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  مقدمة

  

والمرسلین سیدنا محمد وعلي  األنبیاءالحمد هللا والصالة والسالم علي اشرف       

   :یوم الدین إليومن اتبع ھداه  وآلھصحبھ 

ني عن فالیوم ال غ, یلعب دورا رئیسیا في حیاتنا الیومیة اآلليالحاسب  أصبح

الحاسوب في كل المؤسسات والمصانع والشركات واإلدارات والمدارس والجامعات 

   .تسیر وتنظیم أمورھا الداخلیة والخارجیةوالتي تستخدم الحاسوب في 

الحاسب من خالل نبده مختصرة لمبادئ علوم  نعمقدمة عامة  نعرضفي ھذا الكتاب 

  .الحاسب

  الكتاب  مؤلف      

  م الدروقيسال           
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 :اآلليتعریف الحاسب 

الحاسب اآللي ھو عبارة عن جھاز الكتروني یقوم باستقبال البیانات المدخلة إلیة عن  -

, ومن تم یقوم بمعالجتھا عن طریق وحدة المعالجة المركزیة  ,اإلدخالطریق وحدات 

زین ھذه كما یمكن للحاسب تخ, وإخراجھا علي ھیئة معلومات یستفید منھا المستخدم 

  . السترجاعھا و االستفادة منھا الحقا   المعلومات علي وحدات التخزین

  :تعریف آخر

ھو مجموعة من الوحدات االلكترونیة التي صنعھا اإلنسان لخدمة أغراضھ  -

الشخصیة والتي لھا القدرة علي استقبال البیانات ومعالجتھا وإخراجھا علي ھیئة 

 .معلومات للمستخدم
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  :امةمصطلحات ھ

وھي عبارة عن مجموعة الرموز واألرقام والصور التي یتم إدخالھا  :Dataالبیانات 

 .للحاسب بغیة معالجتھا

 - الطرح  -الجمع ( ھي عملیة إجراء العملیات الحسابیة  :Processingالمعالجة 

  .علي البیانات= ) > , < ,( والمنطقیة ) القسمة -الضرب 

تائج التي نحصل علیھا من عملیة معالجة ھي الن :Informationالمعلومات 

   .البیانات

  :اآلليالحاسب  األساسیةالعملیات 

  :ترتكز فكرة عمل الحاسب اآللي علي مجموعة عملیات رئیسیة وھي 

یتم إدخال البیانات من قبل مستخدم الحاسوب  :Data Inputإدخال البیانات  •

  .لعن طریق مجموعة من األجھزة یطلق علیھا وحدات اإلدخا
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وتتمثل في إجراء العملیات الحسابیة  :Data processing معالجة البیانات •

عن طریق وحدات اإلدخال للحصول علي   والمنطقیة علي البیانات المدخلة

  .المعلومات

وھي عملیة عرض للمعلومات  : Information Outputإخراج المعلومات •

  . التي تحصلنا علیھا نتیجة معالجة البیانات المدخلة

لبیانات علي وتخزین ا وھي عملیة حفظ  : Data Storage تخزین البیانات •

  .المختلفة وحدات التخزین

  

  

  

  

  

  العملیات األساسیة للحاسوب

  

  إدخال بیانات معالجة إخراج معلومات

  تخزین
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  : اآلليالحاسب  أنواع

 Mainframe Computerالحاسوب الكبیر   -1

وھو عبارة عن حاسب كبیر الحجم وغالي الثمن ذو قدرات ھائلة فھو یستطیع 

معالجة كم ھائل من البیانات ونظرا الرتفاع ثمنھ فھو ال یستخدم إال في اإلدارات 

حیث یستخدم كجھاز حاسوب مركزي ,والمؤسسات الحكومیة والشركات الكبرى

   .یمكن ان یتصل بھ العدید من األشخاص من خالل أجھزة حاسب شخصیة

 Minicomputer الصغیر الحاسوب  -2

ن الحاسوب الكبیر ویستخدم في الشركات والمخازن وھو اصغر حجما واقل تكلفة م

المتوسطة الحجم وھو اقل من الحاسب الكبیر من حیث قدرات الحوسبة ووحدات 

  .التخزین

   Computer Personal   الحاسوب الشخصي  -3

الحاسب الشخصي  وھو ذو إمكانیات كبیرة    IBMابتكرت شركة  1981في سنة 

صل بھ  لوحة مفاتیح وشاشة للعرض وھو في علي صعید االستعمال الشخصي وتت

 .  متناول الجمیع نظرا لرخص ثمنھ وصغر حجمھ وسھولة استخدامھ 
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 Portable (Laptop) Computer  الحاسوب المحمول  -4

أنة اصغر حجما ویمكن تشغیلھ بدون  إالالحاسب الشخصي  إمكانیاتوھو بنفس 

  .ا بالكھرباءشحنھ بطاریة یمكن كھرباء لفترة محددة نظرا لوجود

   :اآلليممیزات الحاسب 

بالسرعة الفائقة  اآلليیتمیز الحاسب  :السرعة في أداء العملیات وتنفیذ البرامج -

 .مالیین العملیات في الثانیة الواحدة تنفیذفھو یستطیع  األداءفي 

العملیات  تنفیذعلي الرغم من السرعة الفائقة للحاسوب في  :الدقة في النتائج - 

 .ائج الحاسوب تكون في مستوي كبیر جدا من الدقة والوضوحفان نت

یستطع الحاسوب القیام بالعدید من المھام فھو یستخدم  ):المھام(تعددیة األعمال - 

 .الخ.....في مختلف المجاالت مثل الطب والتعلیم والھندسة واإلدارة والترفیھ

 البیانات والمعلومات یستطیع الحاسوب تخزین كم ھائل من  :التخزینالقدرة علي  -

 .السترجاعھا وقت الحاجةعلي وحدات التخزین 
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توفر الواجھات الرسومیة ألنظمة التشغیل  :السھولة والبساطة في التشغیل -

الحدیثة السھولة والبساطة في تعلم الحاسب من خالل استخدام مصطلحات ذات 

  .معني وكذلك ملفات المساعدة

  :الحاسوب أجیال

  ) جیل األنابیب المفرغة (  :األولالجیل  •

استخدمت األنابیب المفرغة في صناعة حواسیب ھذا الجیل التي كانت 

منھا كمیات كبیرة من الحرارة مما  تنبعثضخمة الحجم وبطیئة السرعة 

  .لزم استخدام مكیفات ھوا عمالقة للتبرید

  )جیل الترانزستور : (الجیل الثاني  •

تور المصنوع من مادة السیلیكون ھذه الحواسیب حل الترانزس في صناعة  

أنبوبة مفرغة مما أدي إلي صغر حجم ھذه الحواسیب  التي  40محل 

تستھلك طاقة كھربائیة اقل من حواسیب الجیل األول وبالتالي انبعاث 

  .حراري اقل
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  )جیل الدوائر المتكاملة : (الجیل الثالث •

ناعة حاسبات في ص) الترانزستورات  مئات( استخدمت الدوائر المتكاملة 

  .ھذا الجیل التي  تمیزت  بصغر الحجم وزیادة الكفاءة وقلة التكلفة

  ) جیل المعالج الدقیق (الجیل الرابع  •

متكاملة المتراصة و المعالج تمیزت حاسبات ھذا الجیل بكل من الدوائر ال

   .دقیقال

  ) جیل الذكاء االصطناعي ( الخامس الجیل  •

 ھوالدقة وزیادة السعة التخزینی تمیزت حاسبات ھذا الجیل بالسرعة

  .ةوالتعامل مع الصوت والصورة بكفاءة عالی
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  مكونات الحاسب اآللي

  :ھمایتكون التصمیم الھندسي للحاسب اآللي من جزئیین رئیسیین 

 .Hardware) الكیان المادي ( مكونات مادیة  -1

 .Software)  يالبر مجالكیان ( مكونات برمجیة  -2

  :التفصیلبشي من  ي نأتي علي ذكرھاتوال

   Hardware   )الكیان المادي( المكونات المادیة  -1

وھي عبارة عن مجموعة األجھزة الملموسة التي یتكون منھا جھاز الحاسوب وتقسم  

  :إلي عدد من الوحدات ھي

وھي عبارة عن مجموعة األجھزة التي  Units : Input وحدات اإلدخال •

, دخال البیانات إلي جھاز الحاسوبیستطیع من خاللھا مستخدم الحاسوب إ

  ).الماسح الضوئي  - ألفأره  -لوحة المفاتیح ( مثل 
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تعتبر من أھم وحدات اإلدخال وتستخدم  :) Keyboard( لوحة المفاتیح  -

 :وھي مقسمة إلي, الحروف و األرقام و الرموز   إلدخال

یح لوحة مفات - مفاتیح االتجاھات  -مفاتیح الطباعة  -مفاتیح الوظائف 

  .باإلضافة إلي مجموعة مفاتیح تحكم أخري  -األرقام 

وھي عبارة عن جھاز صغیر بحجم كف الید یتكون من  :) Mouse(ألفأره -

  ).ایمن وأیسر (زرین 

وھو عبارة عن جھاز یقوم بمسح  :) Scanner( الماسح الضوئي  -

 .الصورة ضوئیا وإدخالھا إلي الحاسوب

بارة عن مجموعة األجھزة التي وھي ع Units  Output وحدات اإلخراج •

    ).الطابعة  - الشاشة ( تقوم بعرض المعلومات للمستخدم مثل 

وھي عبارة عن جھاز یقوم بعرض   :Monitor) المرقاب ( الشاشة -

  .المعلومات للمستخدم وتوجد منھا عدة أشكال وأنواع
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وھي عبارة عن جھاز یقوم بعرض المعلومات للمستخدم    :Printerالطابعة  -

  .ي الورق وتوجد منھا عدة أشكال وأنواععل

وھي عبارة عن قطعة الكترونیة صغیرة     CPU: وحدة المعالجة المركزیة •

وتتكون  من ثالثة أجزاء  تقوم بمعالجة البیانات المدخلة من وحدات اإلدخال

 :رئیسیة

وھي التي تقوم بتنسیق العمل Control Unit : وحدة التحكم §

اف علي كافة العملیات التي تتم بین أجزاء الحاسوب واإلشر

 .داخل الحاسوب

وھي Arithmetic Logic Unit  : وحدة الحساب والمنطق  §

 .كافة العملیات الحسابیة والمنطقیة بتنفیذالتي تقوم 

وھي أسرع أنواع Main Memory : وحدة الذاكرة الرئیسیة §

 : وتنقسم إلي الذاكرة

ü ذاكره مؤقتة:RAM قد ه محدودة السعة تفوھي ذاكر

  .التیار الكھربائي عنھا محتویاتھا بانقطاع
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ü ذاكره دائمة:ROM  وھي ذاكرة مجھزة مصنعیا ال تفقد

 .محتویاتھا بانقطاع التیار عنھا

 األجھزةوالتي تتمثل في  Secondary storage:الثانویة التخزینوحدة  •

, الكبیرةبسعتھ  ھاضبع تمیزیو ,بأنواعھاوالبرامج  التي تقوم بحفظ البیانات

 :وھي أبطأ من الذاكرة الرئیسیة وھي

ویتمیز بسھولة نقلة ورخص   Floppy Disk:المرنالقرص  §

 .إال انھ سعتھ قلیلة وسرعتھ بطیئة, ثمنھ

ویتمیز بسھولة نقلة وسرعتھ ورخص CD  :القرص المدمج §

 .كبیرةالوسعتھ , ثمنھ 

ویوجد منھا عدة أحجام   Flash Memory:ھالذاكرة الومیضی §

إال أنھا اغلي ثمنا من باقي وحدات , بالسرعة  وأنواع تتمیز

 . سابقة الذكر الثانویة الذاكرة

وھو من أھم وسائل التخزین الثانویة ویتمیز : القرص الصلب  §

بسعتھ الكبیرة وھو أسرع وحدات التخزین الثانویة وأغالھا ثمنا 
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البیانات بما فیھا نظام التشغیل  أنواعكافة ویستخدم لحفظ 

موعة أقراص ممغنطة تتحرك علیھا رؤؤس ن مجویتكون م

 .للكتابة والقراءة من ھذه األقراص

   : Software)  يمجالبرالكیان ( المكونات البرمجیة  -2

وھي مجموعة البرمجیات الالزمة لتشغیل الحاسوب أو ألداء وظائف خاصة وتنقسم 

  :إلي 

عن    ةلووھي البرامج المسؤ  Operating Systems :التشغیلأنظمة  •

 - Unix - MS DOS ( شغیل الحاسوب والتنسیق بین مكوناتھ المادیة مثل ت

Windows - Linux (  

وھي اللغات التي یتم  Programming Languages :البرمجةلغات  •

ومنھا لغات ذات   إعدادھا من قبل المبرمجین لتسھیل التخاطب مع الحاسوب

  .المستوي العالي والمتوسط والمنخفض
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وھي عبارة عن البرمجیات  Application Programs :ةالتطبیقیالبرامج  •

. الجاھزة التي تباع في األسواق والتي تستخدم ألغراض خاصة
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   الحاسب اآللي ةالتصنیعی مكوناتال

وعرفنا انھ یتكون من بعد أن تطرقنا لمكونات التصمیم الھندسي للحاسب             

( میم التصنیعي لجھاز الحاسوب التص أالنمكونات مادیة و مكونات معنویة نقدم 

والذي ھو عبارة عن تفاصیل   ) واألجھزة المتصلة بھ الصندوق ومكوناتھ الداخلیة

منھا ما یتعامل معھا المستخدم مباشرة والتي األجزاء الملموسة  المادیة أيللمكونات 

  . ومنھا ما ھو مغلف داخل الصندوق

  Caseالصندوق  -1

الداخلیة  مكوناتال حفظ فيبالستیكي یستخدم  أووھو عبارة عن صندوق معدني 

   الجھاز مكونات في الناتجة الحرارة لخفض التھویة توفیر مع واحد مكان في للحاسوب

  .العمل أثناء

  
 الصندوق



18 
 

   Power supplyمزود الطاقة  -2

حیت مكونات الجھاز  جمیع إلى الكھربائي التیار توزیع یوجد بداخل الصندوق ویقوم 

  .ول لخفض التیار الكھربائي لیتناسب مع قطع الحاسب الداخلیةیعمل كمح

  Motherboard أالم اللوحة -3

بت علیھا ثفي الصندوق وت یثبت الذي األساسي الجزء ھي أنواع و ةدعمنھا  دویوج 

وبطاقات الصوت والعرض والشبكة عن طریق والذاكرة بقیة األجزاء مثل المعالج 

 األساسیة والتوصیالت االتصاالت بیئة بدور القیام ھيھا شقوق التوسعة ووظیفت

   لالنتقال والمعلومات البیانات خاللھا  من تمر حیث الجھاز مكونات لجمیع

 .في الحاسب  آخر إلى جزء من

  

  مألااللوحة 
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   CPUالمركزیة  المعالجة وحدة -4

ولكل وحدة معالجة  وھي من أھم أجزاء الحاسوب  وفیھا تتم عملیة معالجة البیانات

 منتزید  فأنھاوذاكره داخلیة كلما زادت  الھرتزبوحدة تسمي  سرعة تقاس) معالج (

  . المعالج أداء

  

  )المعالج(وحدة المعالجة المركزیة 

  RAMالذاكرة الرئیسة  -4

 المعالج  منا خاللھ من یتمكن الذيوھي وسیلة لتخزین البیانات بشكل مؤقت و

 ج بشكل سریعالبرنام لتنفیذ إلیھا حتاجی التي والبیانات المعلومات على الحصول

  .أنواععدة وتوجد منھا 

  

 الذاكرة الرئیسیة
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  Hard Diskالقرص الصلب 

 قراءة للمعالج یمكن كما كبیرة اتكمیوب البیانات بشكل دائم تخزینوھو وسیلة  

نھ أبطا من مقارنة بباقي وحدات الذاكرة اإلضافیة إال ا بشكل سریع منھالمعلومات 

ویتركب من  ,الذاكرة الرئیسة واكبر حجما یستخدم في حفظ نظام تشغل الحاسوب

للكتابة والقراءة  تتحرك علي ھذه األقراص مجموعة أقراص ممغنطة تتخللھا رؤوس

  .من ھذه األقراص

  

  القرص الصلب

   CD-ROM Driveمشغل األقراص المدمجة   -6

أظھار محتویاتھا  المدمجة أيل األقراص یستخدم قارئ األقراص ألمدمجھ في تشغ

  .فیدیو أوصوتیة  أوعلي شاشة الحاسوب سواء كانت تحتوي علي بیانات نصیة 
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  المدمجة األقراصمشغل 

    CD Writerناسخة األقراص المدمجة    -7 

في كتابة البیانات من  متستخدوھي بنفس شكل مشغل األقراص المدمجة إال أنھا 

 .والقراءة منھ أیضا المدمج الفارغ القرص الحاسوب علي

   Floppy driveمشغل األقراص المرنة   -8

  یستخدم في تشغیل األقراص المرنة التي لھا سعة تخزینیھ بسیطة وسرعة اقل في 

  .أنھا تتمیز برخص الثمن المدمجة إالباألقراص  للمعلومات مقارنةالوصول 

  

  المرنة األقراصمشغل 
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    Modemالمودم    -9

 على القدرة الحاسوب یمنح جھازوالذي , أالمھي بطاقة یتم تركیبھا  علي اللوحة و 

  . باإلنترنت االتصال

   
 المودم

 Network Cardبطاقة الشبكة  - 10

 تمنح ھذه البطاقة وھي بطاقة یتم تركیبھا  علي اللوحة أالم عن طریق شقوق التوسعة

  .شبكةة أخري لتكوین بمجموعة أجھز االتصال  على القدرة الحاسوب جھاز

  
  بطاقة الشبكة
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   Sound Cardبطاقة الصوت  - 11

وتحتوي علي  اللوحة أالم عن طریق شقوق التوسعة تركیبھا عليوھي بطاقة یتم 

بعض الحواسیب تأتي  يف ھكما أن, ل الصوت من والي الحاسوبمنافذ إلخراج وإدخا

  . ھذه المنافذ مدمجة مع اللوحة أالم

  
  بطاقة الصوت

   VGA Cardبطاقة الشاشة  - 12

  . بطاقة یتم تركیبھا علي اللوحة وتستخدم لتوصیل شاشة العرض باللوحة أالم

   
  بطاقة الشاشة
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    Keyboard المفاتیح لوحة - 13

الحروف  إدخالفھي تستخدم في تعتبر من أھم وحدات إدخال البیانات إلي الحاسوب 

  . والرموز وغیرھا

  
  لوحة المفاتیح

  Mouse أرهألف - 14

تنزلق علي ) وأیسرایمن (ون من زرین كوھي عبارة عن جسم بحجم كف الید یت

   .الحاسوب إلي ا اتالبیان إدخالالسطح وتستخدم في 

  
  ألفأره
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  Monitorالشاشة   - 15

 طریقة قیاس خالل من مواصفاتھا تحدید یتم للمستخدم وتستخدم لعرض المعلومات 

 .ا أشكال وأنواع مختلفةولھ بالبوصة الشاشة على العرض

 
 الشاشة

  Printerالطابعة  - 16

 

 وھي عبارة عن جھاز ملحق بالحاسوب وتستخدم في إخراج المعلومات علي الورق

.مثل  

 الطابعة الحبریة 

 الطابعة اللیزریة 

 الطابعة النقطیة

   

  الطابعة                                                                            
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 Cables الكوابل - 17

  .بالكھرباء وملحقاتھ وھي التي نستطیع من خاللھا تزوید الحاسوب

  
  الكوابل
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 Programming Languages  لغات البرمجة

التي تعتبر كوسیلة اتصال بین الحاسب والمستخدم و تستخدم في   ھي مجموعة اللغات

دة أنواع منھا ما یستطیع الحاسب فھمھا تطویر البرامج المختلفة ویوجد منھا ع

مباشرا بصورتھا ومنھا ما یتطلب تحویلھا إلي صورة أخري لكي یستطیع الحاسب 

  .فھمھا 

  :البرمجةأنواع لغات 

  :رئیسیةتنقسم لغات البرمجة إلي أربعة أنواع 

  )  Low Level Languages    (لغات منخفضة المستوي  -1

( صفوف من الرقمیین   وتتكون من   Machine language  وتتمثل في لغة اآللة

وبالتالي فان   وھي اللغة التي یفھمھا الحاسب,   وتعتمد علي المكونات المادیة)  0,1

أوامر   لتحویل  للتخاطب مع الحاسوب یستوجب وجود محول  استخدم أي لغة أخري

ن وسھلة الفھم من جدا من قبل اإلنسا  التي ھي صعبة الفھم   ھذه اللغة إلي لغة اآللة

  ).  Hardware( قبل الحاسب 
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  ) Medium Level Languages   (  لغات متوسطة المستوي -2

وتتكون من مجموعة اختصارات   Assembly language  وتتمثل في لغة التجمیع

وھي تحتاج إلي تحویلھا إلي لغة اآللة لكي یفھمھا الحاسب وھي    من اللغة اإلنجلیزیة

  .من لغة اآللة  بالنسبة لإلنسان أسھل في الفھم

   ) High Level Languages(   لغات عالیة المستوي -3

وھي لغات منتشرة بشكل واسع وتستخدم مصطلحات باللغة اإلنجلیزیة للتعبیر عن 

األوامر الخاصة باإلدخال واإلخراج وأداء العملیات وھي لغات سھلة جدا بالنسبة 

وھي أیضا تحتاج إلي محول لتحویلھا إلي لغة اآللة للمبرمجین مقارنة بلغة التجمیع 

  .لكي یفھمھا الحاسب

والتي  Basicالبیسك  - Fortran  الفورتران - Pascal  ومن أمثلتھا البسكال

 .تستخدم بشكل واسع خصوصا قبل ظھور اللغات الراقیة
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     اللغات الراقیة - 4

وھي أیضا تستخدم في وقتنا الحاضر    وھي لغات برمجة منتشرة بشكل كبیر

 Graphical   وتستخدم في تصمیم الواجھات الرسومیة   مصطلحات اللغة اإلنجلیزیة

User Interface    وھي ذات إمكانیات عالیة جدا خصوصا في التعامل مع قواعد

الفیجوال ( البیانات وابسط لغات البرمجة بالنسبة للفھم من قبل اإلنسان ومن أمثلتھا 

ولغات بیئة الدوت  Delphiوالدلفي   C++والفیجوال سي  Visual Basic  بیسك

  . )net framework  نت
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:خوارزمیاتال  

یتم حل  بأتباعھامنطقیا والتي  الخوارزمیة ھي مجموعة من الخطوات المتسلسلة

  .مسألة معینة

أي ھي عملیة وضع المسالة في صورة خطوات واضحة منفصلة عن بعضھا البعض 

  .ؤدي إلي حل ھذه المسألةوبتسلسل منطقي ی

:خطوات حل المسألة  

 .المسألةتحدید وتعریف  -1

 .تحلیل المسألة وتحدید المدخالت والمخرجات -2

 .تصمیم  خوارزمیة الحل -3

 . كتابة الكود بأحدي لغات البرمجة -4

  .اختبار وتقیم نتائج الكود -5
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  :مثال

  )6, 5, 8( أوجد متوسط األعداد التالیة  

  سألة تحدید وتعریف الم : أوال

   وإیجاد المتوسطوالمطلوب ھي عبارة عن جمع ثالثة أعداد 

  .سوما علي عددھاقمجموع األعداد م= المتوسط 

  تحلیل المسألة لتحدید مدخال ت ومخرجات المسألة  :ثانیا

  :مدخالت المسألة

 X Y Zونرمز لھم بالرموز ) 8,5,6(وھي عبارة عن ثالثة أعداد  

  X =6 ,Y  =5, Z =8حیث 

  :ت المسألةمخرجا

 . Aوھي عبارة عن عدد یمثل متوسط األعداد المدخلة ونرمز لھ بالرمز 
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   )كتابة المسألة علي ھیئة خوارزمیة( لحلا ةیمزراوخ میمصت :الثثا

 البدایة -1

 X=6اجعل  -2

 Y=5اجعل  -3

 Z=8اجعل  -4

 S=X+Y+Zاجعل  -5

 A=S/3احسب  -6

 Aاطبع  -7

 النھایة -8

  

  نامج بأحدي لغات البرمجةركتابة الب :رابعا

  .ریف البرنامج وما ھي خطوات كتابة البرنامجا نقوم بتعدعنفي البدایة 

  :البرنامج

ھو عبارة عن مجموعة من التعلیمات التي تكتب من قبل مبرمجین وتعطي للحاسب 

اآللي في صورة خطوات منظمة باستخدام احدي لغات البرمجة وتحتاج إلي تحویل إلي 

 .لغة اآللة لكي یفھمھا الحاسب
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:) الكود (البرنامج  خطوات كتابة  

والتي یتم فیھا  بشكل عام لكتابة البرامج بأي لغة برمجة وبعد تصمیم خوارزمیة الحل

  :یجب المرور بالخطوات التالیة تحدید مدخالت ومخرجات البرنامج فانھ

 ).فقط في لغات البرمجة المرئیة(تصمیم واجھة المستخدم  -1

 . )المدخالت والمخرجات وغیرھا (تعریف المتغیرات -2

 .البرنامج مدخالتل كتابة كود إدخا -3

 .كتابة عملیات البرنامج الرئیسیة -4

 .طباعة النتائج دوك ةباتك -5

  البرنامج إنھاء -6
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  :++بلغة السي السابقة إلي برنامج ةالخوارزمی تحویل

ثم  -  Microsoft Visual Studio 6.0 اختر  –كافة البرامج ثم  -افتح قائمة ابدأ  

  :التالیةتظھر لك النافدة بعد فتح البرنامج س Microsoft Visual C++6.0اختر 

  

   :ھر لك النافدة التالیةظست  File ملف القائمةمن   Newجدید األمراختر 

  

  :تم اكتب الكود التالي C++ Source fileاختر    Fileمن الصفحة 
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1- #include<iostream.h> 

2- main() 

3- { 

4- int x; int y; int z; float a; float s; 

5-     x=6;y=5;z=8; 

6-  s=x+y+z  ;  

7-  a=s/3; 

8-  cout<<a; 

9- } 

  :شرح البرنامج

  .اسطر إجباریة 8,3,2,1األسطر 

   .ت فیھ عملیة تعریف المتغیراتالسطر الرابع تم

   .البیانات إدخالالسطر الخامس تمت فیھ عملیة 

   .البرنامج الرئیسیة تاكتابة عملی تمت فیھ والسابع السطر السادس

  .النتائج إخراجتمت فیھ عملیة  الثامنالسطر 

  .البرنامج إنھاءطر التاسع تم فیھ الس
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  :مثال

  :علي تطبیق خطوات كتابة البرنامج بسیط فیما یلي مثال

  .اكتب برنامج یقوم بحساب مساحة مستطیل

صمیم خوارزمیة وت تحدید مدخالت ومخرجات البرنامجو  تحلیل وتعریف المسألة بعد 

  :نقوم بكتابة البرنامج بأتباع الخطوات التالیةالحل 

   :طوة األوليالخ

إذا كنت تستخدم لغة برمجة مرئیة فأنة یجد علیك تصمیم واجھة المستخدم والتي سیتم 

  .من خاللھا إدخال المدخالت من قبل المستخدم وعرض النتائج للمستخدم

  :الخطوة الثانیة

  نقوم بتعریف المتغیرات بالطریقة المتبعة في لغة البرمجة المستخدمة 

  من النوع الحقیقيX طول المستطیل ولیكن 

  من النوع الحقیقي Yعرض المستطیل ولیكن 

  يقیقحلا عونلا نم Aمساحة المستطیل 



37 
 

   :الخطوة الثالثة

  كتابة كود إدخال المدخالت بالطریقة المتبعة في لغة البرمجة المستخدمة

  الطول  و العرض

   :الخطوة الرابعة

  المستخدمة كتابة العملیات الرئیسیة في البرنامج بالطریقة المتبعة في لغة البرمجة 

  العرض * الطول = مساحة المستطیل 

  :الخطوة الخامسة

  طباعة نتائج البرنامج بالطریقة المتبعة في لغة البرمجة المستخدمة

  مساحة المستطیل 

:  مثال  

++كتابة البرنامج السابق بلغة السي   

:بعد فتح البرنامج بنفس الطریقة السابقة اكتب الكود التالي  
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1- include<iostream.h> 

2- main () 

3- { 

4-  int X; int Y; int A;  

5-  cin>>X;  cin>>Y; 

6-  A=X*Y; 

7-  cout<<A; 

8-   } 

البرنامج ما ھو موجود بین  أناسطر إجباریة في كل برنامج بمعني  8,3,2,1األسطر 

 } {األقواس 

  السطر الرابع تمت فیھ عملیة تعریف المتغیرات 

  البیانات  إدخالة السطر الخامس تمت فیھ عملی

  )إیجاد المساحة( كتابة عملیة البرنامج الرئیسیة  ھالسطر السادس تمت فی

  .النتائج إخراجالسطر السابع تمت فیھ عملیة 

  .البرنامج إنھاءالسطر الثامن تم فیھ 

  النھایة
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