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ما المقصـود بالبرمجـــة ؟
v باألوامر الالزمة لتنفيذ مهمة معينة  الكمبيوترهى عملية تزويد : برمجة الحاسوب

...بطريقة معينة 
vللحصول  الكمبيوترهي عملية يتم من خاللها تحديد كيفية التعامل مع البيانات المدخلة الى : البرمجة

.على النتائج المرجوة
      

نتائج مخرجةنتائج مخرجةنتائج مخرجةنتائج مخرجةبيانات مدخلةبيانات مدخلةبيانات مدخلةبيانات مدخلة معالجة البياناتمعالجة البيانات  
))عملية البرمجةعملية البرمجة((



أهميـة البرمجــة
v تكمن أهميـة البرمجـة في عالم الحاسوب إلى أنها تسهل التعامل مع ال

Hardware من خالل قيامها بدور الوسيط بين المستخدم و المكونات المادية.
   

منطقة البرامج منطقة البرامج 

منطقة البرامج الخاصة منطقة البرامج الخاصة 
بنظام التشغيلبنظام التشغيل

الهاردويرالهاردوير



كیف یعمل الكمبیوتر؟

تخیّلوا معي . عبارة عن مجموعة مترابطة من الدوائر الكھربائیة الكمبیوتر
.  زر كھربائي یشّغل عدداً من المصابیح التي إّما تكون مطفأة أو مشتعلة

  الكمبیوترو یقوم ). واحد(و ) صفر(یفھم رقمین، ھما  الكمبیوترإن  لذا، إل  الكمبیوترو یقوم ). واحد(و ) صفر(یفھم رقمین، ھما  الكمبیوترإن  لذا، إل
و ) ٠و  ١یعني (بتحویل كل شيء إلى ما یقابلھ حسب نظام العد الثنائي 

بلغة اآللة ) التي تتكون من ھذین الرقمین فقط(تسّمى ھذه اللغة 
)Machine Code.(



لغات البرمجھ

High –Levelلغات عالیة المستوى •

Low-Levelلغات منخفضة المستوى •
         ١ - Machine Code
         ٢ -ِAssembly



)جمع عدیین(مثال

٤٢كتابة العد االول  - ١
٢٤كتابة العدد الثانى - ٢
جمع العد االولو العدد الثانى - ٣

:النتیجھ

  ١- Machine Code

• ١٠١٠١١١٠١٠٠٠١٠١٠٠١٠١٠٠١٠١٠٠١٠١٠٠١٠١٠٠٠
١٠٠١٠١١٠١٠٠١٠٠١١١١٠٠١١١٠٠٠٠١٠١٠١٠١
٠١٠١٠١٠٠٠١٠٠١٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١٠١١١١٠١١١٠١٠٠١
٠١٠١٠١٠١



لغات الجیل االول
.  و كما ترون فإنھ من الصعب جّداً فھم شیئاً كالذي ترونھ بعقلنا البشري•

ولكن تلك . لذا فقد كان من الصعب أیضاً ایجاد األخطاء و تصحیحھا
التي تعمل، فأنھا تعمل بسرعة شدیدة جّداً نظراً ألنھا مكتوبة بلغة تفھمھا 

و تسّمى البرامج المكتوبة بلغة اآللة ببرامج الجیل . اآللة بصورة مباشرة
.األول

لم یستطع أجدادنا المبرمجون االستمرار على ھذا الحال، فقد كان فعالً •
و ھي لغة ) Assembly(صعباً، لذت قاموا باختراع لغة التجمیع 

، )MOVو  ADD(أبسط من لغة اآللة نظراً الحتوائھا على أوامر مثل  ، )MOVو  ADD(أبسط من لغة اآللة نظراً الحتوائھا على أوامر مثل 
و ھكذا كما ترون فقد ابتعدنا قلیالً عن لغة اآللة التي سبق و رّكزت 

و ھنا ظھرت الحاجة الماّسة إلى . على أنھا ال تفھم سوىالصفر والواحد
و ھو برنامج یقوم بتحویل األوامر بالتتابع من ) Interpreter(المفّسر 
إلى لغة اآللة، و یوقف البرنامج فوراً في حالة  Assemblyلغة ال 

إلى ) حتى لجبر الخاطر(مواجھة خطأ في البرنامج و ال یقوم یالنظر 
)-:بقیة البرنامج 

نالحظ ھنا أننا حصلنا على برنامج تسھل كتابتھ نسبیاً و یمكن بسھولة •
ایجاد األخطاء فیھ و تصحیحھا



)جمع عدیین(مثال

 ٢-ِAssembly
MOV AX,42
MOV BX,24
ADD CX,AX
ADD CX, BX



إلى لغة اآللة، یأخذ جزء من وقت  Assemblyالتحویل من لغة .. لكن•
البرنامج، و ھكذا أصبح البرنامج أبطأ قلیالً، و حین أقول قلیالً، فأنا 

و تعتبر لغة التجمیع . أعني جزء من آالف األجزاء من الثانیة الواحدة
)الذي یحتوي على ھذه اللغة فقط(من الجیل الثاني 

المبرمجون لم یعجبھم الحال لذا أرادوا لغات تكون قریبة من لغة • المبرمجون لم یعجبھم الحال لذا أرادوا لغات تكون قریبة من لغة •
لذا قاموا . اإلنسان، یفھمھا بسھولة و لیست معّقدة مثل لغة التجمیع

بوضع العدید من لغات البرمجة التي تقوم على أوامر مباشرة بلغتنا 
البشریة التي نفھمھا بسھولة، ففي لغة الباسكال مثالً إذا أردنا طباعة 

:على الشاشة نكتب األمر التالي ضمن البرنامج) mama(كلمة 
•writeln("mama")



High –Levelلغات عالیة المستوى 

سمیت بھذا االسم ألنھ اصبح بامكان المبرمج كتابة البرامج دون •
كمواقع التخزین و ، معرقة تفاصیل كیفیة قیام الحاسب بھذه العملیات 

.تفاصیل الجھاز الدقیقھ
تعبیرات اللغات ذات المستوى العالي شبیھھ الى درجة كبیرة باللغة •

.التي یستخدمھا االنسان في التخاطب و التواصل مع االخرین.التي یستخدمھا االنسان في التخاطب و التواصل مع االخرین
تتمیز بسھولة اكتشاف االخطاء و تصحیحھا و یمكن تشغیلھا على •

كما یمكن استخدام أكثر من لغة برمجھ على جھاز . اكثر من جھاز
  .واحد



یجدر بالذكر أن جمیع لغات السابقة إذا تّمت ترجمتھا على نظام تشغیل، ال •
.تعمل إال على ھذا النظام

مثال إذا قمنا بكتابة برنامج بلغة السي و قمنا بعمل ترجمة لھ •
)Compilation ( على نظام التشغیل ویندوز، فان ھذا البرنامج من

ما نفعلھ . المستحیل بأي حال من األحوال أن یعمل على نظام الماكنتوش
في ھذا الحالة أننا نأخذ البرنامج و نضعھ على جھاز ماكنتوش و نقوم 

.بترجمة مرة أخرى
في ھذا الحالة أننا نأخذ البرنامج و نضعھ على جھاز ماكنتوش و نقوم 

.بترجمة مرة أخرى
:إذاً أي برنامج یتصّرف ھكذا•
لغة اآللة> -------- المترجم /المفّسر> -------- البرنامج •
•Compiler /interpreter
و . وألن المترجم متصل مباشرة كما ترون بلغة اآللة فإنھ یعتمد علیھا•

.یختلف من نظام تشغیل إلى آخر



بعض أنواع لغات البرمجة الشائعة االستخدام

 ولغة فیجوال بیسك BASIC Languageلغة البـیسك. ١•
Visual Basic

وھي لغات بسیطة عامة األغراض وسھلة التعلـم ویستخدمھا •
الـمبتدئون فـي جمیع األعمال، وخاصة فـي التطبـیقات العلـمیة، وھي 

 Beginners All-Purpose Symbolicاختصار للمعنى Beginners All-Purpose Symbolicاختصار للمعنى
Instruction Code   ولبساطة ھذه اللغة واستخدامھا في التعلیم

,BASICAظھرت لھا عدة إصدارات منھا GWBASIC, 
TURBO BASIC, QUICK BASIC.

 Visual) البیسك المرئي(كما ظھرت أیضاً لغة فیجوال بیسك •
Basic  وھي لغة برمجة مرئیة وتعتبر لغة مطورة من لغة البیسك

وھي خاصة إلنتاج برمجیات ذات قدرة عالیة وتتناسب مع بیئة 
 Windowsبرنامج نظام ویندوز 



& C لغة سي ولغة سي-٢.  C++ Language
تتمیز ھذه اللغة بالقوة والمرونة والقدرة على إنتاج برمجیات متعددة •

ذات بیئة  Cوقد ظھرت نسخة حدیثة من لغة . وذات كفاءة عالیة
. Visualتتمیز بكونھا لغة برمجة مرئیة ++ Cمرئیة وھي لغة 

Java Language لغة الجافا. ٣

 Visualتعتبر لغة الجافا من اللغات عالیة المستوى وتعرف بأنھا من اللغات المرئیة 
لغ ة الجاف ا . إال أنھ ا تتس م بالس ھولة ++Cتشبھ لغة الجافا لغ ة . Objectsوالشیئیة 

 .من اللغات العامة األغراض والتي تستخدم إلنتاج برمجیات متنوعة



 Program Development خطوات صیاغة وتطویر البرامج
Steps



تحدید المشكلة



مثال

:اوجد قیمة المتغیر الناتج من المعادلھ•
Z=(x-y)**2

:خطوات الحل
                   xالمعطى بالمعادلھ السابقھ و تحدید المدخالت و ھى  zھو حساب قیمة المتغیر :  فھم المسألھ-١

.المحدد بالمعادلھ السابقھ zو ھو ایجاد قیمة المتغیر   yو 

استعراض الطرق المختلفھ للحل و اختیار انسبھا من ناحیة السرعھ و السھولھ         : مرحلة التحلیل -٢ استعراض الطرق المختلفھ للحل و اختیار انسبھا من ناحیة السرعھ و السھولھ         : مرحلة التحلیل -٢
.و كذلك الدقھ

:یوجد طریقتان للحل 
  :الطریقھ االولى 

y   ،xالتعویض بقیمة كل من المتغییرین -١
x-yایجاد ناتج -٢
zایجاد مربع الناتج السابق للحصول على قیمة المتغیر  -٣

 



  :الطریقھ الثانیھ 
من خالل المعادلھ  zحساب قیمة المتغیر 

Z=x**2-y**2-2*x*y
y and xالتعویض بقیمة كل من المتغیرین - ١
x**2=xایجاد مربع المتغیر - ٢ x**2=xایجاد مربع المتغیر - ٢
y**2=yایجاد مربع المتغیر - ٣
x*y*2ایجاد قیمة - ٤
x and y = x**2+y**2ایجاد مجموع مربعى المتغییرین  - ٥
من تاتج الخطوه   4من خالل طرح ناتج الخطوه  zایجاد قیمة المتغیر  - ٦

٥  
فى الوصول  اسھلو  اسرعبتحلیل الطریقتین السابقتین یتضح  ان االولى 

الى الحل 



تمرین

حلل المشكلھ الریاضیھ االتیھ
 y =sqr(+5)

اوجد الطرق الریاضیھ المختلفھ للحل و اختار االنسب



  البرامج البرامج   تصمیمتصمیم





ما المقصـود بالخوارزميـات ؟
vت الالزمة لحل مسألة ماعبارة عن هي  الخوارزمية و قد تكتب هذه ، الخطوا

.الخوارزمية باللغة العربية أو اإلنجليزيـة أو قد يعبر عنها برسم أشكال هندسيـة معينة
vأبو جعفر محمد بن موسى ميت الخوارزمية بهذا االسم نسبة إلى العالم المسلم سُ  و

ي الخوارزمي .الذي ابتكرها في القرن التاسع الميالد
vتتضمن عنصريين هامينالخوارزمية ف: vتتضمن عنصريين هامينالخوارزمية ف:

ت• .مجموعة من الخطوا
.ترتيب معين•

   



في هذه المحاضرة
vما هي الخوارزميات ؟
vلماذا نحتاجها ؟
v  طرق تمثيلها

• Pseudo code
• Flow Chart   • Flow Chart   
v قواعد كتابتها
v عليها عمليـة أمثلة و تمارين



ما هي الخوارزميات ؟
v ن تتكون من الخوارزميـة يجب ى، سويـًا(فقط تراكيب ثالثـة أ ) :  فراد

.التسلسل •
.االختيار •
.التكرار•
v ي عمليـة في حياتنا تمعن معي التراكيب ... و هذه التراكيب تم استنباطها من واقع أ v ي عمليـة في حياتنا تمعن معي التراكيب ... و هذه التراكيب تم استنباطها من واقع أ

.مرة أخرى
v  ت ، للقيام بفرش قطعة موكيت في أحد الساحات تحتاج للقيام بمجموعة من الخطوا

)التسلسل. (المتسلسلة المتتاليـة 
v إلخبار طالب بأنه ناجح أو راسب تحتاج إلى مقارنة درجته بدرجة النجاح ثم تختار له

)االختيار. (النتيجة من ناجح أو راسب
v  لمأل غرف البيت بالكراسي تحتاج إلى تكرار عملية الدخول للغرف الواحدة تلو

)التكرار. (األخرى و تكرار عملية صف الكراسي



لماذا نحتاجها ؟
vتوثيق التفكير من أجل حل المشاكل البرمجيـة.

vتحديد الوقت الذي يحتاجه الكمبيوتر لحل المشكلة.

vتحديد المساحة التخزينية التي قد يحتاجها الكمبيوتر لحل المشكلة.

vالمفاضلة بين الطرق و الخوارزميات من حيث السرعة و المساحة التخزينية.
vتساهم في سرعة اكتشاف أخطاء التفكير قبل البدء في مرحلة التطبيق العملي

vتساهم في إيصال فكره حل المسألة بعيدا عن األكواد الخاصة بلغات البرمجة المتعددة

v تعطينا الفرصة لحل المشاكل بطرق مختلفة

v تساهم في سهولة فهم األفكار و طرق الحل للمشاكل المختلفة

   



طرق تمثيلها 
 الخوارزمياتطرق تمثيل 

الشيفرة المزيفة
Pseudo code

خرائط سير العمليات
Flow Chart

في صفحة واحدة اكتب تقریر حول تعریف و استخدامات و أھمیـة كال من طرق في صفحة واحدة اكتب تقریر حول تعریف و استخدامات و أھمیـة كال من طرق واجبـــــــواجبـــــــ
التمثیل المذكورة أعاله من دون المذكور في ھذه المحاضرةالتمثیل المذكورة أعاله من دون المذكور في ھذه المحاضرة

استخدام اللغات الطبيعيه



استخدام اللغات الطبیعھ

طریقھ مباشره للتعبیر عن الخوارزم و ذلك بتوضیح خطوات الحل 
....بواسطھ جمل و عبارات اللغات الطبیعیھ كالعربیھ و االنجلیزیھ و

اوجد الخوارزم لخطوات عملك الیومى: مثال
االستیقاظ الساعھ الثامنھ  - ١
ااصاله و ارتداء المالبس - ٢ ااصاله و ارتداء المالبس - ٢
الوصول الى العمل احیانا بالعربیھ و بواسطة التاكسى - ٣
مباشره مھام العمل  من مكاتبات و محاضرات الى آخره- ٤
االستعداد لمغادرة العمل الساعھ الخامسھ و احیانا خمسھ و نصف - ٥
الوصول الى المنزل تعبان و مرھق- ٦

:تمرین
اذكر الخوارزم لخطوات وصولك للجامعھ



:عیوبھا
طولھا احیانا - ١
عدم الدقھ - ٢
اختالفھا من شخص الى اخر فى طریقة صیاغتھا - ٣

:الحل
”استخدام طرق بدیلھ مثل

Pseudo code) الشفره الزائفھ( كود الشفره 

Flow chartsالمخططات االنسیابیھ 



Pseudo code
v الخوارزميات(طريقة ذكية لتمثيل البرامج.(
v شبيهة بلغة اإلنسان.
v ال تعتبر لغة برمجة.
v  ب ، جافا  يمكن تحويلها بسهولة للغات البرمجة المختلفة مثل ....، سي شار
vقد تكتب بأي لغة من لغات اإلنسـان. vقد تكتب بأي لغة من لغات اإلنسـان.
   If student's grade is greater than or equal to 60 

Print "passed" 
else 

Print "failed"

60إذا كان الطالب معدلھ التراكمي أكبر من أو یساوي 
اطبع ناجح

و إال 
اطبع راسب



Pseudo codeـة الـ قواعد كتاب
v لكن ، ال يوجد في علم الخوارزميات قواعد ثابتـة لتمثيل الخوارزميـة بهذه الطريقـة

:و هي، يوجد بعض الضوابط التي يجب أخذها بعين االعتبار أثناء التمثيل
ي نوع من لغات البشر • ...) .، الفرنسيـة، اإلنجليزيـة ، العربية (ال يهم استخدام أ
ن تكون الكلمات المستخدمة سهلة قدر اإلمكان و األسلوب واضح• .يفضـل أ
).تكرار، اختيار ، متسلسل (يتم كتابتها ضمن مفهوم • ).تكرار، اختيار ، متسلسل (يتم كتابتها ضمن مفهوم •
.يتم تنظيمها ضمن نطاق منظمة و مفصلة•
ت الضمنيـة • .و المتكررة و المتسلسلة) التابعة(أظهر أثناء الكتابة الخطوا
.ابتعد عن استخدام كلمات لها معنى مقتصر على لغة برمجة معينة•
ت ترتيبا صحيحا • رتب الخطوا



Pseudo codeكتابـة الـ ل ـمثال
vن الخوارزميـة  ياكتب ،مستخدمة الشيفرة المزيفة متوسط نطبع المناسبـة إذا أردنا أ

ت الثالثـة التاليـة درجات  . T1, T2, T3الحرارة للقراءا
:الحـل

T1, T2, T3اقرأ قيمة درجات الحرارة    
3\(T1 + T2 + T3)= المتوسط : استخدم المعادلة

11..11

3\(T1 + T2 + T3)= المتوسط : استخدم المعادلة
احسب متوسط درجات الحرارة

اطبع المتوسط
١١طريقـــــة طريقـــــة 

T1, T2, T3اقرأ قيمة درجات الحرارة 
اجمع قيم الدرجات الثالثة في مجموع

احسب متوسط درجات الحرارة بقسمة المجموع على ثالثة
اطبع المتوسط

T1, T2, T3اقرأ قيمة درجات الحرارة 
اجمع قيم الدرجات الثالثة في مجموع

احسب متوسط درجات الحرارة بقسمة المجموع على ثالثة
اطبع المتوسط

٢٢طريقـــــة طريقـــــة 

٢٠١١٢٠١١- - ٢٠١٠٢٠١٠محمود رفيق حمدي الفرا محمود رفيق حمدي الفرا . . أأ/ / إعداد إعداد 



Pseudo codeكتابـة الـ ل ـمثال
vمتوسط نحسب المناسبـة إذا أردنا أن الخوارزميـة  ياكتب ،مستخدمة الشيفرة المزيفة

مع طباعتها إذا كانت أكبر   T1, T2, T3الحرارة للقراءات الثالثـة التاليـة درجات 
.درجة و إال اطبعي الجو بارد15من 

:الحـل
   

T1, T2, T3اقرأ قيمة درجات الحرارة 
3\(T1 + T2 + T3)= المتوسط : استخدم المعادلة

11..22

   
T1, T2, T3اقرأ قيمة درجات الحرارة 

3\(T1 + T2 + T3)= المتوسط : استخدم المعادلة
احسب متوسط درجات الحرارة

درجة  15إذا كان المتوسط أكبر 
اطبع المتوسط      
و إال 
)الجو بارد(اطبع جملة      

واجبـــــــواجبـــــــ
الجو بارد إن كانت الحرارة الجو بارد إن كانت الحرارة ((أعیدیتمثیل الخوارزمیـة المطلوبھ أعاله مع طباعة أعیدیتمثیل الخوارزمیـة المطلوبھ أعاله مع طباعة 

و طباعة حر فیما و طباعة حر فیما ) ) ٢٥٢٥و و   ١٥١٥الجو معتدل إن كانت بین الجو معتدل إن كانت بین ((و طباعة و طباعة ) ) ١٥١٥أقل من أقل من 
غیر ذلكغیر ذلك



Flow Chart خرائط سير العمليات
v ت حل المسألة وكيفية ارتباطها ببعض باستخدام و هي عبارة عن طريقة لبيان خطوا

ت الحل  ).  تمثيل رمزي للخوارزمية(رموز اصطالحية لتوضيح خطوا
vال تحتاج إلى التعبير بلغتك كثيًرا.
vفقط تحتاج لمعرفة الرمز المناسب و الترتيب المناسب.
vلهذا يعتبرها الكثير أنها األسهـل. vلهذا يعتبرها الكثير أنها األسهـل.

 
   



قواعد التمثيل بخرائط سير العمليات
v التي يجب أخذها بعين تمثيل الخوارزمية باستخدام خرائط سير العمليات ضوابط

:و هي، االعتبار أثناء التمثيل
ي نوع من لغات البشر • ...) .، الفرنسيـة، اإلنجليزيـة ، العربية (ال يهم استخدام أ
.احرص على استخدام الشكل المناسب للخطوة المناسبة•
ن • .كون األسلوب واضحييفضـل أ ن • .كون األسلوب واضحييفضـل أ
).تكرار، اختيار ، متسلسل (يتم كتابتها ضمن مفهوم •
ت ال• .ختياريةو المتكررة و اال متسلسلةأظهر أثناء الكتابة الخطوا
v الشريحة التاليةالرموز التي ستستخدم في هذا الموضوع مبينة في...



Flow Chartخرائط سير العمليات 



أنواع خرائط سير العمليات
v وهناك عدة أنواع لخرائط سير العمليات تختلف هذه األنواع حسب العناصر المكونة

:لها وهذه األنواع هي
.خرائط التتابع البسيط•
.خرائط التفرع•
ن البسيط• .خرائط الدورا ن البسيط• .خرائط الدورا
.خرائط الدورانات المتعددة أو المتداخلة•
vن يشتمل الحل على واحدة أو أكثر من هذه األنواع األربعة .ويمكن أ
vوهو نوع من الخرائط بشكل سلسلة مستقيمة من بداية البرنامج : خرائط التتابع البسيط

.حتى نهايته بحيث تنعدم فيها التفرعات وتخلو من الدورانات



خرائط التفرع
vأو ، وهو عبارة عن نوع من الخرائط يحتوي على تفرع بسبب الحاجة التخاذ قرار

فيسير كل اختيار في ، )باستخدام العمليات المنطقية(المقارنة بين اختيارين أو أكثر 
والشكل التالي يبين هذين المسارين وهما ناتج العملية . اتجاه مختلف عن اآلخر

).صح أو خطأ(المنطقية 

المقارنةالمقارنة نعمنعمالال



ن خرائط الدورا
vن نعلم كما ي التكرار على القدرة الحاسوب مزايا أهم من أ  من معينة عملية إعادة أ

ن  هذا تحقق عدم حال في ،معين لشرط وفقاً  ولكن كتابتها  تكرار إلى الحاجة دو
.نهاية ال ما إلى التكرار في استمر وإال ،التكرار عملية تتوقف الشرط

vن خرائط  أو عملية إعادة أو تكرار عن للتعبير تستخدم خرائط عن عبارة هي الدورا
ت من محدود غير أو محدوداً  عدداً  البرنامج في العمليات من مجموعة ت من محدود غير أو محدوداً  عدداً  البرنامج في العمليات من مجموعة ويكون ،المرا  ويكون ،المرا
.التالي الشكل في كما  الخرائط لهذه العام الشكل



ن خرائط الدورا



Flow chartكتابـة الـ ل ـمثال
v   اكتب . مستخدمة خرائط سير العمليات

ن  نحسب الخوارزميـة المناسبـة إذا أردنا أ
ت الثالثـة التاليـة  متوسط درجات الحرارة للقراءا

T1, T2, T3 .

بدایةبدایةبدایةبدایة

اقرأ درجات اقرأ درجات 
الحرارةالحرارة

TT11, T, T22, T, T33

TT11+T+T22+T+T33= = المجموع المجموع 

.

   
33  \\المجموع المجموع = = المتوسط المتوسط 

اطبع المتوسطاطبع المتوسط



TT11+T+T22+T+T33= = المجموع المجموع 

Flow chartكتابـة الـ ل ـمثال
v، ن أردنا إذا المناسبـة الخوارزميـة اكتب  متوسط نوجد أ

ت الحرارة درجات ,T1 التاليـة الثالثـة للقراءا T2, T3مع 
.بارد الجو اطبع إال و درجة١٥ من أكبر كانت  إذا طباعتها

   

بدایةبدایة

اقرأ درجات الحرارةاقرأ درجات الحرارة
TT11, T, T22, T, T33

33  \\المجموع المجموع = = المتوسط المتوسط 

اطبع المتوسطاطبع المتوسط

1515   > >المتوسط المتوسط 

))الجو باردالجو بارد((اطبع اطبع 

واجبـــــــواجبـــــــ
  الخوارزمیـةالخوارزمیـة  تمثیلتمثیل  أعیدأعید

  طباعةطباعة  معمع  أعالهأعاله  المطلوبھالمطلوبھ
  كانتكانت  إنإن  باردبارد  الجوالجو((

  وو  ))١٥١٥  منمن  أقلأقل  الحرارةالحرارة
  إنإن  معتدلمعتدل  الجوالجو((  طباعةطباعة

  وو  ))٢٥٢٥  وو  ١٥١٥  بینبین  كانتكانت
ذلكذلك  غیرغیر  فیمافیما  حرحر  طباعةطباعة



:تمرین

:ارسم خریطة السریان للمشكلھ االتیھ•
حل مسألھ صعبھ فى االمتحان؟؟؟•





ي برنامج  ت هـامـة لبناء أ خطوا
v ي شيء يحتاج إلى التفكير االختبار ... التنفيذ .... التخطيط ... صناعة أ
v نقم بالتالي، و لصناعة برنامج:
v  خرابيــــــش(ماذا الذي أريد بناءه؟ (!!!
v كيف أبنيه ؟Algorithm, pseudo code
v كيف أنفذ ؟Java, C#, C++, v كيف أنفذ ؟Java, C#, C++,
v كيف أختبــر ؟
   



خطوات هـامـة لبناء أي برنامج 
v في كل مشكلة برمجيـة بعد ذلك ستقوم بعرضها على المراحل الثالث التالية على

.األقل للوصول لحل مميز و صحيح
   





تدريـبـــ
v نحتاج إلیجاد مساحة الدائرة التي نصف قطرھاR  ، علمـًا بأن مساحة الدائرة

ً  ٣.١٤ھي عبارة عن ثابت قیمتھ دائماً   πحیث ،  π * R2تساوي  .تقریبا

   

11..11

  بینبین  للطالبللطالب  االختیاراالختیار  یكونیكون  التدریباتالتدریبات  منمن  النوعالنوع  ھذاھذا  مثلمثل  فيفي
..العملیاتالعملیات  سیرسیر  مخططمخطط  أوأو  المزیفـةالمزیفـة  بالشیفرةبالشیفرة  الخوارزمیـةالخوارزمیـة  تمثیلتمثیل

تنبیـھ ھامتنبیـھ ھام
..العملیاتالعملیات  سیرسیر  مخططمخطط  أوأو  المزیفـةالمزیفـة  بالشیفرةبالشیفرة  الخوارزمیـةالخوارزمیـة  تمثیلتمثیل

RRاقرأ قیمة نصف القطر اقرأ قیمة نصف القطر 
ππ     =   =33..1414ضع قیمة ضع قیمة 

π * (π * (R * R)R * R)=  =  المساحة المساحة ، ، احسب المساحة من المعادلة التالیةاحسب المساحة من المعادلة التالیة
اطبع الناتجاطبع الناتج

الخوارزمیـة باستخدام الشیفرة المزیفةالخوارزمیـة باستخدام الشیفرة المزیفة



11..11تدريـبـــ

الخوارزمیـة باستخدام خرائط سیر العملیاتالخوارزمیـة باستخدام خرائط سیر العملیات

  ππ     =   =33..1414

بدایةبدایة

RRاقرأ قیمة نصف القطر اقرأ قیمة نصف القطر 

  ππ   × ×R R  × ×RR= = المساحة المساحة 

اطبع المساحةاطبع المساحة



تدريـبـــ
v و ، نحتاج إلیجاد محیط ملعب كرة القدم ، مستخدمــة طریقة الشیفرة المزیفـة

، )أقل من ذلك( أم محلي ) م 600أكبر من أو یساوي  (تحدید إن كان دولي 
. 2× ) العرض+ الطول (علمـًا بأن محیط المستطیل تساوي  

   

11..22

WWاقرأ قیمة عرض الملعب  اقرأ قیمة عرض الملعب  

الخوارزمیـة باستخدام الشیفرة المزیفةالخوارزمیـة باستخدام الشیفرة المزیفة

WWاقرأ قیمة عرض الملعب  اقرأ قیمة عرض الملعب  
  LLاقرأ قیمة طول الملعب  اقرأ قیمة طول الملعب  

22=  =  المحیطالمحیط، ، احسب المساحة من المعادلة التالیةاحسب المساحة من المعادلة التالیة * (* (L + W)L + W)
متر مربع متر مربع   600600إذا كانت المساحـة أكبر من أو یساوي إذا كانت المساحـة أكبر من أو یساوي 

اطبع المحیطاطبع المحیط              
اطبع الملعب دولياطبع الملعب دولي              
و إال و إال 

اطبع المحیطاطبع المحیط                
اطبع الملعب دولياطبع الملعب دولي              

في ھذه الحالة أنت تكوني في ھذه الحالة أنت تكوني 
مجب      رة ً عل      ى تمثی      ل مجب      رة ً عل      ى تمثی      ل 
الخوارزمی      ـة بالش      یفرة الخوارزمی      ـة بالش      یفرة 

ألنَّ الس      ائل ألنَّ الس      ائل ، ، المزیف      ـة المزیف      ـة 
..أجبرِك على ذلك أجبرِك على ذلك 

تنبیـھ ھامتنبیـھ ھام

..تمثیل الخوارزمیـة المطلوبھ أعاله مع لحسـاب محیط الملعب مع مساحتھتمثیل الخوارزمیـة المطلوبھ أعاله مع لحسـاب محیط الملعب مع مساحتھأعیدأعیدواجبـــــــواجبـــــــ



22..11تدريـبـــ

الخوارزمیـة باستخدام خرائط سیر العملیاتالخوارزمیـة باستخدام خرائط سیر العملیات
بدایةبدایة

WWاقرأ قیمة عرض الملعب اقرأ قیمة عرض الملعب 

LLاقرأ قیمة عرض الملعب اقرأ قیمة عرض الملعب 

  (L + W) *(L + W) * 2 2= = المحیطالمحیط

اطبع المحیطاطبع المحیط

أكملي الخطوات المتبقیةأكملي الخطوات المتبقیة



v ن قسم علوم تخصصات و في كل تخصص  Aبالكلية يضم الحاسب  إذا علمت أ
ل  شعبـة  و كل، شعبة Cمساقات و في كل مساق يوجد  Bيوجد في الفصل األو

احسب عدد الطلبة الذين ينتمون للقسم في هذا ، من الطلبة Dتحتوي على عدد 
.الفصل

   

33..11تدريـبـــ

AAاقرأ قیمة عدد التخصصات اقرأ قیمة عدد التخصصات 

الخوارزمیـة باستخدام الشیفرة المزیفةالخوارزمیـة باستخدام الشیفرة المزیفة

AAاقرأ قیمة عدد التخصصات اقرأ قیمة عدد التخصصات 
  BBاقرأ قیمة عدد المساقات في كل تخصص اقرأ قیمة عدد المساقات في كل تخصص 

  CCاقرأ قیمة عدد الشعب للمساق الواحد اقرأ قیمة عدد الشعب للمساق الواحد 
  DDاقرأ قیمة عدد الطلبة في الشعبة الواحدة اقرأ قیمة عدد الطلبة في الشعبة الواحدة 

A*B*C*DA*B*C*D=  =  عدد الطلبة عدد الطلبة : : احسب عدد الطلبة بالمعادلة التالیةاحسب عدد الطلبة بالمعادلة التالیة
اطبع عدد الطلبةاطبع عدد الطلبة

..أعید تمثیل الخوارزمیـة المطلوبھ أعاله باستخدام مخطط سیر العملیاتأعید تمثیل الخوارزمیـة المطلوبھ أعاله باستخدام مخطط سیر العملیاتواجبـــــــواجبـــــــ

أعید تمثیل الخوارزمیـة المطلوبھ أعاله مع اعتبار أن عدد الطلبة غیر متساوي في الشعبأعید تمثیل الخوارزمیـة المطلوبھ أعاله مع اعتبار أن عدد الطلبة غیر متساوي في الشعبواجبـــــــواجبـــــــ



v وم بطباعة حاصل قبرنامج يستقبل من المستخدم رقم صحيح ثم ينحتاج النجاز
.١٢حتى  ١مضروباته من 

   

44..11تدريـبـــ

XXاقرأ قیمة العدد الصحیح من المستخدم اقرأ قیمة العدد الصحیح من المستخدم 
اد عند القیمة  اد عند القیمة حدد رقم عدَّ 11حدد رقم عدَّ

الخوارزمیـة باستخدام الشیفرة المزیفةالخوارزمیـة باستخدام الشیفرة المزیفة

اد عند القیمة  اد عند القیمة حدد رقم عدَّ 11حدد رقم عدَّ
1212كرر ما یلي بحیث قیمة العداد تكون أقل من أو یساوي كرر ما یلي بحیث قیمة العداد تكون أقل من أو یساوي 

X*X*11= = حاصل الضرب حاصل الضرب 
اطبع حاصل الضرباطبع حاصل الضرب
قم بزیادة العداد بواحدقم بزیادة العداد بواحد

))XXانتھیت من طباعة مضروبات العدد انتھیت من طباعة مضروبات العدد ((اطبع اطبع 



44..11تدريـبـــ

الخوارزمیـة باستخدام مخطط سیر العملیاتالخوارزمیـة باستخدام مخطط سیر العملیات

 1 1==ضع قیمة العدد ضع قیمة العدد 

بدایةبدایة

اقرأ العدد الصحیح من اقرأ العدد الصحیح من 
XXالمستخدم  المستخدم  

الالالعداد أقل من أو العداد أقل من أو 

اطبع حاصل الضرباطبع حاصل الضرب

العداد أقل من أو العداد أقل من أو 
1212یساويیساوي

نعم نعم 

الال

 X * X * 1 1==حاصل الضربحاصل الضرب

 1 1+ + قیمة العداد الحالیة قیمة العداد الحالیة = = قیمة العدادقیمة العداد



v اكتب الخوارزميـة الالزمة لبرنامج يقوم بإيجاد قيمة الدالةF(x)  المعرفة كالتالي:  

55..11تدريـبـــ

الخوارزمیـة باستخدام الشیفرة المزیفةالخوارزمیـة باستخدام الشیفرة المزیفة

xاقرأ قيمة المتغير 
ي صفر   xإذا كانت  أكبر من أو تساو

ي   F(x)قيمة الدالة  xتساو
وإال

ي  F(x)قيمة الدالة  x-تساو
.x, F(x)اطبع قيمة كل من 

الخوارزمیـة باستخدام الشیفرة المزیفةالخوارزمیـة باستخدام الشیفرة المزیفة



55..11تدريـبـــ

الخوارزمیـة باستخدام مخطط سیر العملیاتالخوارزمیـة باستخدام مخطط سیر العملیات

بدایةبدایة

اقرأ العدد الصحیح من اقرأ العدد الصحیح من 
XXالمستخدم  المستخدم  

X X   <=<=  00
نعم نعم 

الال

    XXو قیمة و قیمة     F(x)اطبع قیمة اطبع قیمة 

--F(x)  ==XXقیمة الدالة قیمة الدالة  F(x)  ==X Xقیمة الدالة قیمة الدالة 
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If structure If structure 





مثال



الحل 





البرمجھمكونات لغة 







قواعد اللغة







OPERATIONالعملیات 















خطأخطأ  العبارهالعبارهفإن فإن 













تمارین





بیسك  الفیجولبعض القواعد األساسیة في لغة  



بعض القواعد األساسیة في لغة  بعض القواعد األساسیة في لغة  الفیجولالفیجول  بیسك بیسك 

كل لغة من لغات البرمجة تحتوي على قواعد اساسیة ال بد لكل من أراد القیام بعمل برامج بواسطة ھذه اللغة أن یعرفھا كل لغة من لغات البرمجة تحتوي على قواعد اساسیة ال بد لكل من أراد القیام بعمل برامج بواسطة ھذه اللغة أن یعرفھا كل لغة من لغات البرمجة تحتوي على قواعد اساسیة ال بد لكل من أراد القیام بعمل برامج بواسطة ھذه اللغة أن یعرفھا كل لغة من لغات البرمجة تحتوي على قواعد اساسیة ال بد لكل من أراد القیام بعمل برامج بواسطة ھذه اللغة أن یعرفھا 
وظیفة القاعدة وظیفة القاعدة 

::لدراسة قواعد لغة البرمجة یجب االنتباه الى اآلتي لدراسة قواعد لغة البرمجة یجب االنتباه الى اآلتي : : مالحظة مالحظة 

    حفظ أمر القاعدة باللغة االنجلیزیةحفظ أمر القاعدة باللغة االنجلیزیة
    صیغة القاعدةصیغة القاعدة  

عملیة اإلسناد عملیة اإلسناد 
و یقصد بھا تخزین قیمة معینة في متغیر و یقصد بھا تخزین قیمة معینة في متغیر 

أوال ًأوال ً
VarVar11=value=value متغیر اسمھ متغیر اسمھ  و یقصد بھا تخزین قیمة معینة في متغیر و یقصد بھا تخزین قیمة معینة في متغیر 

مثالمثال
Name = “Name = “الصف الثالث ثانويالصف الثالث ثانوي””

القیمة من القیمة من 
النوع نصيالنوع نصي

gradegrade == 9292

القیمة من القیمة من 
النوع عدد النوع عدد 

صحیحصحیح

متغیر اسمھ متغیر اسمھ 
gradegrade عملیة اسنادعملیة اسناد

VarVar11=value=value متغیر اسمھ متغیر اسمھ 
namename



))IFIF((الجملة الشرطیة الجملة الشرطیة ثانیاثانیا
hh   لتنفیذ عملیات لتنفیذ عملیات تعتبر من اھم القواعد في لغة فیجول بیسك بل في جمیع لغات البرمجة و تستخدم تعتبر من اھم القواعد في لغة فیجول بیسك بل في جمیع لغات البرمجة و تستخدم

معینة حسب شرط محددمعینة حسب شرط محدد

hh ٤٤((وتحتوي لغة فیجول بیسك على عدة صیغ منھا وتحتوي لغة فیجول بیسك على عدة صیغ منھا((

uu صیغة صیغة))IFIF--THENTHEN((

 statementsstatementsTHEN THEN condeitioncondeitionIF IF: : الصیغة العامة الصیغة العامة 

أمر                شرطأمر                شرط
 statementsstatementsTHEN THEN condeitioncondeitionIF IF: : الصیغة العامة الصیغة العامة 

))condeitioncondeition((إذا تحقق الشرطإذا تحقق الشرط
) ) statementsstatements((فسیتم تنفیذ األمر فسیتم تنفیذ األمر 

معنى إذا تحقق الشرط أن تكون القیمةمعنى إذا تحقق الشرط أن تكون القیمة
))truetrueصحیحة صحیحة ((  

ناجحناجح“=“=IF grade>=IF grade>=50  50  THEN textTHEN text11  مثالمثال ““



vv صیغة صیغة))IFIF--THENTHEN--END IFEND IF((

 THENTHENcondeitioncondeitionIF IF                :  :  الصیغة العامة الصیغة العامة 
…….…….
statementsstatements
…….        …….        

END IF                          END IF                          

مجموعة مجموعة 
اوامراوامر

))condeitioncondeition((إذا تحقق الشرطإذا تحقق الشرط

أمرأمر
شرطشرط  
شرطشرط  
شرطشرط  

))condeitioncondeition((إذا تحقق الشرطإذا تحقق الشرط
) ) statementsstatements((فسیتم تنفیذ األوامر فسیتم تنفیذ األوامر 

بدال من أمر واحد بدال من أمر واحد 

  IF grade>=IF grade>=50  50  THENTHEN
texttext11=“=“ناجحناجح ““
texttext22=“=“مبروكمبروك ““
END IFEND IF

مثالمثال



الشرطیة الشرطیة  IF IFكل صیغ كل صیغ : : ملخص القاعدة الثانیة ملخص القاعدة الثانیة 
. . ھناك شرط إذا تحقق فإنھ ینفذ األمرھناك شرط إذا تحقق فإنھ ینفذ األمر))IFIF--THENTHEN((صیغة األولى صیغة األولى 

ھناك شرط إذا تحقق فإنھ ینفذ  ھناك شرط إذا تحقق فإنھ ینفذ  ) ) IFIF--THENTHEN--END IFEND IF((صیغة الثانیة صیغة الثانیة 
    ..مجموعة أوامرمجموعة أوامر

  إذا تحقق الشرط فسیتم تنفیذ األوامرإذا تحقق الشرط فسیتم تنفیذ األوامر))IFIF--THENTHEN--ELSEELSE((صیغة الثالثة صیغة الثالثة 
أما عندما ال یتحقق الشرط فإنھ سیتم تنفیذ األوامر اخرىأما عندما ال یتحقق الشرط فإنھ سیتم تنفیذ األوامر اخرى

االسناداالسناد: : ملخص القاعدة األولى ملخص القاعدة األولى 

  و یقصد بھا تخزین قیمة معینة في متغیرو یقصد بھا تخزین قیمة معینة في متغیر

أما عندما ال یتحقق الشرط فإنھ سیتم تنفیذ األوامر اخرىأما عندما ال یتحقق الشرط فإنھ سیتم تنفیذ األوامر اخرى
END IFEND IFیجب أن تتنتبھ لوجود أیضا یجب أن تتنتبھ لوجود أیضا 

تختلف عن الصیغ التي قبلھا بأنھ تختلف عن الصیغ التي قبلھا بأنھ ) ) IFIF--THENTHEN--ELSEIFELSEIF((صیغة الرابعة صیغة الرابعة 
عندما ال یتحقق الشرط األول فإنھ یضع شرط جدیدعندما ال یتحقق الشرط األول فإنھ یضع شرط جدید

END IFEND IFلوجود أیضا لوجود أیضا   تتنتبھتتنتبھیجب أن یجب أن 

ماعدا الصیغة األولى ماعدا الصیغة األولى   END IFEND IFكل الصیغ یوجد فیھا  كل الصیغ یوجد فیھا  



الكلمات التي یجب حفظھا جیداالكلمات التي یجب حفظھا جیدا
1.1.IF IF 
2.2.THENTHEN
3.3.ELSEELSE
4.4.ELSE IFELSE IF4.4.ELSE IFELSE IF
5.5.ENDEND
6.6.END IFEND IF



(GOTO)(GOTO)  اإلنتقالاإلنتقالثالثاثالثا
hh   في ھذه القاعدة یتم االنتقال من جزء الى جزء آخر في البرنامج أثناء تنفیذه وھناك نوعان من في ھذه القاعدة یتم االنتقال من جزء الى جزء آخر في البرنامج أثناء تنفیذه وھناك نوعان من

::  اإلنتقالاإلنتقال

(GOTO)اإلنتقال 
االنتقال غیر المشروط االنتقال غیر المشروط ١١..
المشروطالمشروط  اإلنتقالاإلنتقال٢٢..
::غیر المشروطغیر المشروط  اإلنتقالاإلنتقال١١..

اإلنتقال غیر المشروط اإلنتقال المشروط

::غیر المشروطغیر المشروط  اإلنتقالاإلنتقال١١..
GOTOGOTOیعني االنتقال لسطر محدد دون التقید بأي شرط یعني االنتقال لسطر محدد دون التقید بأي شرط  lineline

…………مثالمثال
…………
GOTO AAGOTO AA
…...…...
…...…...
AA:AA:
…….…….



::المشروطالمشروط  اإلنتقالاإلنتقال٢٢..
IF condition then GOTO lineIF condition then GOTO lineیعني االنتقال لسطر محدد عندما یتحقق شرط معینیعني االنتقال لسطر محدد عندما یتحقق شرط معین

مثالمثال
If grade>=If grade>=90 90 then GOTO Athen GOTO A
If grade>=If grade>=90 90 then GOTO Bthen GOTO B
A:A:
TextText11=“=“ممتازممتاز””
B:B:
TextText22=“=“جیدجداجیدجدا””

::مالحظة مالحظة 
عندما ینفذ البرنامج السطر الذي عندما ینفذ البرنامج السطر الذي 

یعود مرة اخرىیعود مرة اخرى  الالانتقل إلیھ انتقل إلیھ 
لمكانھ األول و لكن یستمر في لمكانھ األول و لكن یستمر في   

..تنفیذ االوامر من بعد السطر الذي انتقل الیھتنفیذ االوامر من بعد السطر الذي انتقل الیھ
اذا لم یتحقق الشرط األول فإنھ ینفذ الشرط الثاني مباشرةاذا لم یتحقق الشرط األول فإنھ ینفذ الشرط الثاني مباشرة

ال یفضل استخدام طریقة االنتقال في ال یفضل استخدام طریقة االنتقال في 
ألنھا تجعل من الصعبألنھا تجعل من الصعب                            البرنامج ؟؟البرنامج ؟؟

متابعة خطوات البرنامجمتابعة خطوات البرنامج  

اذا لم یتحقق الشرط األول فإنھ ینفذ الشرط الثاني مباشرةاذا لم یتحقق الشرط األول فإنھ ینفذ الشرط الثاني مباشرة



(Select Case)(Select Case)الجملة الشرطیة الجملة الشرطیة رابعارابعا
::مالحظة ھامة جدا مالحظة ھامة جدا 

التي التي ) ) IFIF((اذا كان لدیك احتمال أو احتمالین للشرط فإنھ یمكن استخدام قاعدة اذا كان لدیك احتمال أو احتمالین للشرط فإنھ یمكن استخدام قاعدة 
درسناھا سابقا درسناھا سابقا 

))Select CaseSelect Case((استخدام قاعدة استخدام قاعدة فیفضل فیفضل أما إذا كان لدینا عدة احتماالت أما إذا كان لدینا عدة احتماالت 
Select CaseSelect Case expressionexpression
CaseCase11
…….…….

بدایة صیغة القاعدة بدایة صیغة القاعدة 
التعبیر الذي نرید تقییمھالتعبیر الذي نرید تقییمھ ::طریقة عمل البرنامج طریقة عمل البرنامج 

البرنامج یقوم بتقییم التعبیر في بدایة البرنامج البرنامج یقوم بتقییم التعبیر في بدایة البرنامج 
ثم یبدأ بالمقارنة مع االحتماالت المختلفة ثم یبدأ بالمقارنة مع االحتماالت المختلفة 

…….…….
statementsstatements 1 1 
…….…….
CaseCase22
…….…….
statementsstatements 2 2 
…….…….
Case ELSECase ELSE
…….…….
statementsstatements 3 3 
…….…….
End  End  SelectSelect

اإلحتماالتاإلحتماالت

نستخدمھ إذا لم یتحقق أي شرطنستخدمھ إذا لم یتحقق أي شرط

نھایة القاعدةنھایة القاعدة

األوامراألوامر

  CaseCase1 1 ,,22,,33ثم یبدأ بالمقارنة مع االحتماالت المختلفة ثم یبدأ بالمقارنة مع االحتماالت المختلفة 
فإذا وافق احدھا الشرط فإنھ یقوم بتنفیذ مجموعة فإذا وافق احدھا الشرط فإنھ یقوم بتنفیذ مجموعة 

التالیة واذا لم یوافق أیا التالیة واذا لم یوافق أیا   CASECASEاالوامر حتى كلمة االوامر حتى كلمة 
االت المذكورة فإنھ ینفذ مجموعة االوامر االت المذكورة فإنھ ینفذ مجموعة االوامر مممن االحتمن االحت

أما إذا لم تكن موجودة أما إذا لم تكن موجودة   case elsecase elseالتي تلي كلمة التي تلي كلمة 
فإنھ ال ینفذ أیا من تلك األوامرفإنھ ال ینفذ أیا من تلك األوامر



Select CaseSelect Case gradegrade
Case Case 90 90 to to 100100
texetexe11=“=“ممتازممتاز””

مثالمثال

Case Case 80 80 to to 8989
texetexe11=“=“جید جداجید جدا””

Case Case 70 70 to to 7979
texetexe11=“=“جیدجید””texetexe11=“=“جیدجید””

Case Case 60 60 to to 6969
texetexe11=“=“مقبولمقبول””

Case ELSECase ELSE
texetexe11=“=“راسبراسب””
ENDEND SelectSelect



Select CaseSelect Caseقاعدة قاعدة : : ملخص القاعدة الرابعة ملخص القاعدة الرابعة  االنتقالاالنتقال: : ملخص القاعدة الثالثة ملخص القاعدة الثالثة 
hhفي ھذه القاعدة یتم االنتقال من جزء الى جزء آخر في البرنامجفي ھذه القاعدة یتم االنتقال من جزء الى جزء آخر في البرنامج

::  اإلنتقالاإلنتقالأثناء تنفیذه وھناك نوعان من أثناء تنفیذه وھناك نوعان من   
االنتقال غیر المشروط االنتقال غیر المشروط ١١..
المشروطالمشروط  اإلنتقالاإلنتقال٢٢..

))Select CaseSelect Case((تستخدم القاعدة عندما تكون لدینا أكثر من احتمال تستخدم القاعدة عندما تكون لدینا أكثر من احتمال 



الكلمات التي یجب حفظھا جیداالكلمات التي یجب حفظھا جیدا
7.7.GOTOGOTO
8.8.Select CaseSelect Case
9.9.CaseCase
10.10.End  End  SelectSelect10.10.End  End  SelectSelect



حلقات التكرارحلقات التكرارخامساخامسا
ھذه القاعدة من أھم قواعد لغات البرمجة بحیث تكرر عدد من الخطوات عددا ھذه القاعدة من أھم قواعد لغات البرمجة بحیث تكرر عدد من الخطوات عددا 

..محددا من المرات محددا من المرات 
فبدال من تكرار عملیة الجمع خمسین مرة فبدال من تكرار عملیة الجمع خمسین مرة   ٥٠٥٠--١١مثال عندما نرید جمع األعداد من مثال عندما نرید جمع األعداد من 

A=A=11++22++33++44+…………….+…………….
::یمكننا استخدام عملیة التكرار كاآلتي یمكننا استخدام عملیة التكرار كاآلتي 

FOR B = FOR B = 1 1 TO TO 5050
A=A+BA=A+BA=A+BA=A+B
NEXTNEXT

))٢٢((للتكرار عدة قواعد منھا للتكرار عدة قواعد منھا 



uu قاعدة قاعدةFOR …. NEXT FOR …. NEXT 

FOR counter = start TO end [step step] FOR counter = start TO end [step step] 
…….…….
[exit for][exit for]
…….…….
NEXTNEXT

العدادالعدادالقیمة األولیة للعدادالقیمة األولیة للعداد مقدار الزیادة و اذا لم تحدد فإن مقدار الزیادة و اذا لم تحدد فإن 
  ١١الزیادة االفتراضیة للعداد ھي الزیادة االفتراضیة للعداد ھي 

تستخدم عندما نرید الخروج من التكرار عند شرط معین تستخدم عندما نرید الخروج من التكرار عند شرط معین 
حتى و لم تنتھ الحلقةحتى و لم تنتھ الحلقة

نھایة الحلقة لیعود الى نھایة الحلقة لیعود الى 
مرة مرة    FOR FORجملة جملة 

القیمة النھایة للعدادالقیمة النھایة للعداد

تقوم مجموعة من العملیات بعدد عدد محدد من المراتتقوم مجموعة من العملیات بعدد عدد محدد من المرات

١١FORFORمثال مثال  M=M=11 TOTO 1010
PRINT MPRINT M
NEXTNEXT

مرة مرة    FOR FORجملة جملة 
اخرىاخرى

FORFOR M=M=1 1 TOTO 10 10 STEPSTEP22
PRINT MPRINT M
NEXTNEXT

٢٢FORFORمثال مثال  M=M=10 10 TOTO 1 1 STEPSTEP--11
PRINT MPRINT M
NEXTNEXT

٣٣مثال مثال 



uu قاعدة قاعدةDO WHILEDO WHILE

DO WHILE counter DO WHILE counter 
StatementsStatements
……………………
[[exit do]exit do]
StatementsStatements
………..………..
looploop

تستمر حلقة التكرار مادام الشرط صحیحاتستمر حلقة التكرار مادام الشرط صحیحا
 FOR .. NEXT FOR .. NEXTأي عدد مرات التكرار فیھا غیر محدد بخالف أي عدد مرات التكرار فیھا غیر محدد بخالف 

الشرط الذي سیتم تكراره الشرط الذي سیتم تكراره 
مادام الشرط محققمادام الشرط محقق

تستخدم عندما نرید الخروج من التكرار عند شرط معین تستخدم عندما نرید الخروج من التكرار عند شرط معین 

أوامرأوامر

صحیحاصحیحا

looploop

١١M = M = 1010مثال مثال 
Do while M>Do while M>00
Print mPrint m
M=MM=M--11
looploop

تستخدم عندما نرید الخروج من التكرار عند شرط معین تستخدم عندما نرید الخروج من التكرار عند شرط معین 
حتى و لم تنتھ الحلقةحتى و لم تنتھ الحلقة


