortفإن املرتجم سيعتربه  intعندما تستخدم 
 .االفرتاضية
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II – 1.4 , ماذا عن اختالف حجمint بالنسبة للبيئة التي يعمل عليها البرنامج ؟ 

بايت و هذا قد جيعل  2فسيكون مساحته  intبت و أنت تستخدم  16إذا عمل برناجمك على نظام تشغيل 
 !بايت  2بايت و قد ظهر أن مساحته هي  4هو  intفهو يتوقع أن حجم ,!برناجمك يفشل يف تطبيق ما يريد 

 

II – 1.5 , ؟ ما الحل 

مـن الذاكرة أو مبعىن أدق  intاحلل هنا يكمن يف استخدام طريقه تسمح لك بتحديد املساحة اليت يستهلكها 
بت  64بت أو  32بت أو  16و ذلك سواء كنت تعمـل على نظام تشغيل  intمدى األرقام الذي ميكن متثيله بـ 

هذه الطريقة تتم باستخدام ما . أو غريهم حيث ستكون املساحة اليت يستخدمها برناجمك واحدة يف كل األحوال
 !.إن صح التعبري " حمددات املساحة"أو  Length Modifierيسمى بـ 

 

II – 1.6 , و ما هي الـLength Modifier ؟ 

جتعل مدى األرقام الذي ميكن متثيله  intباستخدامها مع , هي كلمات حمجوزة مسبقا Length Modifierالـ 
ألخرى و بذلك تكون وصلت إىل  Architectureبه ثابت و ال يتغري من نظام تشغيل آلخر أو مبعىن أدق من 

 :هى  Length Modifierالـ . ما تريد

 

II – 1.7 ,توجد أربعة أنواع لألرقام الصحيحة ؟, إذا 

ُ                                               قلت  أنه يوجد نوع بيانات واحد لألرقام الصحيحة و هو , مل أقل هذا   int  و ميكننا تغيري املدى اخلاص به عن
  long longو  longو  shortلنحصل على أنواع جديدة مشتقة منه و هي  Length Modifierطريق الـ 

 :كأن نكتب
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II – 1.8 ,هل تحدد اللغة أحجام البيانات ؟  
اللغة ال حتدد حجم البيانات ألنواع البيانات و لكنها حتدد القيمة العظمى و الصغرى لألنواع الرقمية و نظرا ألن القيمة 

بايت فقد مت التعارف على أن أحجام البيانات هلم هي  8و  4و  2العظمى و الصغرى هلم تستهلك مساحات بقدر 
 numeric_limits و الفئة) cخاص بلغة( limits.hباملساحات السابق ذكرها و ميكنك مراجعة امللف 

 .حىت تتعرف بشكل أكرب على هذه األنواع) cppخاصة بلغة (
 

II – 1.9 ,ي يستهلكها تاللغة ال تهتم بالمساحة ال, إذاint ؟ 

من الذاكرة و إمنا تم مبدى األرقام الذي ميكن متثيله داخل هذا  int يستهلكها يتاللغة ال تم باملساحة ال, صحيح
النوع و ذلك ألنه باختالف العتاد ختتلف املعايري املتعلقة حبجز الذاكرة و حتديد املساحات لذا و حىت تصبح اللغة 

و ليس املساحة املستهلكة مستقلة عن العتاد البد من حتديد أسس معينه يتم العمل ا و هي يف هذه احلالة مدى األرقام 
 .من الذاكرة

 

II – 1.10 ,كلمة أخيرة عن أحجام البيانات ؟ 

ستجد أنه يعطيك املدى املسموح به من  numeric_limitsأو الفئه  limits.hإذا قمت بالنظر داخل امللف 
أما املساحة اليت حيجزها من الذاكرة لتمثيل ذلك املدى فهي تعود للمرتجم و , األرقام لنوع معني و هو ما تشرتطه اللغة

 .ميكن أن ختتلف من أحدهم آلخر
 

II – 1.11 , ماذا تعني الكلمةsigned ؟ 

 Lengthهي إحدى الكلمات احملجوزة مسبقا و تنتمي إىل عائلة حمددات األمساء أو ما يعـرف بـ  signedالكلمة 

Modifier  , هذه الكلمة ت ستخدم مع األنواع الصحيحة فقط و تعين أن املتغري املستخدم معها سيحتوي عـلى                                                                     ُ           
ثل احلالة االفرتاضية  signedالكلمة ). رمبا تكون موجبة أو سالبة(إشارة  ألن املتغريات باألصل ميكنها (للمتغريات ُ                   مت 

 ).ختزين أعداد موجبة أو سالبة

 .تعين أن املتغري سيحوي قيم موجبة فقطف unsigned أما

 

II – 1.12 , المترجم الخاص بي ال يعرف النوعlong long ,لماذا ؟ 

َ         رمبا تستخدم مرتجم ال يدعم هذا املعيار أو رمبا قمت  بإعداد , C99ألن هذا النوع مل يتم تضمينه إال يف املعيار                                             
 .C90املرتجم اخلاص بك على املعيار 
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II – 1.13 , هل تدعم لغةC المتغيرات المنطقية ؟ 

ولكن من السهل جدا إنشاء هذا النوع من  boolمل تكن توجد متغريات من النوع املنطقي  C99قبل مقياس 
 :جم ال يقدم تلك اخلدمة املتغريات إذا كان املرت 

 
  :أو 

  
القيمة ) …,4-,9.06(بينما تعين كل قيمة غري معدومة  falseتعين ) …,0,0.0(كل قيمة معدومة   Cيف لغة 
true . املقياسC99  أدخل النوع_BOOL  املوجود يف امللف الرأسيstdbool.h باإلضافة إىل املاكرو: 

 
 .املتغريات املنطقية معتمدة أصال أم الالذي يسمح مبعرفة ما إذا كانت 

 : boolميكننا أيضا استخدام األنواع األصلية من أجل تعريف نوع جديد يف حالة عدم توفر النوع 

  

II – 1.14 , ما فائدة المؤثرsizeof ؟ 

  :انظر املثال, bytesهذا املؤثر يسمح مبعرفة أحجام البيانات و تكون النتيجة بالبايت 
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II – 1.5 , هل يمكننا معرفة الحجم الكامل المستعمل للبرنامج عن طريقsizeof ؟ 

ال ميكن ألن حجم الربنامج النهائي ميكن أن يدخل فيه مكتبات أخرى باإلضافة اىل هيكلة امللف الناتج نفسه 
 .Compilerحمددة وهو شيء خارج عن مهام الـ Environmentليعمل على 

 

II – 1.16 , ما هو النوعsize_t ؟ 

ثل القيمة ال ُ             هذا النوع مي  البعض يعتربه , stddef.h    ُ                   وهو م عرف يف امللف الرأسي  sizeof   ُ                  مــ عادة من طرف املؤثر ـ          
 .unsigned longُ          م كافئا لـ 

 

II – 1.17 ,النوع  ما هوwchar_t ؟ 

بايت و الرتميز  2يأخذ من الذاكرة مساحة قدرها , ُ                                                    ي ستخدم هذا النوع عادة عند التعامل مع الكلمات العربية
 UTF-16أو  ISOاخلاص بــ  Universal Character Setاملستخدم يعود للمرتجم و يف األغلب يكون إما 

املشاة  encodingفقط أو بعض الــ  ASCIIالذي يدعم ترميز الـ  charعلى عكس  Unicodeاخلاص بــ 
 .هلا

 wprintfمثل , wchar_t            ُ          و األخرى اليت ت ستخدم مع  char                             ُ          يوجد تشابه كبري بني الدوال اليت ت ستخدم مع 
ميكنك تضمني , isaplhaبدال من  iswaplhaو  strcpyبدال من  wcscpyو  printfبدال من 

wchar.h  أوwctype.h انظر املثال, هاحسب الدوال اليت ستستخدم:  

  

II – 1.18 ,كيف أنشئ اسما مستعارا لألنواع الموجودة في اللغة ؟ 

    ُ                                           حيث ت ستعمل هذه الكلمة إلعطاء أنواع املتغريات أمساء  typedef                               ُ      يتم ذلك باستخدام الكلمة احملجوزة م سبقا 
  :و طريقة استخدامها تكون بكتابة الكلمة مث نوع البيانات متبوعا باالسم املستعار هكذا, مستعارة
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  :أمثلة 

  

II – 1.19 , ماذا تعني الكلمةconst ؟ 

ابتدائية للثابت و ال ميكن تغيري تلك القيمة ُ                                                     ت ستخدم هذه الكلمة لإلعالن عن الثوابت حيث جيب إسناد قيمة 
 .فيما بعد

II – 1.20 ,الرموز الُمستخدمة مع األنواع الصحيحة ؟ ما هي 

 
ثل القيم اليت من النوع  d,%i,%o,%x%الرموز التالية  ���� فقط و إذا أردنا  unsigned intأو  intُ                       مت 

 ld,%li,%lo,%lx%استخدامها مع األعداد الصحيحة املضاعفة فإننا نستخدم الرموز التالية 

و نستخدم  hu%فإننا نستخدم الرمز  unsigned shortإذا أردنا إظهار عدد صحيح قصري موجب  ����
ا أما إذا أردنا إظهار عدد صحيح مضاعف ضخم موجب فإنن unsigned longمع  lu%الرمز 

 )زيداململعرفة الرابع من الفصل التاسع راجع السؤال ( .llu%نستخدم الرمز 

II – 1.21 , متى أستخدمif-else  و متى أستخدمswitch ؟ 

أا ال  switchمن عيوب . عند التعامل مع األعداد احلقيقة أو اجلمل if,else ُ                          ي نصح باستخدام اجلمل الشرطية 
بالنسبة للحروف فهي ,فهي ال تتعامل إال مع األعداد الصحيحة و احلروف ! تدعم األعداد احلقيقة و اجلمل 

 .ASCIIتتعامل مع الشفرة املقابلة للحرف يف جدول 

II – 1.22 , مهيأةماذا يحدث للمتغيرات الغير )uninitialized variable (؟ 

يقوم املرتجم بإعطائك , دخال قيمة هلا إمت التصريح عنها و لكن مل يتم  هي املتغريات اليت مهيأةاملتغريات الغري 
من الربنامج يتم حجز مساحة هلا  debugحالة نسخ الـ  و يف unreferenced local variableالتحذير 
هذا  عليها يف يحيتو  يتلا ةحيتوى عليها و تسمى القيم اليت ةو لكن يرتك مكاا كما هو بالقيم stackداخل الـ 
  .قيم غري صحيحة أي junkالوقت بــ 
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II – 2, تالمؤثرا 

 

II – 2.1 ,؟== و المؤثر = بين المؤثر  ما الفرق 

أما املؤثر , نه إىل املتغري املوجود يف اليساريحيث يقوم بإسناد القيمة املوجودة على مي, هو معامل اإلسناد= املؤثر 
 .يف العكس falseإذا تساوى الطرفان و  true ُ                    ُ     في ستعمل للمقارنة حيث ي عيد == 

II – 2.2 ,الثالثيالمؤثر  ما هو )ternary operator (؟ 

  :هو تعبري يستخدم عادة يف الشروط البسيطة و شكله العام كالتايل الثالثياملؤثر 

  
و إال فسيتم تنفيذ األمر املوجود بعده و هذا يعين أن : إذا كان الشرط حمقق فسيتم تنفيذ األمر املوجود قبل الرمز 

  :تكافئ الثالثيتركيبة املؤثر 

  
  :يف الشروط املتداخلة  الثالثيميكن أيضا استخدام املؤثر 

  
  :هكذا

  

II – 2.3 , في حالة وجود أكثر من الثالثي هل يمكن استخدام المؤثرstatement ؟   
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عن  blockداخل كل  statementيف حالة وجود أكثر من  ternary operatorميكن إستخدام الـ , نعم
  :كالتايل) commaاملعامل ( sequence operatorطريق استخدام الـ 

  

II – 2.4 ,كيف نحسب باقي القسمة ؟ 

  :طرق حلساب باقي القسمة 5توجد 

  

II – 2.5 ,بين الزيادة القبلية  ما الفرق) ++i  ( و الزيادة البعدية) i++  (؟ 

                  ُ                                                                     فالزيادة القبلية ت نفذ قبل تنفيذ مجيع األوامر املرافقة هلا أما الزيادة البعدية فيتم تنفيذها , خيتلفان من ناحية األسبقية
 .بعد تنفيذ مجيع األوامر املرافقة هلا
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II – 2.6 , كيف يعمل المؤثرAND ) &&  (؟ 

 "ذهبت للبيت أنا و أخي: "فلو قلت لك, يف لغة البشر" و"يعترب حرف العطف && املؤثر 

حينئذ ستكون اجلملة غري صحيحة و كذلك لو قلت لك أن أخي ذهب لكنين , !مث أخربتك أن أخي مل يذهب 
تكون اجلملة صحيحة .ففي األحوال السابقة تكون اجلملة غري صحيحة! معا  االثنانأومل نذهب حنن , مل أذهب

 .يف حالة واحدة ووحيدة و هي أن نذهب أنا و أخي معا إىل البيت

مما سبق جند أن هذا املؤثر يعمل على ربط عالقتني منطقيتني و تكون نتيجة العبارة اجلديدة صحيحة إذا كانت 
 :أما يف باقي احلاالت فالنتيجة خاطئة واجلدول التايل يوضح ما سبق العبارتني صحيحتني يف نفس الوقت

  

  
  

II – 2.7 , كيف يعمل المؤثرOR ) ||  (؟ 

 "سأجلس للربجمة أو تصفح االنرتنت"لو قلت لك , يف لغة البشر" أو"يعترب " ||"املؤثر 

ولو جلست , صحيح أيضاأو جلست لتصفح االنرتنت فقط فكالمي , فلو جلست للربجمة فقط فكالمي صحيح
 !تني معا لكان كالمي صحيحا أيضا و فعلت االثن

 .هي عندما ال أجلس للربجمة و ال أتصفح االنرتنت, تكون هذه اجلملة خاطئة يف حالة وحيدة

مما سبق جند أن هذا املؤثر يعمل على ربط عالقتني منطقيتني و تكون نتيجة العبارة اجلديدة خاطئة إذا كانت 
 :خاطئتني يف نفس الوقت أما يف باقي احلاالت فالنتيجة صحيحة و اجلدول التايل يوضح ما سبق العبارتني
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II – 2.8 , كيف يعمل المؤثرAND_BIT ) &  (؟ 

  :هذا املؤثر يقارن كل بت من العدد األول مع البت املقابل له من العدد الثاين و هذه طريقة عمله

  
  :مثال

  
  

II – 2.9 , كيف يعمل المؤثرOR_BIT ) |  (؟ 

  :هذا املؤثر يقارن أيضا بني البتات املتقابلة لعددين و يعطي عدد جديد بناء على القاعدة التالية

  
  :مثال
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II – 2.10 , كيف يعمل المؤثرNOT_BIT ) ~  (؟ 

و  1و طبقنا عليه املؤثر فسيصبح  0فلو كان  Bitكل ما يقوم به هو عكس قيمة الـ , "املتمم"هذا املؤثر يسمى
  :العكس صحيح

 
  :هذا املؤثر يأخذ قيمة واحدة فقط ليعطينا املتمم هلا

  

II – 2.11 , كيف يعمل المؤثرXOR ) ^  (؟ 

إذا   Falseو يعيد , فقط إذا كان املدخالن خمتلفني Trueحيث يعيد , Exclusive ORيسمى هذا املؤثر 
  :كانا متشاان

 
  :على ذلكو كمثال 

  
  .  ُ                                    و ي ستعمل هذا املؤثر بكثرة يف تشفري النصوص
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II – 2.12 ,كيف تعمل مؤثرات اإلزاحة ؟ 

 
 تقوم بإزاحة بتات املتغري إىل اليسار مبقدار معني من اخلانات >> ����

 تقوم بإزاحة بتات املتغري إىل اليمني مبقدار معني من اخلانات << ����

 مبقدار معني من اخلانات و يتم إسناد الناتج إىل نفس املتغرياليسار تقوم بإزاحة بتات املتغري إىل  >>= ����

  تقوم بإزاحة بتات املتغري إىل اليمني مبقدار معني من اخلانات و يتم إسناد الناتج إىل نفس املتغري <<= ����
 

  
 

الحظ أن العدد املكون من مخس خانات على ميني العدد الناتج عن اإلزاحة ميثل اجلزء الضائع ألنه خرج عن 
أي , أما اخلمس خانات اجلديدة على اليسار فهي أصفار دائما, و بالتايل مل يعد موجودا أصال Byteحدود الـ 

هذا ما تفعله اإلزاحة إىل اليمني أو إىل . زاحةأن هناك جزء ضائع و أصفار مكتوبة لتعبئة الفراغ املتولد من اإل
 .اليسار بشكل كامل

 
 :مثال آخر
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II – 2.13 ,ترتيب أولوية المؤثرات ؟ ما هو 

  :حسب أولويتها , )Cمبا يف ذلك تلك املوجودة يف ( ++C            ُ                           اجلدول التايل ي رتب مجيع املؤثرات املوجودة يف 
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III -  المصفوفات الحرفية و التراكيب ,المؤشرات:  الثالثالفصل  

III – 1. المؤشرات 

  

III – 1.1 ,المؤشر ؟ ما هو  
 :أشياء أساسية لفهم تعريف املؤشر  3هناك 

ري عليها , كل متغري ميلك عنوان يف الذاكرة ���� ُ          من خالل هذا العنوان مي كن للمعاجل أن يصل إىل قيمة املتغري و جي                                    ُ                    
 )...., الكتابة, القراءة(بعض العمليات 

 )...., عنوان بنية, عنوان دالة, عنوان متغري(املؤشر هو متغري حيوي عنوان يف الذاكرة  ����

 ".عنوان"من أجل وصف " مؤشر"استخدام كلمة هناك خطأ شائع عند البعض و هو  ����

  

III – 1.2 ,متى ُتستخدم المؤشرات ؟ 

 :                           ُ                                        من الصعب حصر مجيع ااالت اليت ت ستخدم فيها املؤشرات ولكن إليك بعض األمثلة

 ).Pass by reference(عندما نستخدم التمرير بواسطة املرجع  ����

ة املرجع سيكون أقل تكلفة من حيث الوقت و التمرير بواسط, عندما نريد مترير كائن ذو حجم كبري ����
 .مترير نسخة من الكائن يتطلب نسخ حمتويات الكائن من جديد. الذاكرة أيضا

 .عند احلاجة إىل حجز ديناميكي للذاكرة ����
 

III – 1.3 , ما معنىNULL ؟ 

ُ             م عادة للداللة ُ                           ي ستخدم عادة يف الدوال كقيمة , stddef.hُ              م عرف يف املكتبة  MACROهذا الثابت عبارة عن 
 .على حدوث خلل يف عمل الدالة

 invalid memory addressويف العادة يكون هذا العنوان  0x00000000الذي ميلك العنوان  NULLهناك أيضا املؤشر 
 للداللة على أن املؤشر فارغ أي مل null pointerُ           ي ستخدم الـ , يف أغلب نظم التشغيل لكن ليس دائما وليس يف كل احلاالت

 .يتم حجز ذاكرة له بعد
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III – 1.4 ,بين الــ  ما الفرقNull Pointer  وUninitialized Pointer ؟ 

رمبا , هو املؤشر الذي مل حنجز له عنوانا حمددا يف الذاكرة) Uninitialized Pointer(           ُ     املؤشر الغري م هيأ 
                ُ                ألنه و بكل بساطة ي شري إىل عنوان غري  بتهيئتهيتسبب مثل هذا النوع من املؤشرات يف تعطيل برناجمك إذا مل تقم 

 :انظر املثال . متوقع يف الذاكرة

 
   ُ                                قد ت فسد منطقة غري معروفة من الذاكرة  ’p2 = ‘b*يف الذاكرة، لذا فإن هذه اخلطوة إىل أي مكان  p2رمبا تشري 

 .و رمبا حتتوي على بيانات حساسة

حيث ميكننا أن .. يكمن يف املقارنة , Uninitialized Pointerو  Null Pointerأحد الفروق بني الــ 
  .مهيأةمع عنوان أي مؤشر آخر بينما ال ميكننا فعل ذلك مع املؤشرات الغري  null pointerنقارن الــ 

  

III – 1.5 , ما معنىstack, heap, buffer ؟ 

حجزها فيه وقت ترمجة الربنامج، هذا هو مكان بالذاكرة البد من حتديد املساحة اليت سيتم : Stackالـ   ����
ماعدا (اجلزء من الذاكرة حيتوى على املتغريات اليت مت تعريفها داخل الكود أيا كان نوع هذه املتغريات 

و أيضا املصفوفات اليت مت حتديد حجم هلا بشكل مباشر أو غري مباشر، أيضا حتتوى هذه ) املتغريات العامة
هذه الذاكرة يتم حتريرها مبجرد العودة للدالة اليت . لدوال و قيم املعامالتالذاكرة على شجرة استدعاءات ا

 .قامت باالستدعاء أو مبجرد االنتهاء من تنفيذ الدالة احلالية

هو مكان بالذاكرة ميكن حتديد مساحته وقت ترمجة الربنامج أو وقت تشغيل الربنامج و ال يتم : Heapالـ   ����
دعاء الدوال اليت تقوم بتنفيذ عملية احلجز و حيث أنك تقوم بعملية احلجز احلجز الفعلي للذاكرة إال باست

بشكل يدوى فإنك ملزم بتنفيذ عملية حترير الذاكرة بشكل يدوى أيضا و إن مل تقم بتحرير الذاكرة قد 
 .مما قد يؤدى إىل إاء برناجمك بشكل غري طبيعي أو أمور أسوء Memory Leakحيدث 

رة مؤقتة لتخزين البيانات أثناء انتقاهلا من طرف إىل آخر حبيث ختتلف السرعة بني كال هي ذاك: Bufferالـ   ����
يكمن يف حفظ البيانات  bufferفإن دور الـ .. باعتبار أن وصول البيانات إىل الطرف الثاين أسرع , الطرفني

على . ا ما يكون املعاجلريثما يكتمل وصوهلا إىل الطرف األول لتكمل طريقها إىل الطرف الثاين و الذي غالب
بطبيعة حاله ) الطرف األول(عند كل عملية إدخال ألن اإلنسان  bufferيتم استخدام الـ : سبيل املثال 

 .Heapاو الــ  Stackيف  Bufferميكن أن يكون مكان الـ ). الطرف الثاين(أبطأ من املعاجل 
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III – 1.6 ,بين تحرير و تصفير الذاكرة ؟؟ ما الفرق 

و بإمكان نظام    ً را                        ُ حيث يصبح ذلك العنوان ح  . حترير الذاكرة يعين إلغاء حجز العنوان الذي كان يشري إليه املؤشر
 :بالنسبة ملصطلح التصفري فيجب التفريق فيه بني شيئني  .التشغيل أن حيجزه لربنامج آخر من جديد

 .ليه املؤشر يساوي صفرإالعنوان الذي يشري = ذاكرة عنواا صفر   ����

 .بيانات اليت حتتويها قيمها أصفارال= ذاكرة مصفرة   ����

III – 1.7 ,إذا كان المؤشر يشير إلى ذاكرة عنوانها صفر أال يعني هذا أن قيمة الخانة الُمؤشر عليها , لكن
 ؟!تساوي صفر أيضا 

 .invalid memory addressىل ذاكرة غري صاحلة لالستخدام إيشري  null pointerيف العادة الـ, ال

III – 1.8 ,المؤشر الثابت ؟ ما هو 

  :                    ُ         ثناء عمل الربنامج و ي عرف كاآليتاملؤشر الثابت هو املؤشر الذي ال ميكن تغيري عنوانه أ

  
 . Typeمتغري من نوع  VarTypeنوع املؤشر والــ  Typeحيث 

III – 1.9 ,المؤشر إلى ثابت ؟ ما هو 

املؤشر إىل ثابت هو املؤشر الذي يشري إىل قيمة ال نستطيع تغيريها من خالل املؤشر ولكن نستطيع تغيري العنوان 
اإلشارة للمتغريات املعرفة على أا ثابتة  يفميكن كذلك استخدام هذا النوع من املؤشرات , املؤشر إليهيشري  الذي

ويعرف على , املؤشر من خالل املؤشر أو من خالل املتغري يفة هذه احلالة لن تستطيع تغيري القيمة املوجود يفو 
  : التايلالشكل 

  
 

III – 1.10 ,المؤشر الثابت إلى ثابت ؟ ما هو 

ال نستطيع تغيري عنوانه أو قيمته ولكن إن   أيالثابت القيمة , املؤشر الثابت إىل ثابت هو املؤشر الثابت العنوان
 هذه احلالة ميكن تغيري قيمة املؤشر ولكن من املتغري وليس يمتغري غري ثابت ففندة للمؤشر من كانت القيمة املس

  : ويعرف على الشكل التايل, املؤشر 
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III – 1.11 , ما هو المؤشر العائم)Void Pointer (و فيم ُيستخدم ؟ 

نت من أ, )الذاكرة جمرد كتلة من( اهلوية وأىل كائن غري معروف الطول إيشري  voidميكنك اعتبار أن مؤشر الـ 
ن مترر هلا أيف هذه احلالة ستحتاج , فمثال ميكنك كتابة دالة تقوم بتصفري ذاكرة أي كائن, حيدد كيف يستخدمه
أم  floatأم  charأم  intن كنت ما ستقوم بتصفريه هو إنك ال تعرف أل voidطول الكائن ومؤشر 

structure , هنا تظهر أمهية مؤشر الـvoid. 

أيضا املؤشرات العائمة يف تكوين مصفوفة ألنواع خمتلطة أو مترير متغريات لدوال تتوقع عدة أنواع من ُ       ت ستخدم 
 .البيانات

 

III – 1.12 ,الــ  ما هوPointer to Pointer ؟ 

فهو إذا ال يشري إىل قيمة بل إىل مؤشر و . و العنوان بدوره حيوي قيمة, هذا النوع من املؤشرات حيوي عنوان
 :يتم اإلعالن عنه هكذا , عادة للتعامل مع مصفوفة ديناميكية ثنائية البعد ُ      ي ستخدم

 

III – 1.13 , باعتبار أنt بين الكتابات التالية  ما الفرق, مصفوفةt, &t, &(t[0]) ؟ 

أول  أما الثالثة فتمثل عنوان, الكتابة الثانية عبارة عن عنوان املصفوفة, )املصفوفة(الكتابة األوىل متثل الكائن 
 .عناصر املصفوفة

 .الكتابات الثالثة خمتلفة عن بعضها البعض و ال توجد بينها نقطة مشرتكة, إذا

 .الكتابة الثانية و الثالثة ميلكان نفس العنوان و لكن خيتلفان يف النوع
 

III – 1.14 ,بين  ما الفرقchar a[]   و char * a ؟ 

 .حىت ولو كان استخدامهما متقارب إىل حد كبري.. املصفوفة ليست مؤشر , Cتذكر جيدا أنه يف لغة 

 :و لكن عند استخدامها هكذا, تعين مصفوفة حرفية غري معروفة احلجم يف البداية []char aالكتابة 

 
 .حروف 6                    ُ         و تكون مصفوفة حرفية م كونة من  char[6]تتحول إىل 

  .فتعين مؤشر يشري إىل متغري حريف char * aأما الكتابة 
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III – 1.15 , باعتبار أنt ما معنى الكتابة , مصفوفة*(t+3) ؟ 

ميثل عنوان أول عناصر املصفوفة و يف حالتنا هذه ستتم إزاحته مبقدار ثالث  tألن , t[3]            ُ          هذه الكتابة م كافئة لـ 
 :انظر املثال. خانات إىل األمام مث يتم أخذ قيمة الذاكرة اليت يشري إليها ذاك املؤشر

 

 
 : pأو بدون استخدام املؤشر 

 

III – 1.16 , ما معنى هذه الكتابة*p++ ؟ 

تعين قيمة  ++p*الكتابة , هلم أولوية قوية ويتم تنفيذهم من اليمني إىل اليسار) -- ,++,(*املؤثرات األحادية 
 .1بـ  pفتعين زيادة قيمة املؤشر ) p*(++أما الكتابة  pاخلانة املوالية للخانة اليت يشري إليها املؤشر 

 

III – 1.17 , ؟]  [ما هو دور المعامل 

العبارة , األول مؤشر و الثاين عدد صحيح, يتطلب وسيطني, هذا املعامل يسمح بالوصول إىل عناصر املصفوفة
X[Y]  م كافئة لـ          ُ) )X) + (Y( (* .إذا كان , بعبارة أخرىp  مؤشر فالكتابات التالية متكافئة:  

p[1], 1[p] and *(p + 1)  .  
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III – 1.18 , ماذا تعني الكتابة التاليةint (*p)[4] ؟ 

يشري إىل  pإذا , خانات 4عبارة عن مصفوفة مكونة من  p*حبيث يكون  pهذه الكتابة تقوم بإنشاء متغري 
 :انظر املثال, خانات 4مصفوفة من 

 

  
  
 

III – 1.19 , ما هي فائدة الدالةmalloc ؟ 

يشري إىل مكان احلجز مع  voidو تعيد مؤشر ) نوعية حجم البيانات(تستقبل عدد البايتات  mallocالدالة 
اليت تستقبل ثالث ) إن أردنا التصفري( memsetالعلم أا ال تقوم بتصفري الذاكرة لذلك سنحتاج إىل الدالة 

اد وضعها بداخل اخلانة اليت يشري إليها املؤشر و املعامل األول هو املؤشر نفسه و الثاين هو القيمة املر , معامالت
  :ُ                     م ؤشر عليها انظر املثالـالثالث هو عدد البايتات أو كمية البيانات ال
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III – 1.20 , ما هي فائدة الدالةcalloc ؟ 

األول هو عدد العناصر املراد حجزها، و املعامل الثاين هو حجم العنصر الواحد , تستقبل معاملني callocالدالة 
يشري إىل مكان أول خانة من هذه اخلانات مع العلم أا متتالية يف  void           ُ          هذه الدالة ت عيد مؤشر , بالبايت

عناصر من نوع  5ردنا حجز أذا إمثال . ات عن طريقة حتريك املؤشرالرتتيب لذلك ميكننا الوصول إىل بقية اخلان
int نكتب : 

 
  أو

  
  

تقوم باستدعاء  callocتقوم بتصفري البيانات اليت حتجزها، ويف العادة  callocمع اختالف بسيط وهو أن الدالة 
malloc داخلها. 

  
 

III – 1.21 , من استخدام ما الفائدةcalloc  إذا كانتmalloc  ؟!تفي بالغرض 

عند حجز ذاكرة لكائن  mallocكثر وضوحا يفضل استخدام ألكن جلعل الكود , ناك فرق بينهماعمليا ليس ه
 .عند حجز مصفوفة callocواحد و 

 .malloc + memset = callocميكنك اعتبار أن , لتقريب الفكرة

  
 

III – 1.22 , ما هي فائدة الدالةrealloc ؟ 

realloc عادة حجز ذاكرة مت حجزها مسبقا عن طريق إتقوم بcalloc/malloc  حبجم خمتلف وتقوم بنسخ
رجاع عنوان للذاكرة إالقدمية و ذا كان هذا ممكنا مث تقوم بتحرير الذاكرة إحدث ىل األإالبيانات من الذاكرة القدمية 

 )ميكن استخدامها عندما نريد حذف أو إضافة عناصر إىل املصفوفة. (حدثاأل
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III – 1.23 ,كيف أنشئ مصفوفة ديناميكية ثنائية البعد ؟ 

  :توجد ثالث طرق لإلعالن عن املصفوفات الديناميكية 
 

   هكذا Pحنجز مؤشر : الطريقة األوىل  ����

هو نوع عناصر  élémentهو عدد األعمدة و  NBCOLهو عدد األسطر و  NBLIGحيث 
بالكتابة  jو العمود  iذه الطريقة ميكننا الوصول إىل العنصر الذي يوجد عند تقاطع السطر . املصفوفة

  :التالية 

ذه الطريقة ميكنك , NBLIGعدد عناصرها , إنشاء مصفوفة مؤشرات أحادية البعد: الطريقة الثانية  ����
كما تسمح ) ة النصوص مثالجلمعا –طر له بعد خمتلف كل س(التعامل مع املصفوفات الغري ثابتة البعد 

تبادل سطرين مع بعضها البعض دون نسخ (لك هذه الطريقة بالتعامل السهل و السريع مع األسطر 
ألنه ميكننا الوصول إىل عنوان كل سطر دون أي , هذه الطريقة أحسن و أسرع من السابقة, )حمتوياما
 .حسابات

نفس الطريقة السابقة و لكن يف هذه الطريقة سنستبدل جدول , استخدام مؤشر ملؤشر: الطريقة الثالثة  ����
 .باحلجز الديناميكي)      ُ     ُ     حجمه م عرف م سبقا(املؤشرات 

 
 

III – 1.24 ,بين الدالة  ما الفرقmalloc  و المعاملnew ؟ 

  :يكمن الفرق األساسي يف النقاط التالية
 

����  malloc تستدعي املشيد كما يفعل  الnew. 

����  malloc  حتتوي على آلية ملعاجلة األخطاء داخليا ال. 

 .حتديد حجم البايتات املراد حجزه حسب نوع املتغري mallocتشرتط   ����
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 III – 1.25 ,p  وq  ُيشيران إلى متغيرين يحمالن نفس القيمة و مع ذلك فإنp == q  تُعيدfalse 
 ؟ ما السبب, !دائما 

يف هذه احلالة تكون العناوين , ُ                          ُ          ي قارن بني املؤشرين و ليس ما ي شريان إليه p == qالشرط , !هذا طبيعي جدا 
قم باستدعاء الدالة , الذاكرة اليت يشري إليها كل مؤشرملقارنة حمتوى , خمتلفة و لكن احملتوى متساوي

memcmp  استخدم أو*p  و*q.  
  

 
  
 

III – 1.26 , كيف نعرف نوع المتغير الذي ُيشير إليه مؤشر من النوعvoid ؟ 

 generic functionإذا كان املؤشر مستخدم إلنشاء , voidال ميكن معرفة نوع الكائن الذي يشري إليه مؤشر 
دد حجم أو نوع املتغري املستعمل ُ                            فإنه من الضروري أن نضيف إىل وسائط الدالة وسيط إضايف حي                                                    :  
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III – 2. ةالمصفوفات الحرفي 

 

III – 2.1 , ما هوNUL ؟ 

  .0مجيع بتات هذا احملرف تساوي ,               ُ                              هو الرمز الذي ي ستخدم للداللة على اية املصفوفة) 0\أو ( NULاحملرف 
 

III – 2.2 , لماذا يحتاج المترجم إلى وضع الرمزNUL في نهاية كل مصفوفة حرفية ؟ 

يتم إنشائها من األنواع  املصفوفات اليت. charو  floatو  longو  shortعلى أنواع بسيطة مثل  Cحتتوي لغة 
و ذلك عن طريق إحضار  -بدون حتويلها ملؤشر  - فيمكنك معرفة حجمها  stackالسابقة إن كانت داخل الـ 
 .و قسمته على حجم نوع املصفوفة sizeofحجم املصفوفة باستخدام 

 
ليست نص و إمنا جمموعة من احلروف ميكن الوصول ألحد عناصرها باستخدام  يللمصفوفة احلرفية فه ةبالنسب

 .موقعه داخل املصفوفة متاما كما تصل ملوقع أحد عناصر املصفوفات ذات األنواع األخرى
 

و حيث أننا حنتاج الستخدام النصوص داخل لغة ال تدعم النصوص فالبد من وضع مفاهيم و تعاريف حىت 
 :نقطتنييف هذه القواعد تتلخص , متييز النص نستطيع

 
 wchar_tو أ charالنص هو مصفوفة من النوع  ����

النص بعالمة مميزة نستطيع من خالهلا معرفة املوقع الذي ميثل اية النص و يتم هذا  يالبد و أن ينته ����
 .Null Terminatorاو  Null Characterاألمر باستخدام الـ 

 
تستطيع دوال التعامل مع النصوص معرفة لكي  0ـ ب ياملصفوفة احلرفية كنص فالبد و أن تنتهإذا كنت ستستخدم 

 .هلا ةاية النص أما إن كنت ستتعامل مع املصفوفة احلرفية كمصفوفة حروف فالبد أن تعلم عدد احلروف املكون
 

فقط إذا كنت ستتعامل معها  Stackداخل الـ  ةكما سبق و أوضحت أنه ميكنك معرفة حجم املصفوفة املوجود
 Heapمت تعريفها داخل الـ  مت تعريفها فيه و مل تقم لتحويلها ملؤشر، أيضا املصفوفة اليت يالذ scopeداخل الـ 

  )متثله املصفوفة يالحظ انه البد من معرفة حجم نوع البيانات الذ( معرفة حجمها داخل ويندوز كالتايل ميكن
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 .heapتعود لك مبساحة الدالة اليت مت انشائها داخل الـ  getSize ةالدال

خاص به داخل وضع الـ  Debug Heapألنه يستخدم  Visual Studioال تقم بتجربة املثال السابق داخل 
Debug  و أيضا الـReleaseإذا كنت تريد جتربة املثال فقم بتجربته داخل مساحة الذاكرة اخلاصة به ،. 

 

III – 2.3 , ما معنى الكتابة التاليةchar * p = "Bonjour"  ؟ 

مكان ختزين السلسلة خيتلف باختالف , Bonjourهذه الكتابة تقوم بإنشاء مؤشر يشري إىل السلسلة احلرفية 
  ال تضمن لك أن مساحة الذاكرة ستكون غري قابلة للقراءة Cلغة , البيئة اليت تعمل عليها

  
  

  :الذاكرة للقراءة فقط عن طريق تعريف املؤشر على أنه مؤشر إىل ثابتلذا جيب اعتبار أن مساحة 
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III – 2.4 , كبيرة ؟أو   روف صغيرةأجعل الحكيف 

الدالتني السابقتني يقومان , لتكبري األحرف toupperلتصغري األحرف أو  tolowerميكنك استخدام الدالة 
و  CharLowerيف الويندوز ميكن استخدام الدالتني  .لذا سيلزمك استخدام حلقة, ف واحدبتحويل حر 

CharLowerBuff  لتصغري احلروف أوCharUpper  وCharUpperBuff لتكبريها. 
 

III – 2.5 , ؟سلسلة محارف كيف نقوم بتحويل عدد إلى 

و بالتايل ميكن  ANSI-Cو التابعة للمعيار  stdio.hاملوجودة يف امللف الرأسي  sprintfميكنك استخدام الدالة 
 :طريقة استخدامها تكون كاآليت, استخدامها حتت أي منصة

 
تستقبل  snprintfالفرق الوحيد هو أن , جدا sptintfو هي مشاة لــ  snprintfأدخل الدالة  C99املعيار 

 .احلجم األقصى للسلسلة احلرفية كوسيط إضايف
 

III – 2.6 , ؟ إلى عددسلسلة محارف كيف نقوم بتحويل 

 : strtolميكننا إسناده ملتغري صحيح باستخدام الدالة , إذا كانت السلسلة احلرفية حتوي عدد

 
, )يف حالتنا هذه فإن النظام املستعمل هو النظام العشري(الوسيط الثالث للدالة عبارة عن قاعدة النظام املستعمل 

إذا مت التحويل بنجاح فإن , رفية بعد توقفهابعد تنفيذ الدالة سيحتوي الوسيط الثاين على عنوان السلسلة احل
 : 0\الوسيط الثاين سيشري إىل 
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III – 2.7 ,كيف ندمج السالسل الحرفية ؟ 

  :هكذا sprintfإذا أردنا دمج سلسلتني و ختزين الناتج يف سلسلة ثالثة فمكننا استخدام الدالة , توجد عدة طرق
  

  
 :اليت تقوم بدمج السلسلتني يف السلسلة األوىل strcatميكننا أيضا استدعاء الدالة 

 
  

 .إلضافة السلسلة األوىل                                     ً طول السلسلة الثانية جيب أن يكون كافيا  
 

III – 2.8 ,كيف نقارن السالسل الحرفية ؟ 

إذا كنت تريد مقارنة جزء معني من , ملثل هذا األمر strcmpاستخدم الدالة . يف املقارنة== ال تستخدم املعامل 
  :توجد ثالث حاالت, strncmpالسلسلة احلرفية فيمكنك استخدام الدالة 

 
 .تعين أن السلسلتني متساويتني 0 القيمة  ����

أصغر من ترميز  ASCIIالقيمة السالبة تعين أن السلسلة احلرفية األوىل حتتوي على حروف ترميزها بالـ   ����
 .حروف السلسلة الثانية

أكرب من ترميز  ASCIIالقيمة املوجبة تعين أن السلسلة احلرفية األوىل حتتوي على حروف ترميزها بالـ   ����
 .حروف السلسلة الثانية
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III – 2.9 , لماذا ال أستطيع مقارنة السالسل الحرفية المقروءة بالدالةfgets ؟ 

زن يف  n\السطر بداية يبقى رمز الرجوع إىل  fgetsمن ملف نصي باستخدام الدالة سلسلة حمارف عند قراءة  ُ      خم 
  تايل جيب حذف الرمز قبل املقارنةالسلسلة و بال

  
  

III – 2.10 ,كيف ننشئ مصفوفة من السالسل الحرفية ؟ 

 256كل كلمة حتتوي على , كلمات   10إذا أردنا إنشاء مصفوفة حتتوي على , يكفي إنشاء مصفوفة ثنائية البعد
  :كحد أقصى فيمكننا كتابةحرف  

  
  .0إىل املصفوفة رقم  azertyقمنا بإسناد الكلمة , يف املثال السابق

  

III – 2.11 , ؟ \\هكذا  \لماذا يجب كتابة الرمز 

ثل بداية الرموز اخلاصة بلغة  \ألن  ثل  n\الرمز , على سبيل املثال, Cُ                            مي   .بداية السطرلرجوع إىل اُ    مي 

إىل العبارة  \يكفي إضافة الرمز  nمتبوعا باحلرف  \لكي يتم التعامل مع السلسلة السابقة باعتبار أا الرمز 
 .n\\لتصبح 

 :انظر املثال, Cعادة ما يقع فيه املبتدئون يف لغة , نسيان اخلطوة السابقة هو خطأ شائع

 
 

III – 2.12 ,كيف نقوم بنسخ مصفوفة ؟ 

هذه الطريقة معقدة جدا , الطريقة األوىل تكمن يف نسخ املصفوفة عنصرا بعنصر, طريقتان لفعل هذا األمرتوجد 
 .و بطيئة أيضا
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املصفوفة اليت نريد نسخها و , وسائط 3تستقبل هذه الدالة , memcpyالطريقة الثانية تتم باستخدام الدالة 
  :انظر املثال , ايتاملصفوفة اجلديدة و حجم البيانات املراد نسخها بالب

 

 
  
  
  
 

III – 3 .التراكيب 

 

III – 3.1 , كيف أنشئ اسما مستعارا لــStructure ؟  
 

 :ميكنك فعل ذلك بأكثر من طريقة

 
  
  أو

  
  
  أو
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III – 3.2 ,بين  ما الفرقstructure  وunion ؟ 

  :                                              ُ                 البنية عبارة عن جمموعة من البيانات خمتلفة النوع م سجلة حتت اسم واحد

  
  تستخدم نفس العنوان يف الذاكرةفهو عبارة عن قائمة من العناصر اليت unionأما الـ 

 
 : unionو  structureأهم الفوارق بين 

ُ                     يف أغلب األحيان يكون حجم البنية م ساوي موع أحجام العناصر الـم كونة له أما حجم الـ  �                             ُ                              union  في ساوي      ُ 
 .حجم أكرب العناصر

تساوي قيمة آخر متغري مت استعماله ألن مجيع العناصر متلك نفس العنوان بينما  unionقيمة أي متغري يف الـ  �
تلف ُ    ميلك كل عنصر يف البنية عنوان خم                             . 

فال ميكن العمل على عنصرين  unionأما يف الـ  structureميكن استخدام أكثر من عنصر يف آن واحد يف  �
 .يف نفس الوقت

 .structure                        ُ          خذ مساحة أقل من الذاكرة م قارنة مع تأ unionالـ  �
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III – 3.3 ,لماذا حجم البنية ال ُيساوي بالضرورة مجموع أحجام العناصر ؟ 

زنة يف أماكن متتالية يف الذاكرة ُ                              ألن عناصر البنية ليست بالضرورة خم  يتعلق األمر بالطريقة اليت يعتمد عليها املعاجل ,                               
 .Alignment Constraintsيف الـ 

 

III – 3.4 , كيف نقوم بنسخstructure ؟ 

  : string.hاملوجودة يف امللف الرأسي  memcpyأو الدالة = يتم ذلك عن طريق املعامل 
  

 
 

III – 3.5 ,كيف نقارن بين بـُـْنـيـَـتـَـيـْـن ؟  
 

ألن عناصر البنية ليست  memcmpال ميكننا أيضا استخدام الدالة ,    ُ              غري م عرف يف الرتاكيب== املعامل 
 .لذا يلزم أن نقارن بني البنيتان عنصرا بعنصر, بالضرورة متجاورة كما هو احلال مع املصفوفات مثال
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III – 3.6 , ماذا تعني الكتابة التاليةunsigned int i : <n> ؟ 

 nو حجمه  iهذا التصريح يسمح بإنشاء عنصر جديد امسه , هذه الكتابة عبارة عن تصريح خاص بالرتاكيب
 : Bit fieldُ                              ي سمى هذا النوع من العناصر بــ , )bits(بت 

 
 
 

III – 3.7 ,كيف نستخدم مؤشر ُيشير إلى بنية ؟ 

 :يتم اإلعالن عنه هكذا

 
ُ    مي كن , a = 5.(p*) هكذا, للمؤشر dereferenceلكي نستطيع الوصول إىل أحد أعضاء البنية نقوم بعمل 

 .p->a = 5 تبسيط الكتابة السابقة إىل

للمؤشر قبل الدخول إىل  dereferenceألن األوىل تقوم بعمل ,                   ُ                      الكتابة األوىل ليست م كافئة للكتابة الثانية
 .             ُ                     تقوم بالذهاب م باشرة إىل ذاكرة املتغريحمتواه أما الكتابة الثانية ف

 

III – 3.8 ,بين الكتابتين  ما الفرقsizeof(struct data)   و sizeof(struct data *) ؟ 

 .             ُ                                                         الكتابة األوىل ت عيد حجم البنية أما الكتابة الثانية فتعيد حجم مؤشر البنية
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III – 3.9 ,كيف يتم اإلعالن عن بنية تشير إلى نفسها ؟ 

سيكون النوع غري  typedefاملشكلة أنه عند اإلعالن عن البنية باستخدام , توجد عدة طرق ملثل هذا األمر
 !.بعد  معرف

  :إىل البنية  tagحلل املشكلة نقوم بإضافة , هذه أحد أبسط احللول

 
  :هناك حل آخر يكمن يف اإلعالن عن نوع البنية قبل تعريفها عن طريق مؤشر

 
 .ىن شجريةُ                                              ُ ي ستخدم عادة من أجل احلصول على قوائم مرتابطة أو ب   اإلعالن السابق

 

III – 3.10 ,كيف ُنحسن تهيئة المتغيرات ؟ 

إذا مل يتم إسناد أي قيمة , تلقائيا عند اإلعالن عنها مهيأةتكون ) static(املتغريات العامة أو املتغريات الساكنة 
 ) NULL ,0.00 ,0: حسب نوع املتغري فقد تكون القيمة االفرتاضية(هلا فالقيمة االفرتاضية هلا هي صفر 

املتغريات احملجوزة ديناميكيا تدخل هي أيضا يف . mainأما بقية املتغريات فيلزم أن نقوم بتهيئتها يف الدالة الرئيسية 
متاما كما (هذه الدالة تقوم بتصفري الذاكرة , لتهيئة تلك املتغريات callocميكن أن نستخدم الدالة , الصنف الثاين

ولكنها ال تصلح مع ) char, short, int, long(هذه التهيئة تكون صاحلة لألنواع الصحيحة , )memsetتفعل 
 ).float(ات و األنواع احلقيقية املؤشر 

 :الطريقة األفضل لتهيئة املتغريات حسب نوعها تكون كالتايل

 
 :سبة للمتغريات الديناميكيةنو بال
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IV -  الملفات و مجاالت الرؤية, الدوال:  الرابعالفصل  

IV – 1 .الدوال  

  

IV – 1.1 ,السبيل إلى تغيير قيم وسائط الدالة ؟ا م 

زن داخل املكدس ,      ُ              مترير ن سخ من الوسائطيتم , Cيف  أو على األقل هذا ما حيدث يف أغلب الــ , )Stack(ُ               خت 
implementations ! , عند الوصول إىلreturn م خزنة يف ـو انتهاء عمل الدالة يتم حذف مجيع القيم ال        ُ

 .املكدس و بالتايل تضيع التغيريات اليت حدثت على قيم الوسائط

 :انظر املثال, ملشكلة يكفي إرسال الوسائط عن طريق العنوان بدال من القيمةللتغلب على هذه ا

 
  

IV – 1.2 , ما هي فائدة الوسائط االفتراضية)Default parameters (؟ 

رر له قيمة االفرتاضيتظهر فائدة الوسيط  ُ           إذا مل مت   .االفرتاضيةحيث حيتفظ بقيمته ,       

 :   ً مثال  , عن طريق إسناد قيم افرتاضية هلا يف النموذج املصغر للدالة االفرتاضيةيتم اإلعالن عن الوسائط 
 

 أو هكذا. 25مساوية لـ  xلتكون قيمة  ; c= myFunc(25) فهذه الدالة ميكن استدعاؤها هكذا

c= myFunc()  لتكون قيمةx  و بالتايل احتفظ الوسيط , ألنه مت جتاهل مترير قيمة هلذا الوسيط 10مساوية لـ
 .االفرتاضيةبقيمته 

 int myFunc(int x):   أما ترويسة الدالة فتبقى, غر فقطالحظ أن القيم املفرتضة توضع يف النموذج املص
 

 :مالحظات مهمة  3هناك , أخريا

لذلك ليس من الضروري أن يطابق اسم الوسيط يف , يتم تعيني القيم املفرتضة باملوقع وليس باالسم ����
 .التعريفالنموذج املصغر امسه يف 

 .جيب تعيني قيم مفرتضة لكل الوسائط بعده, عند تعيني قيمة مفرتضة لوسيط ما ����

فال ميكن عند االستدعاء مترير قيمة ألحد , يف حال كان هناك أكثر من وسيط مفرتض يف دالة واحدة ����
 .هذه الوسائط املفرتضة دون مترير قيمة للوسيط املفرتض الذي يسبقه
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IV – 1.3 , الدوال الخطية ما هي فائدة)Inline Function (و أين يتم تخزينها ؟ 

                ً           أي أا تصبح جزءا  من الدالة ,               ُ                                                   الدوال اخلطية ت نسخ شفرا كما هي وتوضع يف املكان الذي مت استدعاؤها منه
 .ُ       م ستدعيةـال

ن مكاا يف ُ                       م ستهلك الستدعاء الدالة مـوذلك لتوفري الوقت ال,                                       ً تظهر فائدا عندما تكون الدالة صغرية جدا  
  .الذاكرة لو كانت عادية

 
 .ويقفز إليها كلما مت استدعاء هذه الدالة, يقوم املرتجم بإنشاء نسخة منها يف الذاكرة, عند تعريف دالة

لذلك ميكن جعلها خطية , وسيكون القفز إليها يف كل استدعاء مضيعة للوقت, بعض الدوال تكون صغرية
inline ا كما هيووضعها يف كل مكان يتم استدعاؤها فيه, حبيث يقوم املرتجم عند التنفيذ بنسخ تعليما ,

  :قبل نوع إرجاع الدالة يف النموذج املصغر كالتايل على سبيل املثال inlineوذلك بوضع كلمة 

 
  

 .             ً    ً جد حجمها كبريا  جدا  قد يتجاهل املرتجم كون دالة ما خطية ويتعامل معها على أا دالة عادية يف حال و 

  
 

IV – 1.4 ,صغر ُـ هو النموذج الم ما)prototype (؟ 

هذا التوقيع يشمل تعريف الدالة ,   ُ                                ُ           لمـ صغر للدالة أو توقيع الدالة كما ي سميه البعضـهو النموذج ا prototypeالــ 
القسمة بني عددين و بإجراء فمثال لو أردنا كتابة دالة تقوم , )الوسائط+ اسم الدالة +   ُ    مـ عاد ـال" الكائن"نوع (

  :سيكون توقيع الدالة هكذا , ُ                                                 ت عيد بنية حتتوي على قيمة الناتج و باقي القسمة أيضا
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  :مثال 

 
 
 

IV – 1.5 ,اإلعالن عن الدالة أسفل أو أعلى الــ , أيهما أفضلmain ؟ 

  .مث كتابة تفاصيل الدوال أسفل الدالة الرئيسية mainالدوال فوق الــ  prototypeُ               ي فضل دائما وضع 
 

  :يف أربع نقاط  prototypeُ                           مي كننا تلخيص فوائد وضع الــ 
 

 .تنظيم الشفرة وتسهيل تصحيحها  ����

إلحدامها  فحينها جيب أن يكون هناك منوذج مصغر, لو كانت لديك دالتان تستدعيان بعضهما البعض  ����
فإا تبحث عنها , حيث أن الدالة حني تستدعي دالة أخرى, لكي تستطيع القيام بالعملية, على األقل

أو ال , )Prototypeمنوذجها املصغر (أو أن جتد تصرحيها , فإما أن جتد تعريف الدالة, فوقها يف الشفرة
 .وحينها لن تعمل, جتد ما تريده

 .االفرتاضية لبعض الوسائط إال يف النموذج املصغرال ميكن تعريف القيم   ����

 .أم ال إال يف النموذج املصغر inlineال تستطيع حتديد إن كانت الدالة خطية   ����
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IV – 1.6 ,لدالة الرئيسية ؟ـما هي التواقيع الصحيحة ل 

 :الكتابات السليمة تكون هكذا , دائما intُ     ت عيد  mainالــ 

 
 !     ُ                                              و ال ي نصح باستخدامه حىت لو قبله املرتجم الذي تعمل عليه , أن يكون قياسيا كل توقيع آخر ليس بالضرورة

 ُ          مـ ستخدمة يف ـالقيم القياسية ال,   ُ                                                      مـ عادة من طرف الدالة الرئيسية جيب أن تكون موجبة أو معدومةـالقيمة ال, أيضا
 .EXIT_SUCCESS, EXIT_FAILURE ,0 : اإلعادة هي

 :التوقيع التايل Unixُ                 مي كن أيضا أن جتد يف 
 

و ال ) portable(وقيع ليس حمموال تهذا ال, Shell Environment Variablesعند احلاجة إىل استخدام 
 ).standard(قياسيا أيضا 

 

IV – 1.7 , كيف تستطيعprintf استقبال عدد غير محدود من ُمختلف أنواع المتغيرات ؟ 

printf توقيعها كالتايل, هي دالة غري حمددة الوسائط: 

 
دد يف التوقيع ُ             الحظ أن نوع و عدد الوسائط غري حم                              . 

IV – 1.8 , عند استخدام الرمز%d  مالسبب ؟, !مع األعداد الحقيقية تظهر نتائج غريبة 

أو  Undefined Behaviorأو ما شابه ألن هذا سينتج عنه الـ  floatمع النوع  d%ال حتاول استخدام الرمز 
الذي تقوم ) Construct(عنه الدالة اليت تناديها أو الشيء  مسئولةالسلوك الغري معروف و هو تصرف غري 

يكون هناك ما , يف لغات أخرى. من املعروف أن القسمة على صفر خطأ منطقي,    ً مثال  .باستعماله يف اللغة
 Cيف , أو ما شابه ليخربك أنك قسمت على صفر Divide by Zeroيف اللغة امسه  Exceptionيسمى بالـ 

, ساطة أكثربب,  Preconditions                                                           ً    هناك شروط جيب أن تتوفر قبل عمل أي دالة بشكل صحيح تسمى أحيانا  بـ 
و إن مل تناديها بالطريقة , صاحب الدالة اليت سوف تستعملها يقول لك جيب أن تنادي الدالة بالطريقة التالية

بالتايل صاحب الدالة ال يقوم بالتحقق من شيء , عن التحقق من صحة ما ميرر هلا مسئولةيست املعطاة فالدالة ل
. بشكل خاطئ printfو أنت قمت مبناداة الدالة . و إمنا يفرتض أنك أنت املسؤول عن املناداة بشكل صحيح

ظهرت يل نتيجة ما و ال ميكنك بأي حال من األحوال أن تقول , هذا هو السلوك الغري املعروف بكل بساطة
  .    ً         إذا  فهو صحيح, عند جتربة الكود

                                  ً                    بالتايل الناتج خاطئ حىت لو كان صحيحا  على مرتجم معني بنسخة ,                            ً       ألن الدالة نفسها ال تتحقق أصال  من شيء
 !معينة على نظام تشغيل معني باستخدام مكتبات معينة و مجيع الظروف اليت حتيط حلظة تشغيل الكود 
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IV – 1.9 ,ُمستخدمة مع الدالة ـأهم الرموز ال ما هيprintf ؟ 

 : printfُ                  م ستخدمة مع الدالة ـاجلدول التايل يبني أهم الرموز ال
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IV – 1.10 ,ُمستخدمة مع الدالة ـما هي أهم الرموز الscanf ؟ 

 : scanfُ                  م ستخدمة مع الدالة ـاجلدول التايل يبني أهم الرموز ال
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IV – 1.11 ,هي أهم دوال المكتبة  ماmath.h ؟ 

  :األكثر استخداما , math.hاجلدول التايل يبني دوال املكتبة 
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IV – 1.12 ,أهم دوال المكتبة  ما هيctype.h ؟ 

  :األكثر استخداما , ctype.hاجلدول التايل يبني دوال املكتبة 
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IV – 1.13 ,كيف تُعيد الدالة أكثر من قيمة ؟ 

أحد أبرز هذه احللول هو , لكن توجد عدة حلول هلذه املشكلة, ال تسمح للدوال بإعادة أكثر من كائن Cلغة 
بنية  متريريوجد أيضا حل آخر و هو , باملرجع ألن التغيريات ستحدث على مستوى العنوان و ليس القيمة التمرير

 .أو مؤشر بنية حتوي جمموعة العناصر اليت نريد تغيري قيمها

  

IV – 1.14 ,كيف يتم اإلعالن عن دالة تُعيد سلسلة محارف ؟ 

  :الطريقة األوىل تتعلق بتمرير مؤشر يشري إىل املصفوفة احلرفية , طرق ملثل هذا األمر 3توجد 

 
 

و ميكننا فعلها  global memoryالطريقة الثانية تعتمد على إعادة مؤشر يشري إىل سلسلة حمارف موجودة يف 
 :بإحدى طريقتني 

 
  :  Static stringباستخدام . 1
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 : Dynamic stringباستخدام . 2

 
 

IV – 1.15 ,كيف نمرر مصفوفة إلى دالة ؟ 

يشري إىل (نقوم بتمرير مؤشر , عادة). عنوان املصفوفة(التعامل مع املصفوفات يف الدوال يتم على أساس العنوان 
  :انظر املثال, )إذا كانت هذه اخلطوة ضرورية(املصفوفة و متغري صحيح عبارة عن حجم ) أول عناصر املصفوفة

 
  :وبالتايل فالكتابات التالية متكافئة, عنوان املصفوفة هو عنوان أول عناصرها
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  :هذا مثال مع مصفوفة ثنائية البعد

 
  

IV – 1.16 ,خدام المؤشرات المحلية كقيمة ُمعادة من طرف الدوال ؟تلماذا ال يُنصح باس 

خمتلف  Frameبل يتم استخدام , اخلاص بالدالة Scopeعند اخلروج من الـ " حتريرها"ألن املتغريات احمللية ال يتم 
السابق قابل للكتابة عليه عن طريق تعريف  Frameمما يؤدي اىل جعل الـ  Stack pointerعن طريق زيادة الـ 

 .Parent Routineخرى يف الـ أمتغريات حملية 

ىل ذاكرة صاحلة لالستخدام لكننا ال نضمن أنه لن يتم الكتابة عليها إلة سيظل املؤشر يشري يف هذه احلا
Overwrite عن طريق حجز متغري حملي آخر. 

 
 !..م أفهم شيئا مما قلت ل.. 

 ينها ليتم تنفيذ باقعلى املتغري من نوع مؤشر قد انتهى عملها و متت العودة م يحتتو  اليت ةالدال, بعبارة أبسط
ع كان مستخدما من قبل املتغري من نو   يو الذ stackهذه احلالة املكان املوجود داخل ذاكرة الـ  يف, الربنامج

  .          ُ                                 به طاملا مل ي ستخدم ذلك املكان من قبل دالة أخرى املؤشر سيظل حمتفظ بالقيمة اليت
  



  أمحد الشنقيطي : إعداد و تأليف                   )                             اإلصدار األول( C                  ً       األسئلة األكثر شيوعا  يف لغة 

 

58 / 78 
 

IV – 1.17 ,كيف يتم اإلعالن عن مؤشر يشير إلى دالة ؟ 

  :بتعريف الدالة اليت سيشري إليها املؤشرنقوم , يف البداية

 
) يف هذه احلالة f(يقوم املرتجم بتحويل اسم الدالة , F * p = &f :هكذا fالذي يشري إىل  Pمث نعلن عن املؤشر 

ميكننا استخدام إحدى  fوالستدعاء الدالة  F * p = f تابة السابقة بالكتابة التاليةإذا ميكننا استبدال الك, f&إىل 
  .; ()y = (*p) أو ; ()y = p الكتابتني

  .int (*p)(void) = fا هكذ pسيكون إعالن املؤشر  typedefأما بدون استخدام 
ُ       مي كننا  إذا , ميثل عنوان الدالة p*و بالتايل فإن  intاليت ال تأخذ أي وسائط و تعيد  fيشري إىل الدالة  pاملؤشر 

  .int (*p)(void)ا هكذكتابة تعريف الدالة 
  

IV – 1.18 ,كيف يتم اإلعالن عن مصفوفة دوال ؟ 

  :يكفي اإلعالن هكذا, prototypeإذا كانت الدوال متلك نفس الــ , توجد حالتان ملثل هذا األمر

 
. Generic Functionsفيجب اإلعالن عن مصفوفة من الــ  prototypeأما إذا كانت الدوال ختتلف يف الــ 

  : intلذا جيب استخدام دالة بدون وسائط و تعيد , هذه األخرية ال توجد بشكل حقيقي يف اللغة

 
  .printfالكتابة السابقة تصلح جلميع الدوال باستثناء تلك الغري حمدودة الوسائط مثل 

  

IV – 1.19 ,كيف تتم إعادة مؤشر يشير إلى دالة ؟ 

  :إليك هذا املثال

 
 .int f(const char * s)  ُ                              و ت عيد مؤشرا يشري إىل دالة من نوع , ال تأخذ وسيطا funcالدالة 
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 :ميكنك قراءته كالتايل, لفهم املثال السابق

func الكتابة , ُ          ت عيد مؤشراfunc(void) ثل املؤشر ثل الشيء الذي ي شري إليه  func(void)*الكتابة , ُ         مت  ُ               ُ         مت 
 .int        ُ     كوسيط و ت عيد   * const charهذا الشيء عبارة عن دالة تأخذ , املؤشر

 .int (*func(void))(const char *): هو  fُ         م صغر لــ ـإذا النموذج ال

  : typedefُ                                    مي كننا ختفيف الكتابة السابقة باستخدام , بالطبع
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IV – 2 .الملفات  

  

IV – 2.1 , من وجود ملف ؟ أتأكدكيف 

ولكن  accessتوجد الدالة , POSIXيف معيار . ال توجد طريقة قياسية ملعرفة سبب عدم فتح امللف, بشكل عام
 .بعض األنظمة ال يطبق هذه الواجهة

 :احلل الوحيد الختبار وجود ملف هو حماولة فتحه, C ISOيف معيار 

 
  

ذا ال يعين بالضرورة أن امللف غري موجود ألنه إذا مل يتم فتح امللف فه %100مع أن هذه الطريقة ليست سليمة 
  :توجد عدة أسباب أخرى , !

 
 قد ال متلك الصالحيات الضرورية لفتح امللف 				

 )    ُ        ملف م شفر مثال(قد ال ميكن الوصول إىل حمتوى امللف يف تلك اللحظة  				

 قد ال ميلك النظام مساحة الذاكرة الكافية لفتح امللف 				
 

  :       ُ           هل هي م ساوية لـــ, errnoميكننا فحص قيمة  Nix*و أنظمة  DOS/Windowsيف نظام 
ENOENT (no such file or directory). 

 

IV – 2.2 ,كيف أعرف حجم ملف ؟ 

 .ISO   ُ                غري م درجتان يف معيار  POSIXالتابعتان للمعيار  fstatو  statالدالتان , لسوء احلظ

  : ftellو  fseekاحلل القياسي الوحيد يكمن يف استخدام الدالتني 
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 .intاحلل السابق يصلح فقط عندما يكون حجم امللف أقل من القيمة العظمى لــ 

 

IV – 2.3 ,كيف يتم نسخ الملفات ؟ 

  :لكن ميكننا كتابة دالة تقرأ امللف مث تقوم بنسخه يف امللف املطلوب , دالة تنسخ امللفات Cال توجد يف 

 
حمتوى امللف املراد نسخه يف حمتوى امللف املطلوب عن من السهل جدا تغيري عمل الدالة السابقة من أجل دمج 

 ").ab("طريق فتح امللف على النمط 

  :اليت تغنينا عن كتابة دالة جديدة للنسخ يف كل مرة CopyFileتوجد الدالة , Windowsيف 
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IV – 2.4 ,كيف أحذف أسطراً من ملف نصي ؟ 

و بالتايل جيب قراءة امللف ونسخ مجيع األسطر باستثناء تلك اليت نريد ,   ُ                       ال ت وفر دالة لفعل هذا األمر Cلغة 
ُ                         اعتربت  أن طول كل سطر ال يتجاوز , لتبسيط الكود@, املثال التايل حيذف األسطر اليت يبدأ بــ , إزالتها     255 
  :حرف

 
 ).binary file(نفس الشيء بالنسبة حلذف سجل من ملف ثنائي 

 

IV – 2.5 , ً؟ كيف أحذف ملفا 

, بشكل عام( UNIXو يف  windows.hاملوجودة يف املكتبة  DeleteFileاستخدم الدالة , Windowsيف 
 .unistd.hاملوجودة يف املكبتة  unlinkاستخدم الدالة , )POSIXمجيع األنظمة اليت تتوافق مع املعيار 

اليت تستقبل مسار امللف املراد حذفه و تعيد قيمة صحيحة تدل  removeتوفر أيضا الدالة  Cاملكتبة القياسية لــ 
 :على جناح أو فشل العملية

 

IV – 2.6 ,كيف أعرض محتوى مجلد ؟ 

للبحث عن امللفات باستخدام التعابري  FindNextFileو  FindFirstFileاستخدم الدالتني , Windowsيف 
     ُ             الذي ت عيده الدالة ) HANDLE(املقبض ). تعين مجيع امللفات و مجيع االمتدادات(*.* املنطقية 

FindFirstFile  ينبغي إغالقه حاملا مل يعد ضروريا باستخدام الدالةFindClose. 
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  : Current Directoryحمتوى املثال التايل يعرض , هذه الدوال ال تبحث يف الدات الفرعية

 
  : opendir, readdir and closedirفاستخدم الدوال  POSIXإن كنت تعمل يف بيئة متوافقة مع املعيار 

 
  
  
  

IV – 3 .مدى المتغيرات أو مجاالت الرؤية  

IV – 3.1 ,الفرق بين المتغيرات المحلية ا م)local ( و المتغيرات العامة)global (؟ 

                                              ُ      و ال ميكن استخدامها إال داخل الدالة أو اإلطار اليت أ علنت , عن املتغريات احمللية داخل دالة معينةيتم اإلعالن 
وميكن ألي دالة يف الربنامج استعمال هذا , بداخله أما املتغريات العامة فيتم اإلعالن عنها خارج مجيع الدوال

 .النوع املتغريات

عند انتهاء تنفيذ الربنامج بينما ينتهي عمر املتغريات اخلاصة عند االنتهاء بالنسبة للمتغريات العامة فتنتهي أعمارها 
 .من تنفيذ الدالة املوجودة ا
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IV – 3.2 , ماذا تعني الكلمةstatic ؟ 

و عند إضافتها إىل أي متغري فهذا يعين أنك قد أضفت له صفتني , ُ                                    ت ستخدم هذه الكلمة مع املتغريات الساكنة
 :رئيسيتني مها

ُ                                    عمر املتغري مثل عمر املتغريات العامة اليت ال مت سح من الذاكرة إال إذا طلبت ذلك برجميا أصبح  ���� أو ,                                        
 .                       ُ                                  ألن املتغريات العامة تكون م عرضة للقراءة يف أي وقت ومن أي دالة.. بانتهاء تنفيذ الربنامج 

 .                            ُ            كن رؤيتها إال داخل اإلطار اليت أ علنت بداخله ُ مي  ال   ����
 

فهي مثل املتغريات اخلاصة ألن هناك دالة وحيدة تستطيع رؤيتها .. تأخذ مزايا النوعني السابقني املتغريات الساكنة 
           ُ                                             و من ناحية أ خرى فاملتغريات الساكنة مثل املتغريات العامة ألا ,وهي الدالة اليت مت اإلعالن عن املتغري بداخلها 

ُ                                          ال تنتهي أو مت سح من الذاكرة عندما ينتهي تنفيذ الدالة ال جاهزة (بل تظل خمزنة يف الذاكرة .. تابعة هلا            
 .حىت ينتهي تنفيذ الربنامج) لالستدعاء

ُ                                                إىل الدوال تعين أنه ال مي كن رؤية تلك الدوال خارج امللف الذي أعلن عنهم فيه staticإضافة الكلمة , أيضا                     . 
 

IV – 3.3 , كيف يتم استخدام متغير عام ُمعرف في ملف مصدري آخر)another source file (؟ 

باإلعالن عن متغري عام سبق تعريفه يف نفس امللف املصدري أو يف ملف  extern     ُ      عرفة م سبقا  ُ ـ  مـتسمح الكلمة ال
امللف األول حيتوي على اإلعالن , main.cو  globales.cيتكون املشروع من ملفني مها , يف املثال التايل. آخر

  :تلك املتغريات               ْ                     عن متغريين عام ني  و امللف الثاين يستخدم 
globales.c : 

 
 
main.c : 
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V -  وجهات ما قبل المعالجة ُ م  :  الخامسالفصل  

  
  

V – 1 , ما هي فائدة الــPreprocessor ؟ 

باستخدام الــ ) Source Files(تتم معاجلة امللفات املصدرية , )Compilation(قبل الوصول إىل مرحلة الرتمجة 
Preprocessor , مثل # مهمة تنفيذ كافة األوامر اليت تبدأ بــ الذي يتوىل#include, #define ,... , بعد

  ).File object(إىل ملف كائن ) Source file(ترمجة امللف املصدر : ذلك تبدأ مرحلة الرتمجة 
 

V – 2 , ما هو الــMACRO ؟ 

  .وسائطبارامرتات أو ) أو ال يستقبل(قد يستقبل , DEFINEاملاكرو عبارة عن تصريح 
 :ميكن اللجوء إليها فيما بعد و شكله العام يكون كالتايل , ُ                                              ي ستخدم املاكرو عادة لتعيني قيمة ثابتة يف كل الكود

 
  

بالسلسة  identifierفإنه يتم استبدال كافة الكلمات املطابقة لـ , عندما يظهر السطر السابق ضمن ملف معني
replacement-text  فمثال يتم حتويل الكتابة التالية بعد املعاجلة , الرتمجةبشكل تلقائي قبل أن تتم:  

 

 
  

  :إىل 
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V – 3 , كيف أستخدم ماكرو يحتوي على وسائط)Parameterized macro (؟ 

القوس املفتوح جيب أن يتبع اسم املاكرو , يستطيع املاكرو استقبال وسائط بشكل مشابه للدوال, كما قلنا سابقا
توى املاكرو الذي مي كن كتابته , يليها قوس اإلغالق, مث بقية الوسائط) Spaceبدون (مباشرة  ُ           مث يأيت بعد ذلك حم                   ُ               

  :انظر املثال , ماعدا األخري backslashبشرط أن ينتهي كل سطر بــ , على أكثر من سطر
  

 
  :بعد انتهاء معاجلة املاكرو ستتحول الكتابة السابقة إىل

 
 

V – 4 , ماذا تعني الكتابة#define MYMACRO ؟ 

 !الشيء .. د عملية املعاجلة إىل يتم حتويله بع,    ُ                MYMACRO             الكتابة السابقة ت عر ف ماكرو باسم 

 :انظر املثال 

 
 :بعد املعاجلة 
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V – 5 , و لماذا تُوفرC هذا النوع من الكتابات الذي ال فائدة من ورائه ؟ 

    ُ          ألا ت عترب آلية , السابقة مهمة جدا عندما نريد حماكاة احللقات التكرارية باستخدام املاكروالكتابة , !ال تستعجل 
 !جيدة ملنع احللقات الالائية 

 
                                         ُ             و عند استدعاء ماكرو عادي يف اية احللقة قد ي دخلنا هذا يف ..                         ُ                  اإلستدعاء املتكرر للماكرو ي ولد حلقة تكرارية 

 .ل استخدام املاكرو الصامت عند اية اإلستدعاء كإشارة على اية احللقةلذا من األفض, حلقة ال ائية
 

V – 6 , ً؟أم ال  كيف أعرف ما إذا كان ماكرو ُمعرف ُمسبقا 

َ           يـ م كنك الشرط   ُ if defined(MYMACRO)  أوifdef MYMACRO  من معرفة ما إذا كان املاكرو
MYMACRO انظر املثال, ُ         م عرف أو ال : 

 

 
 

إذا  ) HELLO, WORLDعلى التوايل ( Hello, worldبــ  MESSAGEسيتم إبدال الكلمة , يف هذه احلالة
َ    غري م ع ر ف  UPPERCASEكان املاكرو   ).           ُ    على التوايل م عرف(   ُ 

 
) أو حذف(بتجاهل  Preprocessorسيقوم الــ , يف املثال السابق UPPERCASEمبا أنه مل يتم تعريف املاكرو 

 .elseو  if definedاملوجود بني , ن اإلختباراجلزء األول م
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V – 7 ,هي المشاكل التي قد تحدث نتيجة سوء استخدام الماكرو ؟ ما 

ثل أشهر املشاكل  ُ                النقاط الثالثة التالية مت                        : 
 
 :ذو التعريف  SQUAREليكن املاكرو : عدم االستخدام الصحيح لألقواس . 1

    #define SQUARE(x) x * x 
مثال على  9+1إذا مت إرسال البارامرت .                                                 ُ       هو املسؤول عن حساب مساحة املربع من خالل القيمة اليت ت رسل له
سيتم إبداهلا  SQUARE(9 + 1)ألن , !املاكرو السابق فإن النتائج ستكون خاطئة و غري متوقعة لدى البعض 

و بالتايل اخلطأ نتج !  1+(9*1)+9ة الكتاب_ حسب أولوية املؤثرات_ Cالذي يكافئ يف لغة  1+9 * 1+9بــ 
األقواس عند إجراء عمليات        ُ                  لذا ي نصح دائما باستخدام, سبب تقدمي أولوية الضرب على اجلمع يف هذه احلالةب

 define SQUARE(x) ((x) * (x))#: كهذه 
 
 :ذو التعريف  MAXليكن املاكرو ) : Side effects(التأثريات اجلانبية . 2

    #define MAX(x, y) ((x) > (y) ? (x) : (y)) 

فإن قيمة  k = MAX(3, 2)هكذا  MAXعندما نستدعي املاكرو . yو  xهو املسؤول عن إجياد أكرب العددين 
k  لكن عندما نستدعي ! و هذا شيء بديهي  3ستكونMAX  هكذاk = MAX(++i, j) , حيثi  وj 

بالرغم من أا جيب أن , ! 4ستكون  kفإن قيمة , )مثال 2و لتكن (حيمالن نفس القيمة , intمتغريين من النوع 
 Preprocessorألن الــ , k = MAX(++i, j)اخلطأ يف هذه احلالة نتج عن طريقة ترمجة الكتابة !!  3تكون 

متت  iألن املتغري  k=4                  ُ     من الطبيعي جدا أن ي صبح , و بالتايل   َ : k = ((++i) > (j) ? (++i) : (j))     ح و هلا إىل
  .زيادته مرتني

 
  ) : Parameter name(أمساء الوسائط . 3

 :هذا النوع من األخطاء عادة ما حيدث عند اإلعالن عن املاكرو هكذا 
#define ERR_PRINT_INT(n) fprintf(stderr, "%d\n", n) 

 :هكذا  ُ     سي صبح , إىل املاكرو 10عند مترير القيمة 
 fprintf(stderr, "%d\10", 10)  ! 
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V – 8 , في تعريف الماكرو ؟ #ما هو دور المؤثر 

 :انظر املثال, إىل سلسلة حمارف) مهما كان(يسمح بتحويل الوسيط  #املؤثر 

 
أن املعاجل  االعتبارمع األخذ يف  NNNNN#إىل  TOSTR(NNNNN)يتم حتويل الكتابة ,     ُ    كما ن الحظ

لكي حنصل على الكتابة األخرية بدل , "99999"و ليس " NNNNN"سيقوم بتحويل الوسيط السابق إىل 
 :ُ                           مي كننا استخدام احليلة التالية, األوىل

 
اليت سيتم حتويلها ثانية إىل  STR(99999)___إىل  TOSTR(NNNNN)سيتم حتويل الكتابة , يف هذه احلالة

"99999." 
 

V – 9 , في تعريف الماكرو ؟ ##ما هو دور المؤثر 

 :املاكرو اآليت, نصني و يقوم بدجمهما ##يستقبل املؤثر 
 

ول   انظر املثال ,C90إىل  CAT(C, 90)ُ    حي 

 
و من  L##AU_REVOIRإىل  WIDESTR(AU_REVOIRE)سيتم حتويل الكتابة , على عكس ما سبق

ميكننا استخدام , بدال من الكتابة السابقة "L"Au revoirللحصول على الكتابة , ! LAU_REVOIRمث إىل 
 :احليلة التالية
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اليت  WSTR("Au revoir")___إىل  WIDESTR(AU_REVOIR)سيتم حتويل الكتابة , يف هذه احلالة
 ."L"Au revoirسيتم حتويلها ثانية إىل 

 

V – 10 , ما هي فائدة#pragma ؟ 

هذه , ...), أحد خيارات الرتمجة أو الربط(يف إرسال أمر معني إىل املرتجم  pragma#تكمن فائدة التوجيه 
رسل عندما  Cينص املعيار القياسي لــ . األوامر تكون دائما خاصة باملرتجم

 
          على أن املرتجم مي كنه جتاهل األمر امل
ُ
                 ُ              

ُ                     كما مي كنه أيضا إرسال حتذير , ال يستطيع التعرف عليه     )Warning ( ستخدم
 
      ليكون امل
ُ
 .على علم مبا حيدث        

        ُ                                                                                   عادة ما ي ستخدم هذا التوجيه للتحكم يف املرتجم حسب رغبة املربمج و بالتايل قد جتد أن بعض األوامر ختتلف 
 .    ُ                                             لذا ي ستحسن مراجعة املساعد اخلاص باملرتجم الذي تستعمله, باختالف املرتجم

V – 11 , متى أستخدم#error ؟ 

إىل أخطاء يقوم هذا األخري بتجهيزها خوفا من الوقوع ) يف مرحلة الرتمجة(ُ                                ي ساعد هذا التوجيه يف تنبيه املربمج 
 .فيها

فمثال إذا أردنا , ++Cاملوجودة يف  Exceptionيعترب البعض أن هذا التوجيه ما هو إال حماكاة كالسيكية للــ 
 :فيمكنا كتابة   bits 8 هو charترمجة كود معني بشرط أن يكون حجم 

 
 
 

V – 12 , هل يمكننا استخدامsizeof  مع#if ؟ 

 .تتم معاجلتها أثناء الرتمجة و ليس قبلها sizeofألن , !ال 

يف هذا املثال سيتم , التالية تسمح بتوليد خطأ مباشر أثناء الرتمجة عندما ال يتحقق الشرط) أو احليلة(الطريقة 
 : sizeof(long)ختتلف عن  sizeof(int)توليد خطأ عندما تكون 
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V – 13 ,فــَــ عــمُ ـما هي األسماء الة ــر)Predefined Names (و ما فائدتها ؟ 

ُ                    و مي كن متييزها بالرمزين , جاهزة Macrosهي جمموعة من املختصرات    Underscore  اية اسم يف بداية و
 :ُ      م عرفة ـ             ُ               اجلدول التايل ي بني مجيع األمساء ال. املختصر

  

 
 

 :االستخدام و هذا مثال حول طريقة 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  أمحد الشنقيطي : إعداد و تأليف                   )                             اإلصدار األول( C                  ً       األسئلة األكثر شيوعا  يف لغة 

 

72 / 78 
 

VI -  تفرقات في اللغة ُ م  (! من هنا و هناك :  السادسالفصل(  

  

VI – 1 , كيف أحصل على معيار لغة السي)C standard (؟ 

  : ISOُ                         م تاح للبيع على موقع الــ  Cمعيار لغة . ISOمن طرف  Cمت توحيد لغة 
C90 : http://www.iso.org/iso/com/catalogue_detail?csnumber=17782 
C99 : http://www.iso.org/iso/com/catalogue_detail?csnumber=29237 

  :  ANSIو كذلك على موقع الــ 
C89 : http://webstore.ansi.org/RecordDetail.aspx?sku=AS%203955-1991 

 .يف كل احلاالت جتد أن الثمن مكلف بعض الشيء

  OpenStdميكن تنزيلها جمانا من موقع الــ  TC1, TC2, TC3اليت حتتوي على  C99النسخة التجريبية األخرية من 
http://www.open-std.org/ 

  : و بالتحديد من هنا
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1256.pdf 

 

VI – 2 , ما هي فائدةNull Statement  اإلجابة لألستاذ خالد الشايع(؟( 

. على حد سواء C++و  Cيف  null statementتسمى , اليت تتكون من فاصلة منقوطة فقط statementالـ 
 .no operationأو  NOPو تسمى يف بعض املنصات  Assemblyقد جتد فكرة مشاة هلا يف لغات أخرى كـ 

نريد مجع مكعب األعداد يف ,    ً مثال  . حنتاج هلا,                   ً فائدا أننا أحيانا  . مبعىن أن ما تقوم به هو أن ال تقوم بأي شيء
 !                        ً من سالب ثالثة إىل ثالثة مثال   -مدى معني 

 
 :K&Rمن كتاب  strcpyالشهري لـ  implementationأو كما هو احلال يف الـ 

 
إن كنت ال  null statementفإنه ميكن استخدام  statementببساطة إن كان هناك موضع يف اللغة حيتاج إىل 

و يف حالة تفعيل الـ  debuggingتستخدم يف حالة الـ  assert,    ً مثال  . تريد تنفيذ شيء على اإلطالق
optimizations  يف املرتمجات فإنه يتم إزالتها عن طريق استخدامnull statement . هناك طرق أخرى لعمل

implementation  لـassert و لكن هذه إحداها. 
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VI – 3 , أمام اسم دالة أو ماكرو أو متغير ؟_ ماذا يعني الرمز 

ُ        يدل هذا الرمز على أن الدالة أو املاكرو املـ رافق له , يف أغلب األحيان ُ                          مي كننا القول أنه متوافق مع , غري قياسي                                         
يف نظام , على سبيل املثال.                     ُ                                                           املكتبة القياسية اليت ت وفرها البيئة اليت تعمل عليها لكنه ليس متوافق مع معيار اللغة

DOS/Windows , تـ ت بع ثوابت املاكرو أو الدوال التالية                                  ْ َ  : 
_getch,_kbhit, _spawn*, _P_WAIT, … 

 .و ليس للمعيار القياسي C Run-Time Libraryو هي اختصار لــ  CRTللمكتبة 

 .POSIXالتابعة ملعيار * read, _write, _exec_نفس الشيء بالنسبة للدوال 
 

, بدال من رمز واحد Underscoreأما بالنسبة للكلمات املعرفة مسبقا و الغري قياسية فتجد أمامها رمزين من 
 :هكذا 

__declspec, __stdcall, __asm, __int32, __int64, … 

 

VI – 4 , ما هو عمل الدالةfork ؟ 

ُ      م طابق  االبن Processاألب للربنامج حبيث يكون الــ  Processابن من الــ  Processبإنشاء  forkتقوم الدالة 
يف نفس الوقت إال أن األخري يبدأ بالتنفيذ انطالقا من األمر  االبنيعمل األب و . متاما ألبيه من ناحية الكود 

 .مباشرة frokالذي يلي 
 

frok  ال تأخذ أي معامالت و لكنها تعيد متغري من نوعpid_t , ..ميكنك اعتبار أن الدالة  ,لتقريب الفكرة
frok  ت عيد متغري          ُint. 

 
عادة من طرف الدالة ختتلف باختالف وضع أو طب

 
                                        القيمة امل
ُ
 :حاالت  3توجد . Processيعة الــ          

 .اإلبن Processحدث خطأ أثناء إنشاء الــ :  1-ُ            م عادة تساوي ـإذا كانت القيمة ال  ����

 .االبن processالتحكم اآلن بيد الـ :  0ُ            م عادة تساوي ـإذا كانت القيمة ال  ����

 .اخلاص باالبن PIDهذه القيمة تعرب عن الـ :  0ُ             م عادة أكرب من ـإذا كانت القيمة ال  ����
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VI – 5 , ما هي فائدة الدالةsystem ؟ 

  :راجع هذا املوضوع
http://www.arabteam2000-forum.com/index.php?showtopic=211463 
 

VI – 6 ,كيف أحول التاريخ إلى سلسلة حرفية ؟ 

 :إىل سلسلة حرفية من خالل ضبط التوقيت احمللي  timestampمن حتويل  ctime َُ          مت  كن الدالة 

 
و بالتايل الكود  asctimeإىل سلسلة حمارف باستخدام الدالة  struct tmميكننا حتويل بنية من النوع , أيضا

  :السابق مكافئ لــ 

 
  

VI – 7 ,كيف أقوم بتوليد أرقام عشوائية ؟ 

  :املوضوعراجع هذا 
http://www.arabteam2000-forum.com/index.php?showtopic=217773 

 

VI – 8 , ما معنى الخطأunresolved external symbol _WinMain@16 ؟ 

إذا   mainتقوم مقام الدالة  WinMain.           ُ      يف الكود املـ ستعمل WinMainهذا اخلطأ ينتج عن عدم وجود الدالة 
صص لــ  ُ        كان الكود خم            Windows . إلصالح اخلطأ غيـ ر  نوع املشروع إىل                ْ              Console Application project. 
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VI – 9 , ما معنى التحذيرno new line at end of file ؟ 

, )Line break or New line(المة سطر جديد املعيار القياسي ينص على أن كل سطر جيب أن ينتهي بع
قم بتكملة السطر األخري من امللف لتخطي هذا , هذا التحذير يدل على أن السطر األخري من امللف غري مكتمل

 .التحذير
 

VI – 10 , لة في لغةأين أجد دروس ُمفصC ؟ 

  :راجع فهرس املواضيع املميزة
http://www.arabteam2000-forum.com/index.php?showtopic=204712 
 

VI – 11 , أين أجد تمارين جيدة في لغةC ؟ 

  :راجع هذا املوضوع
http://www.arabteam2000-forum.com/index.php?showtopic=268761 

  : Cعلى جمموعة من الكتب الرائعة جدا يف لغة  Developpez.comحيتوي موقع , أيضا
http://c.developpez.com/livres/ 

  .و اليت تضم العديد من التمارين و النصائح القيمة
  :) C     ُ                       الذي ي عترب املرجع األساسي للغة ( The C Programming Languageالكتاب األب , من أهم هذه الكتب

http://c.developpez.com/livres/#L2100487345 
  :و هنا جتد حل التمارين, ملستوياتو الذي حيتوي بدوره على جمموعة من التمارين اجليدة يف مجيع ا

http://users.powernet.co.uk/eton/kandr2/ 
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V - ملحق  

  

V – 1 , ما معنىFAQ ؟ 

FAQ  اختصار لــ"Frequently Asked Questions " حتتوي عادة على , "األسئلة األكثر شيوعا"أي
حيث تكمن فائدا يف تقدمي اإلجابات و منع التكرار ,        ُ                         ً         ُ   إجابات م فصلة لألسئلة األكثر تكرارا  يف موضوع م عني

 .الدائم يف طرح األسئلة

V – 2 , في المنتدى ؟أين أجد رابط الموضوع 

  :تفضل 
http://www.arabteam2000-forum.com/index.php?showtopic=266986 

V – 3 , أريد أن أفهم أكثر بعض اإلجابات الموجودة في الــFAQ ,كيف ذاك ؟ 

  :ميكنك طرح سؤالك يف هذا املوضوع ,الفصولإذا كان لديك استفسار يف أحد 
http://www.arabteam2000-forum.com/index.php?showtopic=266991 

V – 4 , و استفساراتي األخرى الغير متعلقة بالــFAQ ؟ 

  :اكتب موضوع جديد يف القسم الرئيسي , تلك األسئلة ال عالقة هلا ذا املوضوع بشكل مباشر
http://www.arabteam2000-forum.com/index.php?showforum=14 

 .و ستجد املساعدة إن شاء اهللا

V – 5 , هل المشاركة في الــFAQ مفتوحة للجميع ؟ 

  .نعم و لكن بشروط
 

V – 6 ,كيف أشارك فيها ؟, إذا 

يت على اخلاص إلضافة مشاركتك إىل لبعد التأكد ميكنك مراس, تأكد جيدا من صحة اإلجابات اليت ستقدمها
 .املوضوع املناسب

V – 7 ,لقد وجدُت خطأ في إحدى اإلجابات , عفوا! 

طئ         جل  من ال   .و سأقوم بتصحيحه إن شاء اهللا, أرسل يل رقم الفصل و اسم السؤال و دليل اخلطأ, !ُ    خي 
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V – 8 ,ما هي المصادر التي اعتمدَت عليها في كتابة هذه المواضيع ؟ 

ُ            أغلب املواضيع سبق و أن تعرضت  هلا يف كتاب   ".الكايف"                          

 :استعنت بــ , إضافة إىل ذلك





  Programmer en langage C - Claude Delannoy, 5ème édition, Éditions Eyrolles 





  FAQ C - Club des professionnels en informatique 
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