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هــــــــــــــداء  الإ

قدم ىل لك من  أ  ىل أ صدقايئ ال عزاء واإ خامص شكري وتقديري اإىل عائليت امعزيزة واإ

ىل لك  حيتوي دروس متواضعة وبس يطة وأ يضا اإ س يقدم اهامتما هبذا امكتاب اذلي 

تيسري  م  تعّلم مغة امربجمة خصوصا مهن من اكن يتابع سلسةل درويس امصيفية يف 

محمد ال خرض امرشيف, رحاب حمجويب, فاطمة حيدر حمجويب,  بوبكر,  حمجويب, 

مني خليل وهدين امعبيدي محمد أ  حفموظي,  ن شاء هللا يف الإصدار امقادم  رحاب  واإ

أ ضيف امعديد من امتفاصيل واملسائل و   ادلروس.س

 

وس بن عامثن د أ   محم
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أردت أن أكمل الجمٌل بترك تذكار لهم وبدأت الفكرة  ,ست مجموعة من الشباب والش اباتألنً در  

ر بمرور الوقت فقدت بدأت فً دروة صغٌرة لتعلٌم لغة البرمجة البسكال وبعد  عن طرٌق األنترنت تتطو 

ٌ ب الذي أعتبره مرجعا رائعا لكل تلمٌذ ٌدرس أن أنهٌت بعض الدروس  خطرت ببالً فكرة هذا الكت

ً األعزاء وفً البرمجة وهذا هو التذكار الذي لغة  تناولتهذا الكتاب  وددت أن أتركه إلى أصدقائ

ً أن ٌصبح  البرمجة البسكال ً   لكل  من ٌقرأ هذه الصفحاتورجائ ان شغف بالبرمجة وكتابً هذا مج 

ً اهتماما. م للجمٌع وبشكل خاص لمن أعار سلسلة دروس  وهو مقد 

ً للغة البرمجة هوإذن فالبسكال هً  ها لغة برمجة وتعرٌف قوم ٌلغة تواصل بٌن الحاسوب ومستعمله  أن 

ع وتحو   ل إلى بها بصنع برمجٌات تقوم بتنفٌذ جملة من التعلٌمات, هذه التعلٌمات أثناء البرمجة تجم 

 برنامج ٌقوم بتنفٌذها عند فتحه وتشغٌله.

, للحصول على الرابط ٌمكنك تنزٌل برنامج التربو بسكال الذي سنستعمله فً البرمجةٌستحسن 

 ً  أو عن طرٌق هذا الرابط medanasbo@hotmail.frاإلتصال بً عن طرٌق برٌدي الشخص

http://www.mediafire.com/?zpi3xekgg478j3t  

mailto:medanasbo@hotmail.fr
http://www.mediafire.com/?zpi3xekgg478j3t
http://www.mediafire.com/?zpi3xekgg478j3t
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السالم علٌكم فً هذا الدرس سنتعرف بعض األساسٌات فً لغة البرمجة البسكال وسنستخدم مترجم 

"Turbo Pascal" 

 إذن فل نبدأ بفتح التربو بسكال ولنكتب هذه األسطر :

program hello; 
uses wincrt; 
begin 
end. 

 

ً  4فً هذه األسطر لدٌنا   .endو  program ,uses ,beginكلمات مفتاح وه

 ;كما أن  لدٌنا السطران األول والثانً ٌنتهٌان بنقطة وفاصلة 

 :سؤقوم بالشرح سطرا سطرا

  البرنامج الذي نود صنعه وقد قمنا  اسمالسطر األول نقوم من خالله بإخبار البسكال عن

وبما أن هذه تعلٌمة  program الكلمة المفتاح استخداموذلك عن طرٌق  helloبتسمٌته 

فكل تعلٌمة فً لغة البرمجة البسكال تنتهً بالنقطة  ;فٌجب أن نقوم بإنهائها بالنقطة والفاصلة 

ً والفاصلة,  ً كلمة مفتاح أي أنها محجوزة programالبرنامج " اسمال ٌمكن أن نسم " فه

ها خاصة فقط بالبسكال وال ٌمكن  ً أن  فً تسمٌة  استعمالهامن طرف البسكال وهذا ٌعن

 البرنامج أو المتغٌرات )سنتعرف علٌها فً الدرس القادم(.

  مكتبة  باستدعاءالسطر الثانً نقوم من خاللهwincrt بة فٌها مجموعة من وهً مكت

ه ال ٌمكن أن نقوم بصنع برنامج التعلٌمات الجاهزة  التً تجعل علمٌة البرمجة أسهل كما أن 

ً كلمة مفتاح للقٌام بعملٌة  usesإذا نستعمل التربو بسكال, نستعمل  استدعائهابدون  وه

ً بنقطة وفاصلة. االستدعاء  ودائما التعلٌمة ٌجب أن تنته

  السطر الثالث هوbegin  ومن خالله نخبر البرنامج أن  مجموعة التعلٌمات التً سٌنفذها

ه قد  .endستبدأ و  ً بنقطة وهو شرط أكٌد نخبر بها البرنامج أن  من تنفٌذ  انتهىالتً تنته

 التعلٌمات.

" مثل ما هو موضح RUN" ونختار األمر "RUNفً برنامج التربو بسكال نقوم بالذهاب إلى قائمة "

 اهبالصورة أدن
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ً فارغة ألننا لم  نقم بوضع تعلٌمات لٌقوم سٌقوم بتشغٌل برنامج ذو نافذة بٌضاء وفارغة, طبعا ه

 .endو  beginبتنفٌذها, هذه التعلٌمات ٌجب أن تكون مكتوبة بٌن 

ل  التبرو إلىنقوم بإغالق النافذة التً فتحة التً صنعها البسكال ومن ثمة نعود  بسكال لنضع له أو 

ً تلك النافذة إذا نقوم بكتابة  ً تعلٌمة الكتابة أو الطباعة التً نقوم من خاللها بكتابة نص ف تعلٌمة وه

 .endوالـ  beginهذه التعلٌمة كما قلت بٌن الـ 

write('Hello World'); 

 

" والنتٌجة ستكون نافذة RUNبعد أن قمنا بكتابتها نقوم مرة ثانٌة بتشغٌل البرنامج عن طرٌق األمر "

وهذان الضفران موجودان بٌن  وهو النص المكتوب بٌن ضفرٌن Hello Worldمكتوب فٌها 

" اإلعدادات التً وضعناها هً واحدة فقط writeالتعلٌمة " إعداداتالقوسٌن, القوسٌن نضع داخلهما 

" ً ً سلسلة من األحرف وه أجل إخبار أن ما " مكتوبة بٌن ضفرٌن ' وذلك من Hello Worldوه

 قمنا بكتابته هو سلسلة من األحرف.

لنقم بكتابة هذه التعلٌمات بدال  writeلو نقوم بالقٌام بتجربة أخرى لنفهم أكثر كٌفٌة التعالم مع تعلٌمة 

 من األخرى.

write('Hello'); 
write(' World'); 

 

الموجودة داخلها فً نفس  اإلعداددائما تكتب  writeإذا فتعلٌمة  الشًءستقوم هذه التعلٌمة بنفس 

ً السطر التالً باإلمكان  , مثال writelnتعلٌمة  استخدامالسطر بالبرنامج وللذهاب من أجل الكتابة ف

  على ذلك:

write('Hello'); 
writeln(' World'); 
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ً المسار التالً:   وبالنسبة إلى البرنامج الذي قمنا بصنعه فٌمكننا إٌجاده ف

C:\TPW\ 

 

ى أٌضا بملف السورس كود( على  فٌهالملف الذي  السمموافقا  اسمهوٌكون  مجموعة التعلٌمات )ٌسم 

 باسمسبٌل المثال البرنامج الذي قمنا بصنعه اآلن قمت بكتابة السورس كود الخاص به فً ملف 

noname00.pas  اسمهفالبرنامج الذي قمت بصنعه noname00.exe مثال على ذلك إلى الٌسار ,

 نجد ملف السورس كود وإلى الٌمٌن نجد البرنامج:

 

 :مالحظة

 أو أعداد أو مطه _  Bإلى  Aاسم البرنامج ٌجب أن ٌكون متكونا من أحرف من  

 الدرسوتهى ا
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ً كاآلتً :  المتغٌرات هً كائنات تتمٌز بثالثة خصائص وه

 االسم .1

 النوع .2

 القٌمة .3

 أنها سمٌت المتغٌرة ألنه من الممكن أن نغٌر قٌمتها. كما

 :مالحظة

  المتغٌرة له نفس شرط تسمٌة البرنامج. اسم 

اسمها " stringعلى سبٌل المثال لدٌنا متغٌرة من نوع "متغٌرة حاملة لسلسلة من األحرف" أي "

"TEXT " وقٌمتها"Hello World" " فمن الممكن أن نغٌر قٌمتها فتصبحI am a string "

" فالمطلوب فقط وضع اسم writeln" أو "writeأما بالنسبة للتعامل المتغٌرات مع تعلٌمة الكتابة "

 , مثالاإلعداداتالمتغٌرة داخل 

writeln(TEXT); 

 

" بدال من قٌمتها فكل Aالمتغٌرة بٌن ضفرٌن فلو فعلنا ذلك لكانت التعلٌمة ستكتب " اسموهنا لم نضع 

ً هذه التعلٌمة ٌكتب مثلما هو.شًء مكتوب بٌن   ضفرٌن ف

ً تتم باستعمال الكلمة المفتاح " " تلٌها الئحة بمجموعة varبالنسبة لعملٌة تعٌٌن المتغٌرات فه

ً نضع فٌها اسم المتغٌرة ومن ثمة نقطتان تلٌهما نوع المتغٌرة ونالمتغٌرات التً نود تعٌٌنهم  نه

  تعلٌمة التعٌٌن بنقطة وفاصلة, أمثلة :

program variables; 
uses wincrt; 
var 
    number : integer; 
    number2 : real; 
    text : string; 
    character : char; 
    binary : bool; 
begin 
end. 
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 .beginأن  تعٌٌن المتغٌرات ٌجب أن ٌكون قبل بداٌة البرنامج أي قبل  نالحظ

ً هذا الجدول سنوضح الفرق بٌنهم:  هنا لدٌنا أنواع عدٌدة من المتغٌرات  وف

 قيمتها يمكه أن تكىن: الىىع

Integer  مجموعة األعداد الموجبة والسالبة فقط بدون
 فاصلة

Real أي عدد مهما كان بالفاصلة, موجبا أو سالبا 
String مجموعة من الحروف والرموز واألعداد 

Char حرف أو رمز أو رقم واحد فقط 

Boolean   أو خطؤصحٌح 
 

  هناك طرٌقتان إلسناد قٌم إلى المتغٌرات

1.  ً كود, على سبٌل المثال  السورسنقوم نحن بإسنادها إلى المتغٌرة عن طرٌق كتابة القٌمة ف

 ".9" قٌمتها تساوي "integer" من نوع "numberنخبره بؤن المتغٌرة "

الكتابة,  ًتعلٌمت" الفرق بٌنهما مثل الفرق بٌن read" أو "readlnعن طرٌق تعلٌمة " .2

( بكتابة القٌمة التً ٌرٌد استعمالهوهما تعلٌمتان ٌعطٌان فرصة إلى مستخدم البرنامج )خالل 

 .ENTERعن طرٌق الضغط على زر اإلرسال  ومن ثمة إسنادها إلى المتغٌرة

 الطريقة األولى:

ً التعلٌمة بالنقطة والفاصلة,  نقوم بكتابة اسم المتغٌرة ٌلٌه نقطتان وعالمة مساواة تلٌها القٌمة وننه

 أمثلة على ذلك :

number := 1404; 
number2 := -2.07; 
text := 'Hello Mr.Reader'; 
character := 'Y'; 
bool := false; 

 

 أن تكتب بٌن ضفرٌن.نالحظ أن المتغٌرات التً تحمل قٌمتها أحرفا ٌجب 

 الطريقة الثاوية:

 ", أمثلة  :readlnنقوم بكتابة اسم المتغٌرة داخل إعدادات التعلٌمة "

readln(number); 
readln(text); 

 

 ".ENTERتنتظر هذه التعلٌمة مستعمل البرنامج حتى ٌكتب القٌمة التً ٌرٌد ثم ٌغط على "
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 بروامج بسيط:
اآلن بصنع برنامج ٌطلب من مستعمله أن ٌكتب اسمه ومن ثمة ٌرحب به فٌقول له مرحبا بك  سنقوم

Mr. : ًثم ٌكتب اسمه, إذا فالمراحل هً كاآلت 

 نطلب من مستعمل البرنامج أن ٌكتب اسمع عن طرٌق تعلٌمة الكتابة .1

ً متغٌرة من نوع " .2 القرائة " عن طرٌق تعلٌمة stringٌقوم المستعمل بكتابة اسمه ف

"readln" 

 "write" تلٌها قٌمة المتغٌرة عن طرٌق تعلٌمة الكتابة ".Hellor Mrنقوم بكتابة " .3

ً مكتبة "lesson2إذا نقوم أوال بتسمٌة البرنامج, على سبٌل المثال " " ومن ثمة wincrt" ثم نستدع

ً متغٌرة واحدة التً سنضع فٌها االسم ثم نقوم بوضع التعلٌمات  نعٌن المتغٌرات التً سنعمل بها وه

 التً قمنا بترتٌبها فً العنصر السابق, إذن فالبرنامج سٌكون هكذا :

program lesson2; 
uses wincrt; 
var 
    name : string; 
begin 
    writeln('Please write your name : '); 
    readln(name); 
    write('Hello Mr.'); 
    write(name); 
end. 

 

ً سطر واحد وٌمكن أٌضا أن نستعمل طرٌقة writelnلم نستعمل " ً النهاٌة وذلك لنكتب الجملة ف " ف

ً أن نكتب كل شًء داخل تعلٌمة واحدة فقط ونفصل بٌن اإلعدادات بفاصلة "," فٌكون  أخرى وه

  هكذا :الشكل 

writeln('Hello Mr.', name); 

 

 العمليات الحسابية:

العملٌات الرٌاضٌة مع المتغٌرات العددٌة فمثال نقوم بجمع قٌمتٌن, هذه الئحة من الممكن أن نستعمل 

 لمجموعة العملٌات التً ٌمكننا أن نستعملها مع المتغٌرات :
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 الرمز العملٌة نوع المتغٌرة

Integer 

 + الجمع
 - الطرح
 * الضرب

 div خارج القسمة
 mod باقً القسمة

Real 

 + الجمع
 - الطرح

 * الضرب
 / القسمة

 

  integerمن نوع  Cو  A, Bأمثلة عن كٌفٌة استعمالها, لنؤخذ ثالثة متغٌرات 

var 
    A, B, C : integer; 

 

 :مالحظة

نفس التعلٌمة وذلك بفصل من الممكن تعٌٌن أكثر من متغٌرة بنفس النوع فً  

 أسمائهم بفاصلة ",".

  , إذن أفعل هكذا:Bمجموعة مع قٌمة المتغٌرة  Aقٌمة المتغٌرة  Cاآلن سؤسند للمتغٌرة 

C := A + b; 

 

 :مالحظة

" و Aالبسكال ال ٌبالً إن كانت الحرف كبٌرة أم صغٌرة فهو ال ٌفرق بٌن " 

"a." 

تلٌها نقطتان وعالمة تساوي تلٌها القٌمة تلٌها نقطة وفاصلة, القٌمة  Cهنا قمنا بكتابة اسم المتغٌرة 

عتان Bو   Aهنا هً قٌمتا   .مجم 

 :  integerبالنسبة للفرق بٌن أنواع القسمة الخاصة بالنوع 

A := 16 div 5; 
ً خارج القسمة والباقً هو  3ستكون قٌمتها  Aهنا   1وه

B := 16 mod 5; 
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 .3والخارج ٌساوي  1ٌساوي  5على  16ألن باقً قسمة  1 ستكون قٌمتها Bهنا 

3  *5  +1  =16 

C := 16 / 5; 
 هً متغٌرة من نوع أعداد حقٌقٌة. Cإذن فـ  3.2قٌمتها تساوي  Cهنا 

 الدرسوتهى ا
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ا أن تكون صحٌحة أو أن تكون خاطئة, على سبٌل المثال قمنا بصنع  الشرط أو االحتمال هو وضعٌة إم 

موجب أم سالب, فإن كان  برنامج ٌطلب من المستعمل أن ٌكتب عددا ومن ثمة ٌرى إن كان هذا العدد 

ً البداٌة سنبدأ  بشرط واحد العدد أكبر أو ٌساوي من صفر فهو موجب وإن كان العكس فهو سالب, ف

 نرى به إن كان موجبا أم ال فإن كان موجبا ٌعلمنا بذلك وإن لم ٌكن كذلك ٌتوقف البرنامج عن العمل.

بعدها نفتح قوسٌن ونضع بٌنهما الشرط وبعد ذلك نكتب  ifنستعمله عن طرٌق الكلمة المفتاح الشرط 

then  وbegin  وend; 

نا استعملنا النقطة والفاصلة فً كلمة    endهنا نالحظ أن 

if (الشرط) then 
begin 
end; 

 

ً حالة ما كان الشرط  ;endو  beginبٌن الـ  نقوم بوضع مجموعة التعلٌمات التً سٌنفذها البرنامج ف

 .صحٌحا, لنصنع برنامجا صغٌرا

البداٌة نقوم بتعٌٌن المتغٌرة لنطبق علٌها الشرط ف بالنسبة لشرطنا المتعلق بهذا المثال سنستعمل

ً البرنامج    فالكود سٌكون هكذا: lesson3المتغٌرة ولنسم

program lesson3 ; 
uses wincrt ; 
var 
    number : real ; 
begin 
    writeln('Please write a number') ; 
    readln(number) ; 
end. 

 

نقوم بوضع الشرط وهو إن كان العدد أكبر أو ٌساوي من الصفر فٌجب علٌه أن ٌعلمنا بذلك,  هنا

  الشرط سٌكون هكذا:

if (number >= 0) then 
begin 
    writeln('The number that you wrote is positive!') ; 
end ; 
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ً هذا  إذن ً الصفر, ف ً الشرط وه الشرط هو عالمة أكبر بجنبها تساوي تلٌها القٌمة التً نرٌدها ف

ً الشروط ومعها شرحها  الجدول الئحة من الرموز التً ٌمكن أن نستعملها ف

 الشرح الرمز
 أكبر <

 أصغر >

 أكبر أو ٌساوي =<

 أصغر أو ٌساوي =>

 ٌساوي =

 ال ٌساوي <>
 

سنقوم اآلن بتطوٌر البرنامج بوضع احتمال آخري ٌخبرنا إن كان الرقم سالبا, وذلك بكتابة نفس 

والشرط  .endالتعلٌمة السابقة ولكن مع شرط معكوس وطبعا ٌجب أن نكتبها بعد الشرط القدٌم وقبل 

 هو أن ٌكون العدد أقل  من الصفر:

if (number < 0) then 
begin 
    writeln('The number that you wrote is negative!') ; 
end ; 

 

ٌمكننا أن نقوم بهذا الشرط بطرٌقة أخرى, إن أخطؤ الشرط األول ٌقوم بفعل تعلٌمات أخرى وذلك 

فذها, بٌنهما مجموعة من التعلٌمات التً سٌن ; endو  beginتلٌها  elseباستعمال الكلمة المفتاح 

 : إذن فالتعلٌمات ستكون هكذا

if (number >= 0) then 
begin 
    writeln('The number that you wrote is positive!') 
end 
else 
begin 
    writeln('The number that you wrote is negative!') ; 
end ; 

 

 :مالحظة

ٌجب أن ال نستعمل فٌها  elseإذا ما توفرت مجموعة شروط ملتصقة تنتهً بـ  

 elseالنقطة والفاصلة إال بعد الـ 
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مثال على , thenٌلٌها الشرط و  else ifباإلمكان أن نضع عدٌد الشروط ملتصقة وذلك باستعمال 

 ذلك:

if (number > 0) then 
begin 
    writeln('The number that you wrote is positive!') 
end 
else if (number = 0) then 
begin 
    writeln('The number that you wrote is equal zero') 
end 
  else 
begin 
    writeln('The number that you wrote is negative!') ; 
end ; 

 

  , مثال على ذلك:endو  beginإذا كانت لدٌنا تعلٌمة واحدة فً شرط ما فٌمكننا االستغناء عن الـ 

if (number >= 0) then 
    writeln('The number that you wrote is positive!') 
else 

    writeln('The number that you wrote is negative!') ; 
 

وذلك بكتابتها تلٌها مباشرة اسم  caseفً حالة ما كثرة الشروط باإلمكان استعمال الكلمة المفتاح 

تلٌها مجموعة الشروط و  ofالمتغٌرة التً سنستعمل شرط المساوات معها ٌلٌها الكلمة المفتاح 

end ; الشروط نضع قٌمة المساوات ً و  beginتلٌها نقطتان تلٌها  تنتهً طبعا بالنقطة والفاصلة, ف

end ;  ما صح  الشرط, مثال على ذلك:بٌنهما مجموعة التعلٌمات التً تنفذ فً حالة  

case number of 
    1 : begin 
              writeln('The number is equal one') ; 
         end; 
    2 : begin 
              writeln('The number is equal two) ; 
         end; 
    3 : begin 
              writeln('The number is equal three') ; 
         end; 
    4 : begin 
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              writeln('The number is equal four') ; 
         end; 
end; 

 

و  beginفً حالة ما كان لدٌنا تعلٌمة واحدة لكل  شرط إذا ما تحقق فمن الممكن االستغناء عن الـ 

end; 

نت الشروط خاطئة فمن الممكن استعمال الكلمة المفتاح فً حالة ما أردنا أن ٌقوم بتعلٌمات إذا ما كا

otherwise :وذلك بهذا الشكل  

case number of 
    1 : begin 
              writeln('The number is equal one') ; 
         end; 
    2 : begin 
              writeln('The number is equal two) ; 
         end; 
    3 : begin 
              writeln('The number is equal three') ; 
         end; 
    otherwise  
         begin 
              writeln('The number is not equal either one or two or three!') ; 
         end; 
end; 

 

ً حالة ما تح  قق شرطان وذلك بطرٌقتٌن:ٌمكن أن نضع مجموعة من التعلٌمات ف

if (number >= 0) then 
begin 
    if (number <= 100) then 
    begin 
        writeln('The number that you wrote is between 0 and 100'); 
    end; 
end; 

 

تلٌها  ifوذلك بكتابة الكلمة المفتاح  andأو ٌمكن ذلك بطرٌقة أسهل باستعمال الكلمة المفتاح 

  , مثال على ذلك:andالشرطان كل شرط بٌن قوسٌن مفصوالن بكلمة 
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if (number >= 0) and (number <= 100) then 
begin 
    writeln('The number that you wrote is between 0 and 100'); 
end; 

 

لهذا الشرط وهو إن كان العدد محصورا بٌن عددٌن ٌمكن تعوٌضه أٌضا بطرٌقة أخرى أٌضا  بالنسبة

ل التً تنتمً إلٌه, مثال على ٌلٌها المجا inوذلك بكتابة اسم المتغٌرة تلٌها  inباستعمال الكلمة المفتاح 

  :ذلك

if (number in [0..100]) then 
begin 
    writeln('The number that you wrote is between 0 and 100'); 
end; 

 

 بداٌة المجال ونهاٌته مفصوالن بنقطتٌن ".." بٌنهماالمجال هو معقوفٌن كتب 

  ٌمكن أٌضا استعمال المجال مع األحرف وذلك بكتابة الحرف بٌن ضفرٌن, مثال على ذلك:

if (character in ['a'..'z']) or (character in ['A'..'Z']) then 
begin 
    writeln('The character that you wrote is between a and z or A and Z'); 
end; 

 

ق فً قٌم المتغٌرات بٌن الحروف الكبٌرة والصغٌرة وضعنا شرطان ٌتحق قان إن صح  ألن  البسكال بفر 

 . orأحدهما وذلك بفصلهما بالكلمة المفتاح 

ً تقوم بعكس نتٌجة  notما أردنا أن ٌتحقق عكس شرط ما ٌمكن استعمال الكلمة المفتاح  إذا وه

  , مثال على ذلك:notٌلٌها الشرط مكتوب قبله  ifالشرط العادي وذلك بكتابة الكلمة المفتاح 

If not (number = 0) then 
begin 
    writeln('The number that you wrote is not equal zero!'); 
end; 

 

ً االحتمال شرطٌن او أكثر, مثال على ذلك:   ٌمكن أن نضع ف
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if (character in ['a'..'z']) or (character in ['A'..'Z']) or (number in [1..100]) then 
begin 
    writeln('One or more of the conditions is true!'); 
end; 

 

 الدرسوتهى ا
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ً  المصفوفة متغٌرة تحمل أكثر من قٌمة واحدة بشرط أن تكون جمٌع القٌم من نفس النوع, لكل قٌمة ه

 رتبة خاصة بها, ٌمكن أن نعبر علٌها برسم مثال بسٌط علٌها فً جدول, هكذا مثال:

 4 3 2 1 رتبة القٌمة

 2 7 55 -56 القٌمة
 

 وذلك بطرٌقتٌن:  المصفوفةنقوم بتعٌٌن 

 arrayنكتب اسم المتغٌرة )المصفوفة( تلٌها نقطتان تلٌهما كلمة  varفً الئحة التعٌٌن فً  .1

تلٌها نوع القٌم,  ofبعدها طول المصفوفة أي عدد القٌم التً ٌمكن أن تحتوٌها تلٌها الكلمة 

  مثال على ذلك:

Var 
    masfufa : array[1..4] of integer ; 

 

ً بآخر رتبة. عدد القٌم هو مجال  ٌبدأ من واحد وٌنته

ونكتب فٌها  varحٌث ٌتم وضعها قبل الئحة التعٌٌن   typeٌمكن استعمال الكلمة المفتاح  .2

ً المصفوفة ٌلٌه عالمة تساوي و  ٌلٌها عدد خانات  arrayاسما للجدول الذي نود تعٌٌنه ف

ً التعلٌمة بالنقطة والفاصلة ومن ثمة فً الئحة  ofالجدول ٌلٌها كلمة  ٌلٌها نوع القٌم وننه

التعٌٌن نكتب اسم المتغٌرة ٌلٌها نقطتان وبعدها اسم الجدول ومن بعد ذلك نقطة وفاصلة, مثال 

  على ذلك:

Type 
    table = array[1..4] of integer ; 
var 
    masfufa : table ; 

 

المصفوفة فهو شبٌه تماما بالتعامل مع المتغٌرات التً تحمل قٌمة بالنسبة الى التعامل مع 

واحدة وذلك بكتابة اسم المتغٌرة ٌلٌها معقوفٌن بٌنهما رتبة القٌمة التً نود التعامل معنا, 

 أمثلة على ذلك:
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readln(masfufa[1]); 
writeln(masfufa[2]); 
masfufa[3] := 12; 

 

 الدرسوتهى ا
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ٌ ن من التكرارات وهً نوعان نوع  الحلقات التكرارٌة نستعملها لتكرار مجموعة من التعلٌمات لعدد مع

ٌ ن من التكرارات واآلخر عدد التكرار ال ٌتوقف إال بعد أن ٌتحقق شرط  ٌقوم بتكرار التعلٌمات عدد مع

 .توقف التكرار

  األولىالحلقة 

ً  forهً حلقة  ٌ ن من التعلٌمات, الستعمالها شرط أساس تقوم بتكرٌر مجموعة من التعلٌمات لعدد مع

ى بـ  ٌ رة خاصة بها وعادة تسم  ٌ ن متغ )مظهر تقلٌد عند المبرمجٌن( , نقوم بكتابة الكلمة  iأن نع

تلٌها  toمة وعالمة تساوي والعدد التً ستبدأ به تلٌها الكل تلٌها نقطتان iتلٌها المتغٌرة  forالمفتاح 

  , مثال على ذلك:; endو  beginتلٌها الـ  doالعدد الذي سٌتوقف عنده التكرار تلٌها 

for i := 1 to 5 do 
begin 
    writeln('Hello, i is equal ', i); 
end; 

 

  وقم بتشغٌله وستالحظ أنه قد كتب هذا: lesson5_part1قم بكتابة هذا فً برنامج بإسم 

Hello, i is equal 1 
Hello, i is equal 2 
Hello, i is equal 3 
Hello, i is equal 4 
Hello, i is equal 5 

 

والتً قٌمتها  iقٌمة المتغٌرة  " ٌلٌهاHello, i is equalقامت تعلٌمة الكتابة فً كل مرة بكتابة " 

ات  ٌ رت خمسة مر  ة ٌضٌف إلى قٌمتها رقم واحد:تغ   فً كل مر 

i := i + 1 ; 
 

 السابقة زائدة واحد. iتساوي قٌمة  iوهذه تعنً أن قٌمة 

 مثال ولمعرفة عدد مرات التكرار باإلمكان استعمال هذه الطرٌقة: 5إلى  2باإلمكان أن ٌبدأ التكرار من 

( 1( نضٌف إلٌه رقم واحد )2( نطرح منه عدد بداٌة التكرار )5العدد الذي ٌتوقف عنده التكرار )

 فتكون العملٌة هكذا:

5 – 2 + 1 = 3 + 1 = 4 
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فنا فً الدرس السابق على المصفوفة  إلى هذه  خالٌاباإلمكان صنع برنامج ٌقوم بإسناد قٌم إلى وتعر 

واحدة بحٌث  readlnعدٌدة, باإلمكان استعمال تعلٌمة  readlnالمصفوفة فبدال من استعمال تعلٌمات 

ل رتبة الخلٌة  iتتغٌر قٌمة  ً تمث  ة وه لدٌنا مصفوفة عدد  ,مصفوفة, مثال على ذلكفً الفً كل مر 

  خالٌاها أربعة بدال من فعل هذا:

readln(masfufa[1]); 
readln(masfufa[2]); 
readln(masfufa[3]); 
readln(masfufa[4]); 

 

  باإلمكان استعمال هذه الطرٌقة األكثر اختصارا:

for i := 1 to 4 do 
begin 
     reaedln(masfufa[i]); 
end; 

 

ً عن الـ   ;endو  beginهنا قمنا باستعمال تعلٌمة واحدة ولذلك بإمكاننا أن نستغن

 الحلقة الثاوية
ً حلقة ال تتوقف على تكرٌر التعلٌمات إال عندما ٌصبح الشرط ال ً تعلٌمة ذوه ي تحمله خاطئا وه

while  ولنستعملها نقوم بكتابة الكلمة المفتاحwhile   ٌلٌها الشرط وٌلٌه كلمةdo  تلٌهاbegin  و

end; :رها فً حالة ما كان الشرط صحٌحا, مثال على ذلك   نضع بٌنهما التعلٌمات التً سٌكر 

while (number < 0) do 
begin 
    writeln('The number must be positive, please write it again !'); 
    readln(number); 
end; 

 

 الحلقة الثاوية

  تحمله صحٌحاحلقة عكس الحلقة الثانٌة ال تتوقف عن التكرار إال عندما ٌصبح الشرط الذي  وهً

ً تعلٌمة  تلٌها مجموعة التعلٌمات )ال  repeatولنستعملها نقوم بكتابة الكلمة المفتاح  repeatوه

على  ٌلٌها الشرط بٌن قوسٌن ٌلٌه نقطة وفاصلة, مثال until( تلٌها كلمة ;endو  beginنستعمل 

 ذلك:
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repeat 
    writeln('Please write a number between 0 and 100'); 
    readln(number); 
until (number in [0..100]); 

 

 الدرسوتهى ا
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هذا الدرس سنتعلم كٌفٌة صنع برامج صغٌرة داخل برنامج واحد وذلك بجمع مجموعة من  فً

ة استدعائها لٌتم تنفٌذها  وهناك نوعان: التعلٌمات ومن ثم 

ً تقوم فقط بتنفٌذ مجموعة من التعلٌمات .1  األسالٌب: وه

ً تقوم بإسناد قٌمة إلى متغٌرة وهذه القٌمة تستخرجها بعد القٌام ب .2 مجموعة من الوظائف: وه

 التعلٌمات )معادلة رٌاضٌة مثال(

 األساليب

ٌلٌها نقطة وفاصلة تلٌها ٌلٌها اسم األسلوب  procedureلتعٌٌن أسلوب نستعمل الكلمة المفتاح 

begin  وend; :ذ, مثال على ذلك  بٌنهما مجموعة التعلٌمات التً ستنف 

procedure sayHello; 
var 
    word : string; 
begin 
    word := 'Hello'; 
    writeln(word); 
end;  

 

 .beginالمتغٌرات قمت بتعٌٌنها قبل كلمة 

  ذ أي أن ٌكون مباشرة بعداألسلوب ٌجب أن ٌكون قبل البرنامج الرئٌسً الذي سٌنف

uses wincrt;  

 

 والستدعاء األسلوب نكتفً بكتابة اسمه ٌلٌه نقطة وفاصلة.

 مثال على ذلك:

program lesson6; 
uses wincrt; 
procedure sayHello; 
var 
    word : string; 
begin 
    word := 'Hello'; 
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    writeln(word); 
end;  
 
begin 
    sayHello; 
end. 

 

ً القوسٌن واإلعدادات,  writelnتعلٌمة  أٌضا هً أسلوب ولكن الفرق بٌنها وبٌن هذا األسلوب هو ف

 مثال على كٌفٌة صنع أسلوب به إعدادات وعملٌة اإلستدعاء:

program lesson6_part2; 
uses wincrt; 
procedure sayHello(name : string); 
begin 
    writeln('Hello Mr. ', name); 
end;  
var 
    theName : string; 
begin 
    writeln('Please write your name'); 
    readln(theName); 
    sayHello(theName); 
end. 

 

 فً اإلعدادات. theNameوأسند إلٌها قٌمة المتغٌرة  sayHelloهنا قام البرنامج باستدعاء تعلٌمة 

  , مثال على ذلك:وفاصلةإذا كانت اإلعدادات أكثر من واحد فٌجب فصلهم بنقطة 

procedure addition(a : integer; b : integer; var c : integer); 
begin 
    c := a + b; 
end;  

 

ً تستعمل لتغٌٌر  varهنا قمت بفصل اإلعدادات بالنقطة والفاصلة واستعملت الكلمة المفتاح  قٌمة وه

 هذا:المتغٌرة التً وضعت فً اإلعدادات أي لو نقوم بفعل 
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begin 
    num1 := 4; 
    num2 := 5; 
    addition(num1, num2, num3); 
    writeln(num3); 
end.  

 

لن ٌقوم األسلوب بؤخذ قٌمتها مثلما فعل مع باقً المتغٌرات بل  num3لو نقوم بفعل هذا فالمتغٌرة 

ً هذا المثال قٌمتها ستكون مساوي لـ   .5سٌقوم ٌتغٌر قٌمتها وف

 الىظائف
الوظائف تجمع مٌزات المتغٌرات واألسالٌب فلكل وظٌفة نوع وأنواعها هً نفس أنواع المتغٌرات 

والوظٌفة تقوم بتنفٌذ جملة من التعلٌمات ونستعملها إلسناد قٌمة إلى متغٌرة ولكتابة وظٌفة نستعمل 

نقطة ا نوع الوظٌفة وٌلٌه تلٌها نقطتان ٌلٌهمٌلٌها االسم ٌلٌه اإلعدادات  functionالكلمة المفتاح 

  مثال على ذلك: ,;endو  beginوفاصلة تلٌهم 

function absolute_value(number : real) : real; 
begin 
    if (number < 0) then 
        absolute_value := number * (-1) 
   else 
        absolute_value := number; 
end; 

 

ً إعداداتها والقٌمة التً ترجعها هً من نوع  هذه الوظٌفة تعطٌنا القٌمة المطلقة للعدد الذي نكتبه ف

real  فً هذه الم اسموإلسناد القٌمة نكتب ً ثال الوظٌفة ٌلٌه نقطتان وعالمة تساوي تلٌها القٌمة وه

ً اإلعدادات سالبا وإن مضروبة فً ناقص واحد ان كان العدد المرسل القٌمة المرسلة فً اإلعدادات  ف

 كان الشرط خاطئا فالقٌمة تبقى مثلما هً.

 الدرسوتهى ا
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