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 لول الوحدة األ
 ++Cمقدمة  إل  البرمجة بلغة 

1.0 

 بنهاية هذه الوحدة:
  ستتمكن من كتابة برامجC++ .بسيطة 
 .ستتمكن من استخدام عبارات اإلدخال واإلخراج 
  ستتعرف على أنواع البيانات األساسية يفC++. 
 سابية يف ستتمكن من إستعمال العوامل احلC++. 
  ستتعرف على العوامل العالئقية يفC++. 
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نتةاج أسةرع بةرامج إلتتمتة  بطةاب  القةوا وانرونةة  الةيمةن أهة ر اللغةات    ++Cلغةة  تعترب
 لغةة  تفتقةر ووليةةإال أهنةا الرغم من وجةود العددةد مةن لغةات الربألةة األخةر  . وعلى وأفضل ا أداءا  

C++  وقوهتةةا . فاللغةةةC++ يفالقةةوا و  ،عقةةداتتميةةب بقابليت ةةا علةةى معاطةةة التطبيقةةات الكبةة ا وان 
 وتطودرها . الربامجتصميم  يفصيانة الربامج انكتوبة هبا مما دوفر وقتا  

 عةةةام Bjarne Stroustrup وقةةةد أناةةة ها .Cامتةةةدادا  للغةةةة  ++Cتعتةةةرب اللغةةةة 
 ++C إىلوتغة  اه ةا  (،C with classes )م  فئةات C حين ا وكانت تسمى  ،م 1191

 م.1191العام  يف
 Object Orientedأسةةةةلورب الربألةةةةة كائنيةةةةة انن ةةةةى  ++Cتعتمةةةةد اللغةةةةة 

Programming، دعةرف اختصةارا  بةة  والذي(OOP،) مت تطةودر  بسةبق قيةود كانةت  والةذي
نتعةةرف علةةى  ولكةة  .اللغةةات اإلجرائيةةة تفرعةة ا علةةى انربألةةن يفأسةةاليق الربألةةة القدملةةة انتم لةةة 

 اللغات اإلجرائية. يف طبيعة تلك القيود جيق أن نلقى الضوء على ما حيدث
 اللغات اإلجرائية:
 هة وغ هةا مةن لغةات الربألةة التقليددةة  Fortran و  Pascal،C ،Basicلغةات 
عبةةارا عةةن تعليمةةة لل اسةةورب  هةة اللغةةة  يفأن كةةل عبةةارا  أي (.Procedural)لغةةات إجرائيةةة 

 .  …أن دنفذ هيئا  ما : أحصل على دخل أو أمج  أرقام اخل..
تبةدو  نامج انكتورب بلغة إجرائيةة هةو عبةارا عةن الئ ةة مةن التعليمةات. اللذا جند أن الرب 

التعليمةات ودقةوم احلاسةورب  الئ ةة  فةانربمج دناة  ،هنالك ماكلة م  الربامج اإلجرائية الصةغ ا
ولكةةن مةة  كةةرب حاةةم الةةربامج ال تعةةود الئ ةةة مةةن التعليمةةات فعالةةة حيةة  دصةةعق ف ةةم  .بتنفيةةذها

أجةةةباء أصةةةغر، لةةةذا مت اعتمةةةاد  إىلن العبةةةارات إال إكا كانةةةت مقسةةةمة برنةةةامج دتةةة لئ مةةةن مئةةةات مةةة
كوسةةيلة طعةةل الةةربامج   (Procedures)  واإلجةةراءات (Functions) أسةةلورب الةةداالت

ولكةن  .وتنفذ هةدفا  حمةددا   ،الربنامج واج ة حمددا يفمتتلك كل دالة حي   ،أس ل للقراءا والف م
 تعليمات تنفذ م اما  حمددا.اناكلة ما تبال قائمة : ألموعة من ال

حيةة  تصةةب   اإلجرائةة ،دظ ةةر عةةعئ األسةةلورب  ،حاةةم الةةربامج وتعقيةةدها مةة  تبادةةدو          
 الةةذيمةةن أهةةم أسةةبارب فاةةل اللغةةات اإلجرائيةةة هةةو الةةدور  .حةةد كبةة  إيلالةةربامج الضةةخمة معقةةدا 

وجةود  يفالسةبق  هة  حي  تعطى البيانةات أييةة نانودةة علةى الةرغم مةن أهنةا ،انات في ايتلعبه الب

 1.1 المقدمة
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دةةةةتم تعردةةةةئ حيةةةة   ،تعمةةةةل علةةةةى هةةةةذ  البيانةةةةات الةةةةيودكةةةةون التاةةةةددد علةةةةى الةةةةداالت  ،الةةةةربامج
الربنةةامج، لةةذا  الةةداالت يفدصةةب  باإلمكةةان الوصةةول إلي ةةا مةةن كةةل  لكةة دالةةة  أيالبيانةةات خةةارج 

بعةةة   غالبةةةا  مةةةا تكةةةون البيانةةةات عرعةةةة للتغيةةة  أو التعةةةددل ا طةةة . وعلةةةى الةةةرغم مةةةن أن هنالةةةك
. دالة واحةدا يفوه  متغ ات معرفة (،  Local)تعرف متغ ات حملية  Cو Pascalة اللغات ك

 يفجيةةةق الوصةةةول إلي ةةةا مةةةن عةةةدا داالت  الةةةيلكةةةن انتغةةة ات اريليةةةة غةةة  مفيةةةدا للبيانةةةات ان مةةةة 
 . الماكلة طردقة ختبدن البيانات بسبق إمكانية عدا داالت للوصةول إلي ةا هناكأدضا   الربنامج.

 تتعامل مع ا. اليملكن تغي  ترتيق البيانات من دون تغي  كل الداالت 
إكا أعفنا بيانات جدددا حنتاج لتعددل كل الداالت حة  تسةتطي  هةذ  الةداالت اسةتعمال هةذ  و 

 البيانات اطدددا .
را ن مكوناهتةا الرئيسةية )الةداالت( عبةاألغالبا  ما دكةون تصةميم الةربامج اإلجرائيةة صةعبا ، 

نةةةوع  أياللغةةةات اإلجرائيةةةة إناةةةاء  يفدصةةةعق  .وجيةةةدا   احلقيقةةة عةةةن بنيةةةة بيانةةةات ال تقلةةةد العةةةا  
تلةةةك اللغةةةات ، لكةةةل هةةةذ  األسةةةبارب مت تطةةةودر  يفبيانةةةات جددةةةد نةةةالف األنةةةواع انعرفةةةة أصةةةال  

 انن ى. يناألسلورب الكائ
 -المنح : ياألسلوب الكائن 

تعمل علةى  اليالبيانات والداالت  دمج ه ن ى الفكرا األساسية وراء اللغات كائنية ان
 والةي-وعةادا تةبود داالت الكةائن  ، (Object)كينونةة واحةدا تسةمى كةائن   يفتلك البيانات 

 ،البيانةةات إيلالطردقةة الوحيةةدا للوصةةول  -(Member functions)تسةمى أعضةةاء داليةةة 
 نةةةةةات وداالهتةةةةةا مغلفةةةةةةلةةةةةذا تكةةةةةون البيانةةةةةات حمميةةةةةة مةةةةةن التعةةةةةددالت ا طةةةةة  ودقةةةةةال أن البيا

(Encapsulated)   كينونة واحدا.  يف 
 مميزات اللغات كائنية المنح  :

الربألةةة وكائنةةات احليةةاا الفعليةةة، فالعددةةد مةةن الكائنةةات  يفهنالةةك تطةةاب  بةةن الكائنةةات 
 .الفعلية هلا وععية ) خصائص ملكن أن تتغ  ( وقدرات )أهياء ملكن أن تقوم هبا(

الكائن ووععيته كمةا تتوافة  أعضةاء  الداليةة مة  قدراتةه، تةدمج  تسال بيانات ++C يف
كينونةة واحةدا تسةمى كةائن النتياةة   يفللوعةعيات والقةدرات  الربأل الربألة كائنية انن ى انرادف 

 لذلك كينونة برألية تتطاب  باكل جيد م  الك   من كائنات احلياا الفعلية.
 :(Inheritance) الفئات لوالوراثة
حية  ملكننةا تعردةئ ك ة  مةن الكائنةات  ،م يالت مةن الفئةات ه  OOP يفات الكائن
حتةدد  الةي  وهة، وتلعةق دور خطةة أو قالةق دةتم إناةاء الكائنةات علةى أساسةه ،تابعة لفئةة معينةة
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وصةةئ لعةةدد  هةة لةةذا فالفئةةة  .كائنةةات تلةةك الفئةةة  يفسةةيتم ول ةةا  الةةيالبيانةةات والةةداالت  هةة مةةا 
  OOPحية  ملكةن اسةتعمال فئةة  ،فكرا الورانة إيلوتؤد  فكرا الفئات  .من الكائنات انتااهبة

وملكةةن تعردةةئ  ،(Base class) لقاعةةدا ك سةةال لفئةةة فرعيةةة واحةةدا أو أك ةةر تسةةمى الفئةةة ا
 ،يئ خصائصةة ا الذاتيةةة أدضةةا  ضةةخصائصةة ا مةة  الفئةةة القاعةةدا ولكن ةةا ت يففئةةات أخةةر  تتاةةارك 

 .(Derived classes)تسمى هذ  الفئات اناتقة 
 :Reusability قابلية إعادة االستعمال

بةةراأل م ، دسةةمى هةةذا  يفدسةةتعملوها  لكةة بعةةد كتابةةة الفئةةة ملكةةن توىدع ةةا علةةى انربألةةن 
فكةةةةرا   إيلودةةةةبود مف ةةةةوم الورانةةةةة مل قةةةةا  هامةةةةا   Reusabilityاألمةةةةر قابليةةةةة إعةةةةادا االسةةةةتعمال 

ال  ومةن دون تغي هةا دضةيئ ميةبات حي  دستطي  انربمج أخذ فئة موجةودا أصة االستعمالإعادا 
 فئة جدددا من الفئة القدملة. اهتقاقوكلك من خالل  إلي ا وقدرات جدددا

 -إنشاء أنواع بيانات جديدة:
كاألرقةام   ،من أهم فوائد الكائنات أهنا تعطى انربمج وسيلة إلنااء أنواع بيانةات جددةدا

 حيتةةاج انةةربمجبيانةةات قةةد الأنةةواع  أي نةةوع مةةن أو انركبةةة أو اإلحةةدانيات ننائيةةة األبعةةاد أو التةةوارد  
 استعماهلا. إيل

 Polymorphism and overloading       :د تعدد األشكال لوالتحميل الزائ

تعةدد ه بعلية استعماهلاأساليق خمتلفة  وفقا  نا دتم  يفالداالت والعوامل  استعمالدسمى 
بةةةل وتتةةةي  أدضةةةا   ،بيانةةةات جددةةةدا فقةةة  إمكانيةةةة إناةةةاء أنةةةواع ++Cاألهةةةكال. ال تضةةةيئ اللغةةةة 

 الةةةيللمةةةربمج القةةةدرا علةةةى العمةةةل علةةةى أنةةةواع البيانةةةات اطددةةةدا تلةةةك باسةةةتعمال نفةةة  العوامةةةل 
+ أو = ودقةةال عنةةةدها أنةةه مت حتميةةةل هةةذ  العوامةةةل باةةكل ىائةةةد  كةةةةتسةةتخدم ا األنةةةواع األساسةةية  
 لتعمل م  األنواع اطدددا.

 

 
 
 

 -صا  على الااهة:سنبدأ بكتابة برنامج دعرض ن
 

//Program 1-1: 

//This program will display a message on the screen. 

#include<iostream.h> 

main ( ) 

{ 

 C++ 1.2كيفية كتابة برنامج بـ 
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      cout <<''welcome to C++ !\n''; 
return 0;   
} 

 
 ا رج من الربنامج:

 

welcome to C++ ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Commentsالتعليقات:

// Program 1-1:  

//This program will display a message on the screen. 

 
لةةة علةةى أن بقيةةة السةةطر عبةةارا الدادبةةدأ هةةذا السةةطر مةةن الربنةةامج بالاةةرطة انبدوجةةة )  ( 

هةخص خخةر  أي، تضةاف التعليقةات إىل الةربامج لتسةاعد انةربمج أو (comment)عن تعلية  
علةةه الربنةةامج، لةةذا مةةن انست سةةن أن دبةةدأ كةةل دف الةةذيقةةد حيتةةاج إىل قةةراءا الربنةةامج علةةى ف ةةم مةةا 

 من أجله كتق الربنامج. الذيبتعلي  دوع  الغرض   ++Cلغة  يفبرنامج 
 single-lineتستخدم الارطة انبدوجة )  ( إكا كان التعلي  ملتد لسطر واحد فق  

comment . 
-multiرهنالةةك نةةوع خخةةر مةةن التعليقةةات دتةةي  لنةةا كتابةةة تعليقةةات متتةةد إىل عةةدا أسةةط

line comments  :نستطي  كتابة التعلي  الساب  على الصورا ، 

/* Program 1-1: 

 This program will display a message on the screen  

*/  

 .IDEيقوم الحاسوب بتنفيذ البرنامج لويعود سريعاً للمحرر 
 من اآلن فصاعداً،  إذا أردت تثبت المخرجات عل  الشاشة عليك إضافة التالي إل  البرنامج:

#include <conio.h> 
 في ألول البرنامج، لوإضافة العبارة:

getch( ) 

 .return 0في السطر الذي يسبق العبارة 
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. جنةد أن هنادةة السةطر ال تعةت انت ةاء التعلية  لةذا  /*التعلي  ودن يه الرمب / *دبدأ الرمب 

 ./*ليقات قبل االنت اء  بالرمب ملكننا كتابة ما نااء من أسطر التع
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 -:   (Preprocessor Directive)المهيئمرشدات 
#include<iostream.h> 

وهو عبارا عةن تعليمةة  ،Preprocessor directiveرهد ان ي   دسمى هذا مب
وهةو ملةئ جيةق  الربنةامج، يف  iostream.hانلةئ يفللمصةرف أن دةدرج كةل الةنص انوجةود 

مج حيتةةو  علةةى عبةةارات تطبةة  بيانةةات علةةى الااهةةة أو تسةةتقبل بيانةةات مةةن برنةةا أيتضةةمينه مةة  
 لوحة انفاتي .

، وهنالةك الك ة  مةن ملفةات (header file)ملةئ ترودسةة  iostreamدسةمى 
حنتةاج  ( )cosو ( )sinالرتودسة األخر ، فم ال  إكا كنةا نسةتعمل يف برناألنةا داالت رداعةية كةة 

، وإكا كنا نتعامل م  سالسل األحرف سةن تاج للملةئ math.hإىل ول ملئ ترودسة ددعى 
string.h وعموما  هنالك عدد كب  من ملفات الرتودسات الةي جيةق تضةمين ا علةى حسةق .

وسةةن تاج إىل وةةةل  ++Cطبيعةةة الربنةةامج ، تعتةةرب ملفةةات الرتودسةةات جةةبء م ةةم مةةن  بةةرامج لغةةة 
 دخال وإخراج.لتاغيل أي برنامج دقوم بعمليات إ iostream.hانلئ 
 -: mainالدالة 

main( )                        
، وه  دالةة مسةتقلة دنقةل نظةام ( )mainمن دالة تدع   ++Cدبدأ تاغيل أي برنامج 

 .++Cبرنامج  يف أساس جبء  التاغيل الت كم إلي ا. وه 
عبةةارا عةةن دالةةة. قةةد حيتةةو  برنةةامج  هةة   mainتاةة  إىل أن   mainاألقةةوال بعةةد  

C++  هةةة علةةةى أك ةةةر مةةةن دالةةةة إحةةةدايا بالضةةةرورا main حيتةةةو  الربنةةةامج السةةةاب  علةةةى دالةةةة .
 واحدا.

سةياق الربنةامج.  يفاألوىل  هة حة  لةو   تكةن   mainدبةدأ تنفيةذ الربنةامج مةن الدالةة 
 .  { } ب قوال حاصرا mainدتم حصر جسم الدالة 
 -الخرج إل  الشاشة:

cout<<'' welcome to C++ !\n ''; 

جتةةرب احلاسةةورب أن دظ ةةر علةةى الااهةةة الةةنص اريصةةور  (statement)هةةذ  العبةةارا 
 .  سلسل ودسمى هذا النص نابت  ''.  ''  االقتبال عالميبن 

 .(semi colon) ;  بفاصلة منقوطة ++Cبرنامج  يفكل عبارا   تنت  جيق أن 
ااهةة مقةرتن مة  ال ++C يفمل ةل كةائن    C  out ةدلفة  كة والةذي  cout االسةم

 الةيجيةرب علةى إرسةال األهةياء  Put to operatorدسمى بعامل الوعة   والذي >>والعامل 
 .دظ ر على دسار  ه  أيعلى ملينه إىل 
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 .coutدوع  ا رج بواسطة  1-1 الاكل
 
 
 

 م ال:
 

 

//Program 1-2: Output 

#include <iostream.h> 

main ( ) 

 

{ 

 cout  << 7 << " is an integer.\n"; 

 cout << 'a' << "is a character.\n"; 

} 
 

 
 ا رج من الربنامج:

 

7  is an integer. 

a  is a character 

 

 
 من خرج الربنامج دتض  لنا اآليت:

 ".  is an integerدتم حصر النص انطلورب ظ ور  على الااهة بن عالمي اقتبال" -1
 .7 >>بال   تتم كتابة ال وابت الرقمية بدون عالمي اقت -2
 .’a’>>دتم حصر حرف واحد مطلورب ظ ور  على الااهة بعالمة اقتبال فرددة  -1

مةةة ال  باالنتقةةةال إىل سةةةطر جددةةةد تلقائيةةةا   يف هنادةةةة كةةةل  Basicتقةةةوم بعةةة  اللغةةةات كةةةة 
ال تفعةل كلةك كمةا أن العبةارات انختلفةة وانوعةوعة يف أسةطر خمتلفةة ال  ++Cعبارا خرج ، لكةن 
 .تؤدي إىل كلك 

أسةطرا  جددةدا تلقائيةا ، وانخرجةات يف الربنةامج التةايل توعة    coutال دناة  الكةائن 
 -كلك:

 الشاشة cout >> متغ 

 coutالخرج بواسطة  (1-1)شكل 
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//Program 1-3:This program displays output on the screen 

#include<iostream.h> 

main ( ) 

{ 

  cout<<10;   

  cout<<20<<30; 

  return 0; 

} 
 

   -تظ ر ا رج:
 

102030 

 

 
 ++Cكةةل ا ةةرج ببعضةةه الةةبع  ، لةةذا مةةن اطيةةد أن دكةةون لةةددنا طةةرق يف   حيةة  دلتصةة 

 . (Escape Sequences)للت كم بطردقة تنسي  ا رج والي من ا تتابعات اهلرورب

 :(Escape Sequences) تتابعات الهرلوب
  Back)تسةةمى الاةةرطة ا لفيةةة  \علةةى الااهةةة ،  n\نالحةة  أنةةه   تةةتم طباعةةة 

slash)  حةةرف هةةرورب أو(Escape character)  دلي ةةا  الةةذيواحلةةرف  هةة وتسةةمى
 االنتقةةالإىل سةةطر جددةد حيةة  جيةرب انؤهةةر علةى  االنتقةالدعةةت  n\تتةاب  هةرورب. تتةةاب  اهلةرورب 

 -، اآلن إليك بع  تتابعات اهلرورب الاائعة: التايلإىل بدادة السطر 
 الوصف  تتابع الهرلوب  

 \n سطر جديد. 
 \t أفقية. مسافة 
 \b   التراجع حرفback space. 

 .لطباعة شرطة خلفية \\ 
 \r   إل  االنتقالحرف اإلرجاع، يجبر المؤشر عل 
 .بداية هذا السطر   
 اقتباسلطباعة عالمة  ''\ 

   -: return 0العبــارة 
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تاة    0. القيمةة  ( )mainيف هنادةة الدالةة    ;return 0تكتةق العبةارا    
ي ة وسيبدو لنا سبق تضمن هذ  العبارا واع ا عنةدما نتعةرف إىل أن الربنامج انت ى هنادة ص 

 بالتفصيل.  ++Cعلى الدوال يف 

 -: ++Cمثال آخر لبرنامج 

 -إليك اآلن م اال  لربنامج دستقبل رقمن من انستخدم وجيمع ما ودعرض ناتج اطم :
 

// Program 1-4: Addition program 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

main ( )   { 

 int integer1, integer2, sum; 

 cout <<"Enter first integer\n"; 

 cin >> integer1;  

 cout <<"Enter second integer\n"; 

 cin >> integer2;  

 sum= integer1+integer2;    

 cout <<"sum="<<sum<<endl; 

 getch(); 

return 0; 

    }   
 

Enter first integer 

7 

Enter second integer 

3 

sum= 10 
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 حدد ما إذا كانت العبارات اآلتية صحيحة أم خطأ: .1 

 اسورب على طباعة النص الذي دل     على الااهة عند التعليقات جترب احل
 تنفيذ الربنامج.

  تتاب  اهلرورب\n .جيرب انؤهر على االنتقال إىل سطر جددد 
  برنامجC++  والذي دقوم بطباعة نالث أسطر على الااهة جيق أن

 .coutحيتو  على نالث عبارات تستعمل 
 ما هو الخرج من العبارة اآلتية: .2

cout << “\n **\n ***\n ****\n”; 
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، واحةةد من ةةا مل ةةل األحةةرف ونالنةةة  ++C يفأساسةةية  بيانةةات  هنالةةك سةةبعة أنةةواع 

دلخةةةةص هةةةةذ   اآليتمت ةةةةل أرقامةةةةا  كاملةةةةة )أعةةةةداد صةةةة ي ة( ونالنةةةةة مت ةةةةل أرقامةةةةا  حقيقيةةةةة. اطةةةةدول 
 .األنواع

 النوع اسم يستعمل لتخزين عن القيم المخزنة أمثلة

''a'' أحرف char 

 short أرقام ص ي ة قص ا 222

 int عاددة احلام أرقام ص ي ة 153,406

 long أرقام ص ي ة طودلة 123,456,789

 float أرقام حقيقية قص ا 3,7

 double أرقام حقيقية مبدوجة 7,533,039,395

 long double أرقام حقيقية عخمة 9,176,321,236,01202,6

 -:  char / األحرف1
 -العبارا: charدتم ختبدن األحرف يف متغ ات من النوع 

char ch; 
 . لتخبدن حرف ما يف هذا انتغ  نكتق chتنا  مساحة من الذاكرا حلرف وتسميه 

ch=’z’ 
 حمصورا بعالمة اقتبال فرددة. ’b’و ’a‘ودائما  تكون األحرف ال ابتة كة 

لتخةةبدن أرقةةام كاملةةة بةةدال  مةةن أحةةرف ، فمةة ال  ملكننةةا   charملكةةن اسةةتعمال انتغةة ات مةةن النةةوع 
                 -كتابة:

ch=2; 
 درتاوح بن   charلكن نطاق القيم الرقمية الي ملكن ختبدن ا يف النوع  

 لذا فإن هذ  الطردقة تعمل م  األرقام الصغ ا فق . 127إىل  128–
 / األعداد الصحيحة:2

 C 1.3 ++األساسية في لغة  البيانات أنواع
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أو أدةام أو   مت ل األعداد الص ي ة أرقاما  كاملة أي قيم ملكةن تعةدادها ، كعةدد أهةخا         
عةةدد صةةف ات مةة ال  ، وال ملكةةن أن تكةةون األعةةداد الصةة ي ة أرقامةةا  كات نقطةةة عاةةردة ولكن ةةا 

 ملكن أن تكون سالبة.
عةدد   intقصة ،  C++ :shortهنالك نالنةة أنةواع مةن األعةداد الصة ي ة يف  

األنةواع طودل وه   حتتةل مسةاحات خمتلفةة يف الةذاكرا. اطةدول التةايل دبةن هةذ   longص ي ، 
 وانساحة الي ت خذها يف الذاكرا ونطاق األرقام الي ملكن أن ت خذها:

 
 النطاق الحجم اسم النوع

char 1byte -128  127إىل 
short 2byte -32,768  32,767إىل 

int  م لshort  16يف أنظمةbit  وم لlong  32يف أنظمةbit 
long 4byte -2,147,483,648  إىل

2,147,483,647 
 
 -:( Unsigned)/ األعداد الصحيحة غير المعلمة3

. ال تسةةتطي   (unsigned)كةةل األعةةداد الصةة ي ة هلةةا إصةةدارات غةة  معلمةةة   
انتغةة ات الةةةي لةةةي  هلةةا عالمةةةة ختةةةبدن قةةةيم سةةالبة، وجنةةةد أن نطةةةاق قيم ةةا انوجبةةةة دسةةةاو  عةةةعئ 

 -م يالهتا الي هلا عالمة، اطدول التايل دبن هذا:
 النطاق لحجم ا اسم النوع

unsigned 

char 
1byte 0  255إىل 

unsigned 

short 
2byte 0   65,535إىل 

unsigned int م لshort unsigned  16يف أنظمةbit 
 32bitيف أنظمة  long unsignedوم ل  

unsigned 

long 
4byte 0    4,294.967.295إىل   

 
 :(Float)/ األرقام العائمة 4
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م العائمةة لتم يةل قةيم ملكةن قياسة ا كةاألطوال أو األوىان.  ودةتم دتم استعمال األرقةا 
 مت يل األرقام العائمة عادا برقم كامل على اليسار م  نقطة عاردة وكسر على اليمن. 

هنالك نالنة أنواع مةن األرقةام العائمةة يف أنظمةة التاةغيل الاةائعة االسةتعمال. وأهة ر نةوع        
الرداعةةةية. دتطلةةةق  ++Cوالةةةذي دةةةتم اسةةةتعماله نعظةةةم داالت  doubleأرقةةةام عائمةةةة هةةةو النةةةوع 

. اطدول التايل دوع  هذ  األنةواع واحلاةم الةذي  doubleكاكرا أقل من النوع  floatالنوع 
 ت خذ  يف الذاكرا.

 الحجم اسم النوع
float 4byte 

double 8byte 
long double 10byte 

 
  

 
 يفتةةةاج لتخةةةبدن انعلومةةةات الةةةواردا للربنةةةامج حن، ++Cبرنةةةامج بلغةةةة  أيعنةةةد كتابةةةة  

انعلومةات انةةراد ختبدن ةةا  أنةةواع أنكاكةرا احلاسةةورب حتةت عنةةاودن دطلة  علي ةةا أهةاء انتغةة ات، ومبةا 
 يفالصةةة ي ة أو الرمبدةةةة فإننةةةا حنتةةةاج أن نعلةةةم انةةةرتجم  أوتكةةةون عةةةادا خمتلفةةةة م ةةةل القةةةيم احلقيقيةةةة 

 -فم ال  : استخدام انردد  اليانتغ ات  أنواعبدادة الربنامج عن 
أهةةةةاء نتغةةةة ات عبةةةةارا عةةةةن  هةةةة  integer1 , ,integer2  sumالكلمةةةةات              

 . ++C يف( وهو أحد أنواع البيانات انتوفرا  intأعداد ص ي ة)النوع 

الربنةةةةةةامج لكةةةةةةن جيةةةةةةق تعردف ةةةةةةا قبةةةةةةل  يفمكةةةةةةان  أي يفملكةةةةةةن تعردةةةةةةئ انتغةةةةةة ات   
 سطر واحد. يفإىل نف  النوع  تنتم  اليانتغ ات  ، ملكن تعردئاستعماهلا

 :تسمية المتغير
 أيملكةن أن حيمل ةا هةذا انتغة  مةن  الةيسم ونةوع البيانةات اال دتم تعردئ انتغ  بذكر           

 Underأو خطةةةا  حتتيةةةا    Digitsأو أرقةةةام  Lettersأحةةةرف  سلسةةةلة حتتةةةو  علةةةى

score(_) ،  تغةة  بةرقم. ومةةن اطةةددر بالةذكر أن لغةةة ان اسةةمعلةةى أن ال دبةدأC++  تفةةرق بةةن
تعامةةةةل   , integer1 Integer1 األهةةةةاءفمةةةة ال   ،احلةةةةروف األ ددةةةةة الصةةةةغ ا والكبةةةة ا

 كمتغ ات خمتلفة.
 -الدخل من لوحة المفاتيح:

cin>>integer1  

 1.4 تعريف المتغيرات
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 هذ  العبةارا ختةبن الةرقم الةذي دكتبةه انسةتخدم مةن لوحةة انفةاتي   يف متغة  دةدع  

integer1    . مل ةل الكةائنcin -ةدلفة  كة والةذي C  in-  ود خةذ عامةل  ،لوحةة انفةاتي
انتغةة  انوجةةود علةةى  يفاألهةةياء انوعةةوعة علةةى دسةةار  ودضةةع ا  (<<) get fromاحلصةةول 

 integerملينةةةه، عنةةةد تنفيةةةذ هةةةذ  العبةةةارا دنتظةةةر الربنةةةامج أن دكتةةةق انسةةةتخدم رقمةةةا  مةةةن النةةةوع 
أدخل ةةةةةةةا انسةةةةةةةتخدم إىل انتغةةةةةةة   الةةةةةةةي، دةةةةةةةتم تعيةةةةةةةن القيمةةةةةةةة  Enterودضةةةةةةةغ  علةةةةةةةى مفتةةةةةةةاح 

integer1 . 
 ملكن استعمال عامل احلصول عدا مرات يف نف  العبارا:

cin >> integer1>>integer2 
 Tab، أو مفتةاح   Space، أو مفتةاح انسةافة Enterدضةغ  انسةتخدم هنةا  

مةن األفضةل عةادا إدخةال قيمةة واحةدا يف كةل  بعد كل قيمة، قبل أن دكتق القيمة التالية، ولكنه
 مرا لتانق ا ط .

 .cinدوع  الدخل بواسطة  (1-2)الاكل

 
 
 
 
 

  -:endlالمنالور 

 :العبارا

  cout<<''sum= ''<<sum<<endl 

وهةةةو  endlاسةةةتخدمنا  أننةةةا، نالحةةة   sumمتبوعةةةا  بقيمةةةة  =sumتطبةة  الةةةنص  
 endlو manipulatorودسةةةةمى منةةةةاور ،إىل سةةةةطر جددةةةةد لالنتقةةةةال ++Cيفوسةةةةيلة أخةةةةر  

 . n\وهو دعمل متاما  كما دعمل تتاب  اهلرورب، end lineلة  اختصارا  

 صحيحة تقوم باآلتي: ++Cأكتب عبارة  .1
  انتغ ات تعردئx ، y ،z  وresult  لتكون من النوعint. 
 .الطلق من انستخدم إدخال نالنة أرقام ص ي ة 

 حدد ما إذا كانت العبارات اآلتية صحيحة أم خطأ: .2
 .جيق اإلعالن عن انتغ ات قبل استعماهلا يف الربنامج 
 .جيق حتددد نوع انتغ ات عند اإلعالن عن ا 
  ال تفرقC++ بن انتغ ات Number  وnumber . 

 

 cin << متغ 
 انفاتي  لوحة

 ++Cدوع  الدخل بواسطة  (1-2)هكل 
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تتضةةمن  ، integer2إيل integer1لقةةد اسةةتعملنا عامةةل اطمةة  )+( طمةة   
C++   اطةةةدول  يفباإلعةةافة إىل عامةةةل خةةام  كمةةةا مبةةن  االعتياددةةةةالعوامةةل احلسةةةابية األربعةةة
 :التايل
 

 العامل الوظيفة الجبريالتعبير  ++C فيعبير الت

B+h B+h  مج + 

B-h B-h طرح - 

B*h Bh عررب * 

B/h B/h, قسمة / 

B%h B mod h  الباق % 

 
انسةةةمى  % البةةةاق أمةةةا عامةةةل  العوامةةةل األربعةةةة األوىل تناةةةب أعمةةةاال  م لوفةةةة لةةةددنا، 
ة لعةدد صة ي  علةى عةدد خخةر، القسةم بةاق حلسارب  استعمالهدتم  ، modulusأدضا  انعامل 

. تسمى هذ  العوامةل احلسةابية بالعوامةل ال نائيةة ألهنةا تعمةل  2دساو    3%20فالتعب   لكلذ
 متن.قيعلى 

 واحد، فم ال  التعب : رداع تعب   يفأك ر من عامل  استعمالملكن  
C=(f-32)*5/9;  

دةةتم تنفيةةذ  لكةة وال األقةة اسةةتعملت )حيةةول درجةةة احلةةرارا مةةن مئودةةة إىل ف رهنادةةت. 
إىل ترتيق تنفيةذ   Precedence أولودةالطرح أوال  بالرغم من أولودته انتدنية، دا  انصطل  

وهذا ما سنرا  الحقا  بعد أن نتعةرف علةى .( -  هلما أولودة أعلى من +وو  *العوامل، العامالن 
 . ++Cبقية عوامل 

  
  
  

 1.6 (Relational Operators) العوامل العالئقية

 Math Operators ) ( 1.5العوامل احلسابية 
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إىل نتياةة صة ي  خط  وفقةا  نةا إكا كانةت  وتؤد  ،تقارن العوامل العالئقية قيمتن 
 اطدول أدنا : يفانقارنة ص ي  خط . هنالك ستة عوامل عالئقية مبينة 

 الرمز المعن  مثال

a==b  دساو == 

a!=b دساو  ال != 
a>b أكرب من > 

a<b أصغر من < 

a>=b  أكرب من أو دساو >= 

a<=b  أصغر من أو دساو <= 

 
 .b و  aخط  وفقا لقيم انتغ دن  أوعمود ان ال ص ي ة  يفنبينة تكون التعاب  ا 

 :فلنفرض م ال  أن 
 a   9دساو   
 وb   10دساو . 

 .خط  a==bالتعب  
 ، a<=bو   a<bص ي  وكذلك التعب دن a!=bالتعب  

 .خط . a>=bو  a>b والتعب دن  
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  تبدأ التعليقات يفC++ ة مبدوجة )  (.والي تتكون من سطر واحد بارط 
  تبدأ التعليقات يفC++  وتنت   بالرمب*/ والي متتد لعدا أسطر بالرمب .*  
  السطر#include<iostream.h>  دسةمى "مرهةد ان ية " وهةو عبةارا عةن تعليمةة

يف الربنةةةةةةامج والةةةةةةذي جيةةةةةةق تضةةةةةةمينه يف أي  iostream.hللمصةةةةةرف أن دضةةةةةةمن انلةةةةةةئ 
 برنامج دقوم بعمليات إدخال وإخراج.

 أ تنفيذ برنامج دبدC++  من الدالةmain(). 
  انتغ ات يفC++ .جيق اإلعالن عن ا قبل استعماهلا 
  دةةتم تعردةةئ انتغةة ات يفC++  بةةذكر اه ةةا ونةةوع بياناهتةةا وتكةةون االسةةم مةةن أي سلسةةلة

 على أن ال دبدأ اسم انتغ  برقم. ( _ )حتتو  على أحرف أو أرقام أو خطا  حتتيا  
 C++ ألحةةةةرف ونعةةةةت بةةةةذلك أهنةةةةا تفةةةةرق بةةةةن احلةةةةروف األ ددةةةةة الصةةةةغ ا حساسةةةةة جتةةةةا  ا

(small)  والكب ا(capital). 
  درتب  كائن ا رجcout .م  الااهة وهو دستخدم يف إخراج البيانات 

 الملخص:
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 صحيحة تقوم باآلتي: ++Cأكتب عبارة -1
 .توعي  أن برناألا  ما سيقوم حبسارب حاصل عررب نالنة أرقام ص ي ة 
 انستخدم إدخال نالنة أرقام ص ي ة. الطلق من 
  إدخةال نالنةة أرقةام عةن طردة  لوحةة انفةاتي  وختةبدن قيم ةا يف انتغة اتx ،y  و

z. 
  حسةةارب حاصةةل عةةررب األرقةةام انخبنةةة يف انتغةة اتx ،y  وz  وتعيةةن النتياةةة

 .resultللمتغ  
  طباعة العبارا“ The product is:   "   متبوعة بقيمة انتغresult. 
  إرجاع قيمة من الدالةmain .لتوعي  أن الربنامج انت ى بنااح 
 
كامــل يقــوم بحســاب   ++Cإســتعمل العبــارات فــي الســؤال الســابق لكتابــة برنــامج بلغــة  -2

 حاصل ضرب ثالثة أرقام صحيحة.
 
 حدد ما إذا كانت العبارات اآلتية صحيحة أم خطأ: -3
 األولودة. نف  درجة %و  -متتلك العوامل احلسابية + ،  .أ
والةةذي دقةةوم بطباعةةة نةةالث أسةةطر علةةى الااهةةة جيةةق أن حيتةةو   ++Cبرنةةامج  .رب

 .coutعلى نالث عبارات تستعمل 
 

أكتــب برنامجــاً يســتقبل مــن المســتخدم عــدداً مكونــاً مــن خمســة أرقــام ثــم يقــوم بطباعــة -4
ن ا ةةرج دكةةو  13456انكونةةة للعةةدد تفصةةل ا مسةةافة فمةة ال  إكا أدخةةل انسةةتخدم العةةدد  األرقــام

 من الربنامج 
1 3 4 5 6 

 

 4ما هو نوع البيانات الذي ستستعمله عل  األرجح لتمثيل رقم موظف تسلسـلي مـن   -5
 أعداد.

 
 

 األسئلة
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 أي من العبارات اآلتية تعطي المخرجات التالية: -6
1 2 

2 4 

1- cout << “ 1\t2\t\n3\t4\n”; 

2- cout <<’1’ << ‘\t’ << ‘2’ << ‘\n’ <<’3’ <<’\t’ <<’4’ <<’\n’; 

3- cout << “1 \n 2\t 3\n 4\t”; 

4- cout <<1 << ‘\t’ << 2 << ‘\n’ <<3 <<’\t’ <<4 <<’\n’; 

 
 أكتب جزء من برنامج يقوم بما يلي: -7

  دنا  متغ دنnum  وdenom  .مل الن البس  وانقام يف كسر 
 .دطلق من انستخدم تبودد قيم البس  وانقام 
 .دض  هذ  القيم يف متغ ات 
   هرطة ) ( بن الرقمن.تعرض الكسر م 

 قد دبدو ا رج كاآليت:
Enter the numerator: 2 

Enter the denominator: 3 

Fraction = 2/3 
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 حدة الثانيةالو 
 Control Structures(I)  - (I)بنيات التحكم 

.02 

 بنهاية هذه الوحدة :

  ستتمكن من استعمال تعبير اإلختبارif. 

   ستتمكن من استعمال تعبير اإلختبارif… else. 

  ستتمكن من استعمال تعبير االختبارswitch. 
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اسبرلاااام   فااا عاااايت ياااتذ تلعيااات اسعبااااراو وسااا  تس سااال  ر ي اااا  

 سكللاا سالتعر . (Sequential Execution )   يسمى  اتا باستلعيات استتاابع

تجعل استلعيت يلتقل سعبارت أخرى قي ال تك ن استاسيا    است  ++Cسبع  عباراو 

 .Transfer of control لقل استوكذ يسمى  تا ب ،تس سل اسبرلام  ف 

إسى قسمين: بلياو استوكذ اسشرطي   سلعري  ++Cتلقسذ بلياو استوكذ ف    

تكراري   است   ته اس ويت ست ضيوها.  اسل ع اسثال      بلياو استوكذ اس
 سلعري اس ويت استاسي  س وييث علها.

 
 
 
 
 

  
 

 . ifب اسط  اسعبارت     ++C ف قرار  التخاتأسهل طريق  
 -مثال:

 

//Program 2-1: 

#include <iostream.h> 

main ( ) 

{ 

int  num1 , num2; 

cout << " Enter two integers, and I will tell you\n" 

         <<" the relation ships they satisfy:  "; 

cin >> num1>> num2; 

if (num1== num2) 

         cout << num1 << " is equal to " << num2 << endl; 

if (num1!= num2) 

         cout << num1 << " is not equal to " << num2 << endl; 

if (num1< num2) 

         cout << num1 << " is less than " << num2 << endl; 

if (num1> num2) 

         cout << num1 << " is greater than " << num2 << endl; 

 if 2.2.1العبـارة     

 بنيات التحكم الشرطية
2.2 

 2.1 مقدمة
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if (num1<= num2) 

         cout << num1 << " is less than or equal to " << num2 

<< endl; 

if (num1>= num2) 

  cout << num1 << " is greater than or equal to " << num2  

 << endl; 

return 0; 

} 
 

،  num1 =3اسخرج من اسبرلام  بافترا  أن اسمستخيذ قي أيخل األرقاذ 

num2= 7. 

 

 

Enter two integers , and I will tell you 

7   3The relation ships they satisfy:  
3 is not equal to 7 

3 is less than  7 

3 is less than or equal to  7 
 

باين  اختبااري يهاا تعبيار  ،if األساساي من اسك م    ifتتأسف اسعبارت  

أ  مان عايت  ،تسك إما مان عباارت  اوايت ي   استي يتأسف جسذ اسقرار ، ق سين

 { }عباراو تويطها أق اس واصرت 

 .if( يبين طريق  عمل اسعبارت 2-1اسشكل)
 
 
 
 
 
 

 إنهاء   

 إختبارتعبير 

 ifجسم  

 صحيح

 خطأ

 if( طريقة عمل العبارة 2-1شكل )
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ان اسشارط صاويوا ، سكان اسبسيط  يويث شا  إتا كا  ifاسعبارت  ف  

سكان سلعتار  أللاا لرياي واي ث  .إتا سذ يكن كتسك ال يويث ش  ع ى اإلطاق 
اسواستين  إتا كان اسشرط صويوا   آخر إتا سذ يكن كتسك، ستوقي  تساك  ف ش  

   if... elseلستخيذ اسعبارت 
 -مثال:

 

//Program 2-2: 

#include <iostream.h> 

main ( ) 

{ 

int grade ; 

cout << " Enter the grade"; 

cin >>grade; 

if(grade>= 50) 

cout<<"pass" <<endl; 

else 

cout <<"fail"<<endl; 

return 0; 

 } 
 

 grade = 90اسخرج من اسبرلام  بافترا  أن اسمستخيذ قي أيخل  

 

Enter the grade  90 

Pass 
 

 

و مااان عاايت عباااارا elseأ   ifأيضااا   لااا يمكااان أن يتااأسف جسااذ  

 .if…else( يبين طريق  عمل اسعبارت 2-2اسشكل) تويطها أق اس واصرت.
 

 لاسااك طريقاا  أخاارى س تعبياار عاان اسمثااال اسساااب   تسااك باسااتخياذ مااا يساامى 
 باسعامل اسمشر ط:

cout<<(grade>= 50 ? ''pass'' :''fail'') << endl; 
عماال ع ااى ي اسااتي ++C فاا اسعاماال اسمشاار ط  اا  اسعاماال اس ويااي                

  لقطتين . استعهاذثقث  قيذ  يتأسف من رمزين عقم  

 if…else    2.2.2 العبـارة
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ثاذ قيمتاان تعصا هما  االستعهاذ،ثذ عقم   االختبار،تعبير  يأت أ ال   
استعبيار بأكم اا اسقيما  اسم جا يت  يلات صاويوا   االختبارإتا كان تعبير  .لقطتان

 استا م اا اسقيما  استعبيار بأك يلات خطاأ  االختباارقبل اسلقطتاين  إتا كاان تعبيار  
 اسلقطتين. ت  

  اا   (Absolute value)استاااس  يوساا  اسقيماا  اسمط قاا   مثااالاس 

تسا ي ساس  اسعايي إتا كاان اسعايي أقال مان اسصاعر  تساا ي م جا  اسعايي إتا 
 كان اسعيي أكبر من اسصعر.

Abs_value =(n<0) ? -n:n; 

 رى.اسواس  األخ ف  n   0أقل من   nإتا كان   n-    اسلتيج  

 ifجسم 
 

 إنهاء

 تعبير اختبار

 elseم جس

 خط 

 ص ي 

 if…else( طريقة عمل 2-2شكل )

 ما هو ا ط  يف اآليت ؟
if (gender==1) 

 cout<<women <<endl; 

else 

 cout <<man<<endl; 
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 -اسمتياخ  :    if ... elseاسعباراو 

، ضاامن بعضااها اساابع     if ......elseيمكاان  ضااع اسعباااراو  

 اسبرلام  استاس  ي ضح تسك:
 

//Program 2-3: 

#include <iostream.h> 

main ( ) 

{ 

int grade; 

cout <<"Enter the grade:" ; 

cin >> grade; 

if(grade>= 75) 

cout<<'A'<< endl; 

else 

if(grade>= 65) 

cout<<'B'<< endl; 

else 

if(grade>= 55) 

cout<<'C'<< endl; 

else 

if(grade>= 40) 

cout<<'D'<< endl; 

else 

cout<<"fail"<<endl; 

return 0; 

} 
 

،  if سايس فا  اسجساذ   elseتلته  اسعباراو اسمتياخ   ف  اسجساذ  

ضاامن بعضااها  if ……elseيمكاان أن تواايث مشااك   علاايما لضااع اسعباااراو 

  infantاساابع . فمااثق  اسمعاار   ماان اسعباااراو استاسياا  أن تعاار  اسك ماا  

 -:2عليما يك ن عمر اسشخص أقل أ  يسا ى 

if (age >2) 

if (age<18) 

cout <<"\n child”; 

else 
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cout <<"\n infant"; 
   

ك ماا كاان اسعمار     infant سكن  لا سان يوايث ، سات هر اسك ما   

إسياا  استا   ifيتباع أقار  عباارت   else تساك ألن اسجاز   18أ  يسا ى أكبر 

  ifتاابع سعباارت   elseخاص بها. ستا إتا كلاا لرياي جاز    elseسيس سها جز  

اسم جا يت بيلهماا باأق اس   ifغير م جا يت قب اا مباشارت ع يلاا وصار اسعباارت 

 واصرت .

if (age >2) 

{ 
if (age<18) 
cout <<"\n child”; 
} else       
cout <<"\n infant"; 
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 -:استاس اسشكل اسعاذ   ++Cف  switchتأخت جم    
Switch (Variable name) 
{ 
case constant1 : statement1; break; 
case constant2 : statement2; break; 
. 
. 
case constant n : statement n; break; 
default : last statement; 
} 

ي يهااا اسااذ  switchماان اسك ماا  األساسااي   switchاسعبااارت تتااأسف  

 switchثذ جسمها باين أقا اس واصارت ، تعواص اسعباارت  ،متغير بين ق سين

 اسمتغير  ت جا اسبرلام  لو  أقساذ مخت ع   فقا  سقيذ تسك اسمتغير.

أساما  ت يهاا   عييا  من اس سا ذ   ا switchيتضمن جسذ اسعبارت  

 ثذ ثابو ثذ لقطتين. caseس س ذ من اسك م  األساسي  تتأسف  ته ا .لقطتان

س ثاباو اسماتك ر   مساا ي switchعليما تك ن قيم  متغير اسعباارت  

تساك اس ساذ  تا يى  ت ا  استا يلتقل استلعيت إساى اسعبااراو  caseأوي  س ذ  ف 

إتا سااذ تتطاااب  قيماا   ، switchإسااى ملااع تلعياات بقياا  اسعبااارت   breakاسعبااارت 

 االفتراضااا  ساااذ يلتقااال استلعيااات إساااى اس ساااذ  أيماااع  switchعباااارت متغيااار اس

default . 

 vowels)سااالق ذ بكتابااا  برلاااام  سوساااا  عااايي وااار ف اسع ااا   

letters)   ا  (a, e, i, u, o)  فا  لاص مايخل مان س وا  اسمعااتيح . يقا ذ

إساااى  1تاااتذ إضااااف   aاسبرلاااام  بعواااص اسوااارف اسمااايخل فااا تا كاااان اسوااارف 

acounter  أمااا إتا كااان اسواارف اسماايخل  0تااذ تمهياايه علااي  اسااتي .e  فتااتذ

، إتا سااذ يكاان اسواارف  u   i   o  كااتا باسلسااب  ساا   ecounterإسااى  1إضاااف  

ساا   1اسماايخل واارف ع اا  يااتذ تلعياات اس سااذ االفتراضاا   اسااتي يقاا ذ ب ضاااف  

OtherLettersCounter. 

 

 .switch( يق ذ بت ضيح طريق  عمل اسعبارت 2-3اسشكل )
 

 

 switch  2.2.3 العبـارة  
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 خط 
 

خ
 ط 

 

 إهناء

 اطسم االفرتاع 

 جسم الوسم ال ال 
دساو   switchمتغ  

 نابت الوسم ال ال 
 

 جسم الوسم ال اىن
دساو   switchمتغ  

 نابت الوسم ال اىن
 

 ص ي 

ص
 حي 

 

 جسم الوسم األول
دساو   switchمتغ  

 األولنابت الوسم 

 ص ي 

خ
 ط 

 

  switchطريقة عمل العبارة  – (2-3)شكل 
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//Program 2-4:  

#include <iostream.h> 

enum vowels{a='a',u='u',i='i',o='o',e='e'}; 

main( ) 

{ 

char ch ; 

int acounter=0,ecounter=0,icounter=0; 

int ucounter=0,ocounter=0,otherletterscounter=0; 

while(cin>>ch) 

switch(ch) { 

case a: 

++acounter; 

break; 

case e: 

++ecounter; 

break; 

case i : 

++icounter; 

break; 

case o: 

++ocounter; 

break; 

case u: 

++ucounter; 

break; 

default: 

++ otherletterscounter; 

}; 

cout<<endl; 

cout<<endl; 

cout<<endl; 

cout <<"acounter: \t"<<acounter<<" \n"; 

cout<< "ecounter: \t"<<ecounter<<" \n"; 
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cout<< "icounter: \t"<<icounter<<" \n"; 

cout<< "ocounter: \t"<<ocounter<<" \n"; 

cout<< "ucounter: \t"<<ucounter<<" \n"; 

cout<<"otherletterscounter: \t"<<otherletterscounter 

       <<" \n"; 

return 0; 

} 
 

ترا  أن اسااااااااااااالص اسمااااااااااااايخل  اسخااااااااااااارج مااااااااااااان اسبرلاااااااااااااام  بااااااااااااااف

"youareverypunctional" 

acounter:         2 

ecounter:         2 

icounter:         1 

ocounter:         2 

ucounter:         2 

OtherLettersCounter:         11 
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  تأخت اسعبارتif  : اسشكل اسعاذ استاس 

if (Condition)  

statement; 

 اسشكل استاس : Statementيتك ن من أكثر من عبارت تأخت  ifسذ إتا كان ج

{ Statement 1; 

  Statement 2; 

  . 

  . 

 Statement n} 

  تستعمل اسعبارتif   ف  سغC++  ستلعيت عبارت أ  عيت عباراو إتا

 كان اسشرط استي ي يها صويوا  .

  تأخت اسعبارتif…else : اسشكل اسعاذ استاس 

if(Condition) Statement 1; 

 else 

Statement 2; 

يتك ن من أكثر من عبارت ف للا لويط ت ك اسعباراو   if    elseإتا كان جسذ 

 بأق اس واصرت } {.

  تستعمل اسعبارتif …else  ستلعيت عبارت أ  عيت عباراو إتا كان

صويوا  ،  تلعيت عبارت أخرى أ  عيت  ifاسشرط استي ي   اسعبارت 

 كتسك. عباراو إتا سذ يكن

  العامل اناروط هو وسيلة للتعب  عن العبارا if…else. 
  العبارا switch :ت خذ الاكل العام التايل 

 switch (Variable name) 

 { 

   case constant 1: statement 1;  

             break; 

     

   case constant n: statement n; 

              break; 

 

 default: last statement; 

 } 

 الملخص:
 

. 

. 

. 
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 تؤدى التالي:  ++C/ أكتب عبارة 1

  إيخال قيم  متغير صويحx  باستعمالcin   >> . 

  إيخال قيم  متغير صويحy   باستعمالcin     >> . 

  تمهيي قيم  متغير صويحi  1علي. 

  تمهيي قيم  متغير صويحpower  1علي. 

  ضر  قيم  اسمتغيرx   ف  اسمتغيرpower سلتيج  س متغير  تعيي ا

power. 

  زيايت قيم  اسمتغيرy   1ب. 

  اختبار ما إتا كالو قيم  اسمتغيرy  أقل من أ  تسا يx. 

  طباع  قيم  اسمتغيرpower. 

 
ما هي مخرجات الجزء التالي من   y = 11و    x = 9/ بافتراض أن 2

 البرنامج:

if ( x < 10) 

if ( y > 10) 

 cout << “* * * * *” << endl; 

 else 

cout << “# # # # #” << endl; 

cout << “$ $ $ $ $” << endl; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسئلة
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 الوحدة الثالثة
 Control Structures(II)  -( IIبنيات التحكم)

.01 

 األهــداف:
 بن ادة هذ  الوحدا:

  من استعمال عوامل التبادد ستتمكنIncrement  والتناقصDecrement 
 . Logical operatorsوالعوامل اننطقية 

  ستتمكن من استعمال حلقات التكرار while  وdo  وfor  لتكرار تنفيذ عبارات
 يف برناألك.

  ستتمكن من استعمال العبارتنbreak  وcontinue   اللتن تت كمان يف س
 برناألك .
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 ملكن إعادا  كتابة تعب  م ل: احلسايبباستعمال عوامل التعن  
x=x+2 

    على الن و             
x+=2 

تغةةة  =+ القيمةةةة انوجةةةودا علةةةى ملينةةةه ودضةةةيف ا إىل ان احلسةةةايبد خةةةذ عامةةةل التعةةةن  
 -لكل من العوامل احلسابية: حسايبانوجود على دسار . هنالك تعن 

 

a+= b                       a= a+ b           

a-= b                        a= a- b           

a*= b                       a= a* b           

a/= b                       a= a/ b           

a%= b                      a= a% b           
 مثال:

 

//Program 3-1:  

#include<iostream.h> 

main ( ) 

{ 

int n; 

cin >> n; 

cout<< “ n after adding 2 = “ << a+= 2 <<endl; 

cout<< “ n after a subtracting 2 = “ << a-= 2 <<endl; 

cout<< “ n after dividing by  2 = “ << a/= 2 <<endl; 

cout<< “ n after multiplying by  2 = “ << a*= 2 <<endl; 

cout<< “ n mod  2 = “ << a %= 2 <<endl; 

return 0; 

} 

 3.1 عوامل التعيين الحسابي
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  n =10ا رج من الربنامج إكا أدخلنا 

10 

n after adding 2 = 12  

n after a subtracting 2 = 8 

n after dividing by  2 = 5 

n after multiplying by  2 = 20 

n mod  2 = 0 
 
 

 
هةذ  احلةاالت هةائعة لدرجةة  . 1أو طةرح  1الربألةة إىل ىدةادا  يفهناك دائما  حاجة  

مةةن  1( بطةةرح --تتضةةمن عةةاملن خاصةةن دنفةةذان هةةذ  ان مةةة، دقةةوم عامةةل التنةةاقص ) ++Cأن 
 -:االستعمالدقة دبن طر  اآليتإليه ، ان ال  1  انتغ  ودضيئ عامل التبادد )++(

  ++a  
  a++ 

 a=a+1وملكةةةةن كتابتةةةةه بصةةةةورا مكافئةةةةة علةةةةى الن ةةةةو  ،a إىل  1معنةةةةا  إعةةةةافة  
 .a=a-1وهو دكاف   --aأو  a--  على الن و aمن قيمة  1وبالطردقة نفس ا ملكن إنقا  

فعلةةى الةةرغم مةةن    ++aأو  a ++وممةةا جيةةق التنبيةةه إليةةه هنةةا أن هنالةةك فةةرق بةةن  
  aقيمةة  باسةةتعمالتسةةتخرج قيمةة التعبةة   a++ اسةةتعمالإال أنةةه عنةد  aإىل   1كلي مةا جيمةة  

 . --aو a--احلالية قبل ىدادهتا ودنطب  هذا أدضا  على 
 

//Program 3-2: 

#include<iostream.h> 

main ( ) 

{ 

int c; 

c = 5; 

cout << c << endl; 

cout << c++ <<endl; 

cout << c <<endl; 

c=5; 

cout << c << endl << endl; 

 3.2 عوامل التزايد لوالتناقص
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cout << ++c << endl; 

cout << c << endl; 

return  0; 

//Continued 

} 
 

 ا رج من الربنامج:
5 

5 

6 

 

5 

6 

6 
 

 
 

ملكةةةن العمةةةل علةةةى القةةةيم صةةة ي  خط  بواسةةةطة العوامةةةل اننطقيةةةة ، هنالةةةك نالنةةةة   
 -اطدول أدنا : يفكما موع     Not,Or,And ه  ++C يفعوامل منطقية 

 المنطقيالعامل  معناه لمثا

x>0 &&x<10 (and)  )لو( && 

x= = 0||     x= = 

1 

(or) (ألو) || 

!x (not ) ) نف( ! 
العامةل  جةانيص ي ا  فق  إكا كان التعب دن انوجةودان علةى   andدكون التعب   

 التعبةة دن أو كلي مةةا أحةةدإىل نتياةةة صةة ي ة إكا كةةان  or&& صةة ي ن بينمةةا دةةؤد  العامةةل 
صة ي  إكا كةان انتغة    x!دليةه لةذا التعبة   الةذي)!( دبطل ت ن  انتغة    notص ي ا . العامل 

x  خط  وخط  إكا كانx . ص ي ا 
 -:(Operator Precedence)ألولوية العوامل 
دةةةةتم تنفيةةةةذ عمليةةةةات الضةةةةررب والقسةةةةمة يف التعةةةةاب  الرداعةةةةية قبةةةةل عمليةةةةات اطمةةةة   

 م ال  :والطرح . يف التعب  التايل 

 العوامل اننطقية
3.3 
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10*10+2*3 
 وبعدها دتم مج  نتياي الضررب مما دؤد  إىل القيمة  3*2مث دتم عررب  10*10دتم عررب 

100+6=106. 
 . +له أولودة أعلى من أولودة العامل  *دتم تنفيذ عمليات الضررب قبل اطم  ألن العامل 

مةةةة أدضةةةا  عنةةةد اسةةةتعمال جنةةةد أن أولودةةةة العوامةةةل م مةةةة يف التعةةةاب  الرداعةةةية العاددةةةة كمةةةا أهنةةةا م 
مةن األعلةى إىل  ++Cانختلفةة ،  اطةدول التةايل دبةن ترتيةق أولودةات العوامةل يف    ++Cعوامةل 
 األدىن.

 األولودة أنواع العوامل العوامل
 أعلى مضاعفة *    ,      /  ,     %

  مجعية +        ,       -
  عالئقية =! ,== ,=> ,=< ,>  ,<
  ةمنطقي !&& ||   
 أدىن  تعين =
 
 
 
 

أجةةباء مةةن تسةةتخدم لتكةةرار  الةةيعةةددا  مةةن أسةةاليق التكةةرار )حلقةةات(  ++Cتةةوفر  
مةةا  ++Cقةدر مةةا تةدعو احلاجةة، لت ددةةد عةدد مةرات تكةةرار احللقةة تف ةص كةةل حلقةات  الربنةامج

دبلغ ةةا هةذا مةا إكا كةان علي ةةا  (false)أو خطة    (true)إكا كةان تعبة  مةا دسةةاو  صة ي  
 كرار مرا إعافية أخر  أو التوقئ فورا .الت

 -:+ +C يفهنالك نالنة أنواع من احللقات 
 
 
 

 إىل أن دتغ  هرط ما . جبء من الربنامجتكرار فعل   whileتتي  احللقة  
 -:م ال  ف

while (n<100) 

 3.4 بنيات الت كم التكراردة

    (LOOPS)الحلقات 
 

3.4.1 

 whileالحلقة 
 

3.4.2

1 
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n=n*2 
 100مةن  كةربأ nقيمة  تصب  إىل أن  n  مضاعفة انتغ  يفستستمر هذ  احللقة  

بةةةن أقةةةوال  اختبةةةاردلي ةةةا تعبةةة     whileاحللقةةةة مةةةن الكلمةةةة األساسةةةية . تتكةةةون تتوقةةةئعنةةةدها 
 إال إكا كةةان دتةة لئ مةةن عبةةارا واحةةدا.  {  }ودكةون جسةةم احللقةةة حمصةةورا  بةةن أقةةوال حاصةةرا 

 -:while( دبن طردقة عمل احللقة 1-1الاكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االختبةةار قبةةل تنفيةةذ جسةةم احللقةةة، ممةةا جيةةدر التنودةةه إليةةه هنةةا أنةةه دةةتم ف ةةص تعبةة   
يف  nوعليه لن دتم تنفيذ جسم احللقة أبدا   إكا كان الارط خط  عند دخول احللقة وعليةه انتغة  

 . 100ان ال الساب  جيق مت يد  عند قيمة أقل من 
 م ال :

 

//Program 3-3:  

#include<iostream.h> 

main ( ) 

{ 

int counter, grade, total ,average; 

total = 0; 

counter = 1; 

while (counter <= 0)   { 

cout<< “ Enter grade :  “; 

cin >>grade; 

 تعب  االختبار

 جسم احللقة

 إهناء

  ص ي

 خط 

 whileطريقة عمل الحلقة  –( 1-1شكل )
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total = total + grade; 

counter = counter + 1; 

} 

cout<<endl; 

average = total /10; 

//Continued 

cout << “ Class average is: “ << average <<endl; 

return 0; 
 

 الربنامج: ا رج من
 
90 81 79  86 54  71  89  50  65   75Enter grade:  

Class average is : 74   

 
 
 
 ما هو ا ط  يف احللقة اآلتية: 

while(c<5) {  
    product *=c; 

    ++c; 
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أهنةةةةةا  إال ،whileكاحللقةةةةةة   …do…while))غالبةةةةةا  تسةةةةةمى  doتعمةةةةةل احللقةةةةةة  
وتسةةةتخدم أدضةةةا  عنةةةدما نردةةةد القيةةةام  ةةةبء مةةةن  بعةةةد تنفيةةةذ جسةةةم احللقةةةة. االختبةةةارتف ةةةص تعبةةة  

 را واحدا على األقل.الربنامج  م
 .do( دبن كيفية عمل احللقة 2-5الاكل)

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 }دلي ا جسم احللقة بن أقوال حاصرا   doبالكلمة األساسية  doتبدأ احللقة  

 بن أقوال مث فاصلة منقوطة. اختبارمث تعب   while األساسيةمث الكلمة  {
 -م ال:

 . 10إىل   1ن الربنامج التايل دقوم بطباعة األعداد م
 

//Program 3-4: 
// using do repetition structure 
#include<iostream.h> 
 main  (  ) 
{ int counter = 1; 
do 
cout << counter <<''   '' ; 

 خط 

 جسم احللقة

 تعب  االختبار
 

 ص ي 

 إهناء

 doطريقة عمل الحلقة  – (3-2)شكل 

 do 3.4.3الحلقة 
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while (+ + counter <= 10); 
//Continued 
return 0; 
} 

 
ر وعليه ا رج من بطباعة مسافة خالية بن كل رقم واآلخ ;“    “ >>coutتقوم  

 الربنامج دكون كالتايل:
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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احللقة  يفلكن  .عدد مرات تكرار احللقة whileو  doعادا ال تعرف احللقات  

for   بدادت ا. يفدكون عدد مرات تنفيذ احللقة مذكورا  عادا 
 . 10 إىل  1 ن م  counterانتغ  قيم دقوم بطباعة  التايلان ال  

 
//Program 3-5: 
// using the for repetition structure 
#include<iostream.h> 
main( ) 
{ 
for ( int counter = 1; counter<= 10; counter++) 
cout << counter <<endl ; 
return 0; 
} 

 
 ا رج من الربنامج 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
 

 for 3.4.5الحلقة 
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على نالنة تعاب  خمتلفة تفصل ا   forكلمة  األساسية ال تل  اليحتتو  األقوال  
أغلق األوقات على متغ  ددعى متغ  احللقة ،  يففاصلة منقوطة. تعمل هذ  التعاب  ال النة 

 ان ال الساب . يف  counterوهو انتغ  
 -:هيهذه التعابير 

 . ;int counter = 1  مل د قيمة متغ  احللقة عادا الذيتعب  التم يد، 
دف ص عادا قيمة متغ  احللقة ل   ما إكا كان جيق تكرار احللقة  الذي، االختبارتعب  

 .;counter <= 10  مرا أخر  أو إدقاف ا

 .  ++counter ( قيمة متغ  احللقةإنقا دقوم عادا ببدادا )أو  الذيتعب  التبادد، 
 رت احللقة كلما تكر   1ان ال التايل دقوم بإنقا  متغ  احللقة بة 

 

//Program 3-6: 

#include <iostream.h> 

main ( ) 

{ 
for ( int j=10; j>0; -- j) 
cout <<j<<'   '; 
return 0; 

{ 
 

 ستعرض هذ  احللقة 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 
 وملكن أدضا  ىدادا أو إنقا  متغ  احللقة بقيمة أخر   .

 الربنامج التايل دوع  كلك :
 

//Program 3-7: 

#include<iostream.h> 

main ( ) 

{ 
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for (int j=10; j<100; j+=10) 

cout <<j<<'   '; 

return 0; 
{ 
 

 -ستعرض : 
 

10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

 

 
 -ملكن استعمال عدا عبارات يف تعب  التم يد وتعب  االختبار كما يف  الربنامج التايل  :
 
//Program 3-8: 

#include<iostream.h> 

main ( ) 

{ 
for ( int j=0;int total=0; j<10; ++ j;total+=j) 

 cout <<total<<'   '; 

return 0 ; 

} 

 
 -تعرض:  

 

0  1  3  6  10  15  21  28  36  45   

 

جتاهل أحد التعاب  أو نالنت ا كليا  م  اريافظة على   forأدضا  ملكن يف احللقة  
 ل اننقوطة فق .الفواص
 .for( دبن كيفية عمل احللقة 2-6الاكل)
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 جسم احللقة
 

 تعب  التبادد

 تعب  التم يد

 إهناء تعب  االختبار

 forطريقة عمل الحلقة  –( 3-3شكل )

 خط 

ص 
 د 
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 -: التايلانتداخلة الاكل العام   forت خذ احللقات 
for (..........) 
              for (..........) 

for (..........)                     
                                                       

statements;    

            م ال:
//Program 3-9: 

// An Example of 2 nested loops 

#include<iostream.h> 

main( ) 

{ 

int i,j; 

for (i=1 ; i<3;++i) 

{   

for (j=1 ; j<4;++j) 

cout << i*j<<’  ‘ <<endl; 
} 

return 0; 

} 

 
)عداد احللقة  iقيم  مرات لكل قيمة من 4نالح  هنا أن احللقة الداخلية تتكرر  

 ا ارجية(.
 ا رج من الربنامج:

 
 

1  2  3  4 
2  4  6  8 

3 6  9  12 

 3.4.6 الحلقات المتداخلة
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ملكننا وع  أي نوع من احللقات عمن أي نوع خخر، وملكن مداخلة احللقات يف  

 حلقات متداخلة يف حلقات أخر  وهكذا.
 
 

  
ت كم بعمل حنتاج لل األوقاتبع   يفتعمل احللقات عادا باكل جيد إال أننا  

 توفران هذ  انرونة انطلوبة. continue و breakاحللقات ، العبارتن 
 -: breakالعبارة 

 وقت. أي يفا روج من احللقة   breakتتي  لنا العبارا  
 : break العبارادبن لنا كيفية عمل  التايلان ال 

 
//Program 3-10: 
//An Example on break as a loop exit 
#include<iostream.h> 
main( ) 
{ 
int isprime ,j ,n; 
isprime = 1; 
cin>>n; 
for (j=2,j<n;++j) 
{ 
if (n%j== 0) 
{ 
isprime =0; 
break; 
} 
} 
} 

 3.4.7 التحكم بالحلقات
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عدد أوىل   nإكا كان  1عند  isprimeقيمة انتغ   جيعلهذا الربنامج  

prime قسمة على نفسه وعلى هو رقم دقبل ال األويلإكا   دكن كذلك ) الرقم  1جيعل قيمته
 n-1ن الرقم أوليا  أم ال تتم قسمته على كل األرقام وصوال  إىل االرقم واحد فق (.نعرفة ما إكا ك

دكون أوليا  لكن إكا قبل  فإنه ال باق القسمة على أحد هذ  القيم من دون   n، إكا قبل الرقم 
ال احللقة ف انا جيد إلكم داع القسمة على أحد هذ  القيم باكل ص ي  ال   nالرقم 

 isprimeباكل ص ي  جيق أن دضب  قيمة انتغ    nدقسم  الذيالربنامج الرقم األول 
 وخيرج فورا  من احللقة.  0عند 

 -:break( دبن طردقة عمل العبارا 1-4الاكل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -: continueالعبارة 
 التنفيذ إىل أعلى احللقة.  continueتعيد العبارا  

 -:continueدوع  كيفية عمل العبارا   التايلل ان ا
 
//Program 3-11: 
//An Example on continue statement 
#include<iostream.h> 
main( ) 
{ 
int dividend , divisor; 

الصورا العاددة 
 لل لقة

الارط عمن 
 احللقة

break 

 هنادة احللقة

 ص ي 

 خط 

 breakطريقة عمل العبارة  – (3-4)شكل 
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do 
//Continued 

{ 

cout << ''Enter dividend:    ''; 
cin>>dividend; 
cout<< ''Enter divisor:    ''; 
//Continued 

cin>>divisor; 

if( divisor == 0) 
{ 
cout<<" divisor can't be zero\n" ; 
continue; 
} 
cout <<"Quotient is "<< dividend/divisor; 
cout<<" do another (y/n)?"; 
cin>>ch 
} 
while (ch! = 'n'); 
} 

 
م على أنه القاس 0أمر غ  مرغورب فيه لذا إكا كتق انستخدم  0القسمة على  

 دعود التنفيذ إىل أعلى احللقة ودطلق من الربنامج إدخال قاسم ومقسوم جددددن.
 

If ( divisor == 0) 

{ 

cout << “divisor can’t be zero\n”; 

continue; 

} 

 . nدستمر تنفيذ احللقة إىل أن ددخل انستخدم احلرف  
while( ch ! =’n’ ) ; 

 .continue( دبن طردقة عمل العبارا 1-5الاكل )
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 continue الارط عمن احللقة

 العودا لل لقة العاددة

 بدادة احللقة

 continueطريقة عمل العبارة  (3-5)شكل 
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  تةوفر لغةةC++   عوامةل تسةمى عوامةل التعيةن احلسةايب وهة+=  ،- =  ،*= ،
 .=%و  =/
  توفرC++  واللةذدن دقومةان ببدةادا وإنقةا  قيمةة  –عامل  التبادد ++ والتنةاقص

 . 1متغ  ما مبقدار 
  ت خذ احللقةfor  :الاكل العام التايل 

for( expression1; expression2; expression3) 

statement 

 حي  مل ل:
  expression1 .تعب  التم يد الذي مل د قيمة متغ  احللقة 

expression2      تعب  االختبار الذي دف ص  قيمة متغ  احللقة وحيةدد مةا إكا كةان جيةق
 تكرار احللقة مرا أخر  أم ال.

expression3     إنقا  قيمة متغ  احللقة. مل ل تعب  التبادد الذي دقوم ببدادا أو 
  ت خذ احللقةwhile  :الاكل العام التايل 

while( condition) 

statement 

  ت خذ احللقةdo  : الاكل التايل 
do 

statement 

while( condition) 

  احللقةةةةdo  تف ةةةص تعبةةة  االختبةةةار بعةةةد تنفيةةةذ جسةةةم احللقةةةة ، وعليةةةه دةةةتم تكةةةرار جسةةةم
 ل.مرا واحدا على األق doاحللقة 

  تستعمل العباراbreak .للخروج من احللقة يف أي وقت 
  تعيد العباراcontinue .التنفيذ إىل بدادة احللقة 
  تستعمل العباراswitch .لالختيار بن عدا خيارات خمتلفة بناءا  على قيمة متغ  ما 
  تسةةتعمل العوامةةل اننطقيةةة لكتابةةة تعةةاب  مركبةةة وهةة  &&، || و ! والةةي تعةةينand ،

or  وnot .على التوايل 

 الملخص:
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يقوم برفع  ++C/استعمل العبارات في السؤال األلول من الوحدة السابقة لكتابة برنامج 1

 .whileباستخدام الحلقة  yلألس  xالمتغير 
 / ما هو الخطأ في اآلتي:2

 cin << value; 

 -التالية:  while/ ما هو الخطأ في الحلقة 3
while (z>= 0) 

 sum += z; 

 

كتب برنامجاً يستقبل عدد من لوحة المفاتيح ثم يحدد ما إذا كان الرقم زلوجياً أم /أ4
 (.(%)فردياً. )تلميح: استخدم العامل 

 / ما هي مخرجات البرنامج التالي:5
#include <iostream.h> 

main ( ) 

{ 

int y, x = 1, total =0; 

while (x<= 10)  { 

y = x+x; 

cout <<y << endl; 

total +=y; 

++x; 

} 

cout << “ total is: “ << total << endl; 

return 0; 

} 

 يعرف كاآلتي: n/ مضرلوب العدد الموجب 6
n! = n. (n –1). (n –2) …. 1 

 دقوم باستقبال رقم من انستخدم. ودقوم حبسارب وطباعة مضروبه. ++Cأكتق برنامج 
 / ألوجد الخطأ في الجزء التالي:7

 for ( x = 100, x >= 1, x++) 

 األسئلة
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cout << x << endl; 

 

  1إل   19الجزء التالي يقوم بطباعة األعداد الزلوجية من 
for ( x = 19 ; x >= 1 , x+=2) 

 cout << x << endl; 

 / ما هو الغرض من البرنامج التالي:8
 

#include <iostream.h> 

main ( ) 

{ 

int  x  ,y ; 

cout << “Enter two integers in the range 1-20”; 

cin >> x>> y; 

for (int I = 1; I < = y ; I++)  { 

      for ( int j = 1; j <= x;  j++) 

 cout << “ “; 

 cout << endl; 

} 

return 0; 

} 
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 الوحدة الرابعة
 Functionsالدلوال 

.04 

 بن ادة هذ  الوحدا :
  ستتمكن من تقسيم برناألك إىل أجباء صغ ا تسمى دوال(Functions) . 
  ستتعرف على أغلق الدوال الرداعية اطاهبا وانعرفة يف انلئmath.h  والي تقوم

 بالعمليات الرداعية.
  ستتعرف على كيفية كتابة الدوال يفC++ . 
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مكتبةةةةة عةةةةخمة وغنيةةةةة بةةةةدوال تقةةةةوم بتنفيةةةةذ العمليةةةةات  Cمةةةةن اللغةةةةة  ++Cورنةةةةت اللغةةةةة 
اإلدخةةال واإلخةةراج، اكتاةةاف األخطةةاء والعددةةد مةةن  الرداعةةية، التعامةةل مةة  السالسةةل واألحةةرف،

العمليةةات األخةةر  انفيةةدا ممةةا دسةة ل م مةةة انةةربمج الةةذي جيةةد يف هةةذ  الةةدوال معينةةا  كبةة ا  لةةه يف 
 عملية الربألة.

ملكةةةن للمةةةربمج كتابةةةة دوال تقةةةوم بةةة داء عمليةةةات حيتةةةاج هلةةةا يف براألةةةه وتسةةةمى م ةةةل هةةةذ  
  الدوال

                Programmer- defined functions                                      
 
 
 
باستدعائ ا باه ا  دكتف الربنامج إك  اختصاركاكرا احلاسق على  يف  تساعد الدوال انخبنة 1

 فق  لتقوم بالعمل انطلورب .
يات التكرار دكتب ا انستخدم على تالىف عمل اليكاكرا احلاسق أو  يف  تساعد الربامج انخبنة 2

 تتطلق عمال  مااهبا  لعمل تلك الدوال. اليخطوات الربنامج  يف
 تس يل عملية الربألة. يف  تساعد الدوال اطاهبا 1
 الذاكرا. يف  دوفر استعمال الدوال من انساحات انستخدمة 4
انربمج هكل دوال واع ة انعا  جيعل الربنامج واع ا  لكل من  يف + +C  كتابة برنامج الة 5

 والقارئ على حد سواء.
 
 
 

حتتو  مكتبة الةدوال الرداعةية علةى العددةد مةن الةدوال الةي تسةتخدم يف تنفيةذ العمليةات 
 900الرداعةةية احلسةةابية. فمةة ال  انةةربمج الةةذي درغةةق يف حسةةارب وطباعةةة اطةةذر الرتبيعةة  للعةةدد 

 قد دكتق عبارا كالتالية:
cout << sqrt ( 900); 

 4.1 المقدمة

 البرمجة فيالدلوال  استخدامفوائد 
 

4.2 

 مكتبة الدلوال الرياضية
 ( Math Library Functions) 

 

 
 

4.3 
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حلسارب اطةذر الرتبيعة  للعةدد  sqrtلعبارا دتم استدعاء الدالة انكتبية عند تنفيذ هذ  ا
وعليةه فالعبةارا  argument. دسةمى العةدد بةن القوسةن وسةيطة الدالةة (900)بن القوسةن 

وتكةةةون  doubleوسةةةيطة مةةةن النةةةوع  sqrt، ت خةةةذ الدالةةةة  30السةةةابقة تقةةةوم بطباعةةةة العةةةدد 
 ذا على مجي  الدوال الرداعية.النتياة قيمة من نف  النوع ودنطب  ه

والةذي  math.hجيةق تضةمن انلةئ  ++Cعند اسةتعمال الةدوال الرداعةية يف أي برنةامج بلغةة 
 حيتو  على هذ  الدوال.

 اطدول التايل دلخص بع  الدوال الرداعية:
Function Description Example 

sqrt(x)  اطذر الرتبيع  لةx sqrt (9.0)  is 3 

exp(x) exp(1.0) is 2.718282 ex 

fabs(x)  القيمة انطلقة لةx if x > 0  fabs(x) = x 

     = 0  fabs(x) = 0 

     < 0  fabs(x) = -x 

ceil(x)  تقرربx  ألصغر عدد ص ي  أكرب منx ceil(9.2) is 10.0 

ceil(-9.8) is 9.0 

floor(x)  تقرربx  ألكرب عدد ص ي  أصغر منx floor(9.2) is 9 

floor(-9.8) is –10.0 
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، كةةةةةل دالةةةةةة يف modulesالةةةةةدوال متكةةةةةن انةةةةةربمج مةةةةةن تقسةةةةةيم الربنةةةةةامج إىل وحةةةةةدات 

الربنةةامج مت ةةل وحةةدا قائمةةة بةةذاهتا، ولةةذا جنةةد أن انتغةة ات انعرفةةة يف الدالةةة تكةةون متغةة ات حمليةةة 
(Local) .ونعت بذلك أن انتغ ات تكون معروفة فق  داخل الدالة 

والةي هة  أدضةا  متغة ات  (Parameters)متتلك الئ ة من الوسةائ   أغلق الدوال
 حملية. 

 هنالك عدا أسبارب دعت إىل تقسيم الربنامج إىل داالت وتسمى هذ  العملية 
(Functionalizing a program) : وه 

باسةتدعائ ا باه ةا  دكتفة الربنةامج إك  اختصاركاكرا احلاسق على  يف  تساعد الدوال انخبنة 1
 فق  لتقوم بالعمل انطلورب .

دكتب ةةةا انسةةةةتخدم علةةةى تةةةالىف عمليةةةةات  الةةةيكاكةةةةرا احلاسةةةق أو  يف  تسةةةاعد الةةةربامج انخبنةةةة 2
 تتطلق عمال  مااهبا  لعمل تلك الدوال. اليخطوات الربنامج  يفالتكرار 

 تس يل عملية الربألة. يف  تساعد الدوال اطاهبا 1
 الذاكرا. يفحات انستخدمة   دوفر استعمال الدوال من انسا4
هةةكل دوال واعةة ة انعةةا  جيعةةل الربنةةامج واعةة ا  لكةةل مةةن انةةربمج  يف + +C  كتابةةة برنةةامج 5

 والقارئ على حد سواء.
وهة  الةي تنةاد  الةدوال  mainكل الةربامج الةي رأدناهةا حة  اآلن حتتةو  علةى الدالةة            

 كتابة دوال خاصة به.  ++Cدستطي  انربمج بلغة الة انكتبية لتنفيذ م ام ا. سنر  اآلن كيئ 
 

  
 

ما فإنه حيتاج إىل معرفة اسم الدالةة وعةدد  ،عندما دولد انصرف تعليمات الستدعاء دالة
 أيلدالةةة قبةةل إجةةراء ل (تصةةرد كتابةةة ذةةوكج أو )  لةةذا علينةةا، وسةةيطاهتا وأنواع ةةا ونةةوع قيمةةة اإلعةةادا

واحةةةد دبلةةةف انصةةةرف عةةةن اسةةةم الدالةةةة وعةةةدد وسةةةيطاهتا  اسةةةتدعاء هلةةةا وتصةةةرد  الدالةةةة هةةةو سةةةطر
، تعردةئ الدالةة يفالسةطر األول  ،وأنواع ا ونوع القيمة انعادا بواسطة الدالةة. داةبه تصةرد  الدالةة

 لكن تليه فاصلة منقوطة.

 الدلوال المعرفة بواسطة المستخدم
 Programmer-defined Functions  

 

4.4 

 الدالة  نموذج
Function Prototype 

 

4.5 
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 -فم ال يف تصرد  الدالة التايل:
int anyfunc(int); 

لةذي سةيتم متردةر  إىل الدالةة سةيكون بن القوسن خيةرب انصةرف بة ن الوسةي  ا intالنوع 
 الي تسب  اسم الدالة تا  إىل نوع القيمة انعادا بواسطة الدالة. intو  intمن النوع 

 
 
 

 الاكل العام التايل: ++Cد خذ تعردئ الدوال يف 
return-value-type  function-name (parameter list) 

 { 

  declarations and statements 

 } 

 حي : 
:return-value-type   نوع القيمة انعادا بواسةطة الدالةة والةذي ملكةن أن دكةون أي نةوع

 .void. وإكا كانت الدالة ال ترج  أي قيمة دكون نوع إعادهتا ++Cمن أنواع بيانات 
function-name اسةةةةةةةةةم الدالةةةةةةةةةة والةةةةةةةةةذي دتبةةةةةةةةة  يف تسةةةةةةةةةميته  قواعةةةةةةةةةد تسةةةةةةةةةمية انعرفةةةةةةةةةات :

(identefiers). 
parameter list:  هةة  الئ ةةة الوسةةيطات انمةةرا إىل الدالةةة وهةة  ملكةةن أن تكةةون خاليةةة

(void)  أو حتتةةةو  علةةةى وسةةةيطة واحةةةدا أو عةةةدا وسةةةائ  تفصةةةل بين ةةةا فاصةةةلة وجيةةةق ككةةةر كةةةل
 وسيطة على حدا.

declarations and statements  مت ةل جسةم الدالةة والةذي دطلة  عليةه يف بعة :
علةى إعالنةات انتغةة ات ولكةن حتةت أي ظةةرف  block. ملكةن أن حيتةو  الةةة  blockاألحيةان 

تعردةةةئ الدالةةةة دةةةدعى  يفالسةةةطر األول  ال ملكةةةن أن دةةةتم تعردةةةئ دالةةةة داخةةةل جسةةةم دالةةةة أخةةةر .
تعيةدها الدالةة وأهةاء وأنةواع  الةيالدالة ونةوع البيانةات  اسمحيدد  والذي declaratorانصرح 

 وسيطاهتا.
 
 
 

 تعريف الدالة
Function Definition 

 

4.6 

 إستدعاء الدالة
Function Call 
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 الةةةيمةةةن جةةةبء خخةةةر مةةةن الربنةةةامج، العبةةةارا الدالةةةة )التسةةةبق بتنفيةةةذها  اسةةةتدعاءدةةةتم  
 بدادة الدالة. إيلانتقال التنفيذ  إيلالدالة  استدعاءاستدعاء الدالة( دؤد   ه تفعل كلك 

ملكن متردر بع  الوسيطات إىل الدالة عند استدعائ ا وبعد تنفيذ الدالةة دعةود التنفيةذ للعبةارا الةي 
 تل  استدعاء الدالة.

 
 

وجيةق أن دسةب  اسةم الدالةة  .اسةتدعت ا الةيالعبةارا  إيلتعيةد قةيم بإمكان الدالةة أن  
كنةةوع إعةةادا   void األساسةةيةمعرف ةةا  وإكا كانةةت الدالةةة ال تعيةةد هةةيئا  جيةةق اسةةتعمال الكلمةةة  يف
 .  كلك  إيللإلهارا  هلا

 هنالك نالث طرق ملكن هبا إرجاع الت كم إىل النقطة الي مت في ا استدعاء الدالة:
 ت الدالة ال ترج   قيمة درج  الت كم تلقائيا  عند الوصول إىل هنادة الدالة   إكا كان  / 1

  ;returnباستخدام العبارا    / 2
تقةةوم بإرجةةاع قيمةةة  ;return expressionإكا كانةةت الدالةةة ترجةة  قيمةةة فالعبةةارا  / 1

 إىل النقطة الي استدعت ا . expressionالتعب  
 . 10إىل  1حلسارب مربعات األعداد من  squareخذ برناألا  دستخدم دالة تدعى 

 م ال:
//Program 4-1: 

#include<iostream.h> 

int square(int);//function prototype 

main() 

{ 

 for(int x=1;x<=10;x++) 

   cout<<square(x)<<" "; 

   cout<<endl; 

} 

//now function definition 

int square(int y) 

{ 

 return y*y; 

} 

  قيم اإلعادة
 Returned Values 
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 :كاآليتا رج من الربنامج دكون  

 
 

1      4      9      16      25      36      49      64      81      100 
 
 

 square(x).وكلةةةك بكتابةةةة   mainداخةةةل الدالةةةة  squareدةةةتم اسةةةتدعاء الدالةةةة 
اةة ودتم إرجاع النتي y*y. مث تقوم حبسارب  yيف الوسي   xبنس  قيمة  squareتقوم الدالة 
، حيةةة  دةةةتم عةةةرض النتياةةةة وتتكةةةرر هةةةذ  squareمكةةةان اسةةةتدعاء الدالةةةة  mainإىل الدالةةةة 

 . forالعملية عار مرات باستخدام حلقة التكرار 
الةي  int. و  intددل علةى أهنةا تتوقة  وسةيطة مةن النةوع  ( )squareتعردئ الدالة 

أدضةةا  .  intهةة  مةةن النةةوع  squareتسةةب  اسةةم الدالةةة تةةدل علةةى أن القيمةةة انعةةادا مةةن الدالةةة 
 .mainتقوم بإرجاع ناتج الدالة إىل الدالة  returnالعبارا 
 السطر:

int square (int) 

 . (function prototype)هو ذوكج أو تصرد  الدالة 
 
 
 

 
الدالةةة  إيلاآلليةةة انسةةتخدمة لتمردةةر انعلومةةات مةةن اسةةتدعاء الدالةةة  هةة الوسةةيطات  

الدالةةةة تةةةتم تسةةةمية هةةةذ   يفمتغةةة ات منفصةةةلة  يفنةةةات وختةةةبن القةةةيم نفسةةة ا حيةةة  دةةةتم نسةةة  البيا
يف    ;cout<< square(a)فم ال  يف ان ةال السةاب  تةؤد  العبةارا تعردةئ الدالةة. يفانتغ ات 

main( )  إىل نس  القيمةa  إىل البارمرتy .انعرف يف تعردئ الدالة 
اسةةتدعاء الدالةةة بينمةةا  دعةةت القةةيم اريةةددا يف Argumentانصةةطل   وسةةيطات   

انتغةة ات يف تعردةةئ الدالةةة والةةي مت نسةة  تلةةك القةةيم  parametersدعةةت انصةةطل  بةةارمرتات 
 إلي ا، ولكن غالبا  ما دتم استعمال انصطل  وسيطات لقصد انعنين.

 ( دوع  هذا.4-1الاكل )

 الوسيطات
 Parameters 
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دد األكرب بن نالنة والي نرج  الع maximumالربنامج التايل دستخدم دالة تدعى 
 أعداد ص ي ة.

 mainدتم متردر األعداد كوسائ  للدالة الي حتدد األكرب بين ا وترجعه للدالة 
الذي  largestودتم تعين القيمة الي متت إعادهتا إىل انتغ   returnباستخدام العبارا 

 تتم طباعته.
 

//Program 4-2: 

#include <iostream.h> 

int maximum (int, int, int); 

main(  ) 

{ 

int a, b, c; 

cout << "Enter three integers: " ; 

cin >> a >> b >> c ; 

cout << " maximum is : " << maximum (a, b, c) << endl; 

return 0; 

} 

int maximum (int x, int y, int z) 

{ 

int max = x; 

if (y > x)  

max = y; 

 . يوضح كيفية تمرير الوسائط (4-1) شكل

 بارمرت
a 

main 

 
i y 

a  وسي 

Square( ) 
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if (z > max)  

max = z; 

//Continued 

return max; 

} 
 

 .17، 85، 22ا رج من الربنامج بافرتاض أن انستخدم قد أدخل األرقام 
 

Enter three integers: 22  85  17 

Maximum is: 85 
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بن  voidتكتق الدالة الي ال متتلك وسيطات إما بكتابة  ++Cيف لغة الة  
 فارغن ، فم ال  اإلعالن القوسن الذدن دتبعان اسم الدالة أو ترك ما 

void print (  ); 

 ال ت خذ أي وسيطات وه  ال ترج  قيمة .   printدا  إىل أن الدالة  
 ان ال التايل دبن الطردقتن اللتن تكتق هبما الدوال الي ال ت خذ وسيطات:

 
//Program 4-3: 

// Functions that take no arguments 

#include <iostream.h> 

void f1 ( ); 

  التصرد  ومن غ   يفرغم أهنا غ  عروردة إال أنه دتم ككر أهاء الوسيطات
الواق ،  يفتعردئ الدالة .  يفنفس ا انستعملة  ه أن تكون هذ  األهاء  الضروري
ااهل ا لكن ا تكون مفيدا أحيانا  للذدن دقرأون الربنامج . فم ال  لنفرتض أن انصرف دت
 دالة تفرض نقطة على الااهة. يفمت الن إحدانيات الااهة  yو  xالوسيطن 

 void draw_dot (int,int); ]تصرد  الدالة[      
 السيين اإلحدان للمعرف لكن انربمج قد ال دعرف أد ما  كايفهذا التصرد    
 . لذا سيكون مفيدا  لو كتبنا :الصادي اإلحدان وأد ما 

void draw_dot (int x,int y);  
 

  تصرد  الدالة دفرتض انصرف أن نوع الدالة  يفإكا   دذكر انربمج نوع إعادا الدالة
 .intهو 

 

  تعردئ الدالة إكا كان اإلعالن عن الدالة دتطلق  يفع إعادا الدالة عدم كتابة نو
 .intنوع إعادا غ  

  إرجاع قيمة من دالة مت اإلعالن عن نوع إعادهتاvoid . 
 

 دلوال بدلون لوسيطات
 Functions with Empty Pararmeter Lists 
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 خطأ
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void f2 (void); 

//Continued 

main( ) 

{ 

     f1 ( ); 

     f2 ( ); 

return 0; 

} 

 

void f1 ( ) 

{ 

     cout << "Function f1 takes no arguments" << endl; 

} 

void f2 (void) 

{ 

     cout << "Function f2 also  takes no arguments" << 

endl; 

}  
 

 نامج:ا رج من الرب 
 

Function f1 takes no arguments 

Function f2 also  takes no arguments  
 

 

 
 

دعتةةرب في ةةا وقةةت تنفيةةةذ الربنةةامج أمةةرا  حيودةةا  وحاهةةةا ،  الةةةيحتتةةاج بعةة  التطبيقةةات  
وهةةةى عبةةةارا عةةةن هةةةفرا تقةةةوم  .دالةةةة  مبةةةا دسةةةمى دالةةةة سةةةياقية واسةةةتخدامإلبةةةدال عمليةةةة اسةةةتدعاء 

انسةةتخدم  الن ةةوينفسةةه، دةةتم تعردةةئ الدالةةة السةةياقية باسةةتعمال نفةة  الرتكيةةق  بالعمةةل انطلةةورب
 يفمكةان مسةتقل دضةع ا انصةرف  يفلتعردئ الدالة االعتياددة ، لكن بدال  من وع  هفرا الدالةة 

  ال السياقيةلو الد
 Inline Functions 
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للربنةةةةامج مكةةةةان ظ ةةةةور اسةةةةتدعاء الدالةةةةة. دةةةةتم جعةةةةل الدالةةةةة سةةةةياقية عةةةةن طردةةةة   الطبيعةةةة السةةةةياق 
 تعردئ الدالة. يف inlineسية استخدام الكلمة األسا

 

inline void func1( ) 

{ 
statements 
} 

 يفتستخدم الدالة السياقية فق  إكا كانت الدالة قص ا وتستخدم مرات عدددا            
 الربنامج.
 م ال:

 

//Program 4-4: 

#include<iostream.h> 

inline float cube(float s){return s*s*s;} 

main() 

{ 

   cout<<"\nEnter the side length of your cube : "; 

 float side; 

   cin>>side; 

   cout<<"volume of cube is " 

   <<cube(side) 

   <<endl; 

} 
 

 ا رج من الربنامج:
 

Enter the side length of your cube : 5 
volume of cube is 125 

 

 
 م ال خخر على الدوال السياقية :

 

// Program 4-5: 
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#include <iostream.h> 

inline int mult( int a, int b) 

{ 

return (a*b); 

} 

//Continued 

main( ) 

{ 

int x, y, z; 

cin >> x >> y >> z; 

cout << "x = " << x << " y = " << y << " z = " << z << endl; 

cout << "product1" << mult (x ,y) << endl; 

cout << "product2" << mult (x +2, y) << endl; 

return 0; 

} 
 

 :(x = 3, y =4, z = 5)ا رج من الربنامج إكا أدخلنا 
 

x = 3      y =4      z = 5 

product1    12 

product2    32 
 

 
 
 
 

دعةةت اسةةتعمال االسةةم لعةةدا داالت لكةةن كةةل دالةةة   حتميةةل الةةداالت باةةكل ىائةةد 
الدالةة  جيق أن دكون هلا تعردةئ مسةتقل. عنةد اسةتدعاء دالةة دب ة  انصةرف عةن نةوع وسةيطات

دقةةوم  ،مليةةب انصةةرف بةةن دالةةة وأخةةر  حتمةةل نفةة  االسةةم ولكةة  .وعةةددها نعرفةةة الدالةةة انقصةةودا
، تتةة لئ هةةذ  العمليةة مةةن إناةةاء اسةةم (names mangling) بعمليةة تعةةرف بتاةةوده األهةاء

 جددد خا  بانصرف عن طرد  دمج اسم الدالة م  أنواع وسيطاهتا.

 تحميل الداالت بشكل زائد
Overloading Functions 
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 م ال:
 intباةةكل ىائةةد حلسةةارب اطةةذر الرتبيعةة  للنةةوع  square ميةةل الدالةةة الربنةةامج التةةايل دقةةوم بت

 -: doubleوللنوع 
 

//Program 4-6: 

#include <iostream.h> 

int square(int x){return x*x;} 

//Continued 

double square(double y){return y*y;} 

main () 

{ 

cout<< " The square of integer 7 is" 

<<" "<<square(7)<< endl 

<<"The square of double 7.5 is" 

<<" "<<square(7.5)<< endl; 

return 0; 

} 
 

 ا رج من الربنامج:

 

The square of integer 7 is 49 

The square of double 7.5 is 56.25 

 

 
  intحلسارب القيمة انطلقة ألعداد من النوع  absإليك اآلن برناألا  دقوم بت ميل دالة تدعى 

 ،double  وlong. 
 

//Program 4-7: 

#include <iostream.h> 

// abs is overloaded three ways 

int abs (int i);  

double abs(double d); 

long abs(long l); 
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int main( ) 

{ 

cout<< abs (-10)<<"\n"; 

cout<< abs (-11.0)<<"\n"; 

cout<< abs (-9L)<<"\n"; 

return 0; 

} 

int abs (int i) 

//Continued 

{ 

cout<<"using integer abs( )\n"; 

return i<0 ? -i :i ; 

} 

double abs (double d) 

{ 

cout<<" using double abs( )\n"; 

return d<0.0 ? -d : d ; 

} 

long abs(long l) 

{ 

cout<<" using long abs( )\n"; 

return l<0.0 ? -l : l ; 

} 
 

 ا رج من الربنامج:
using integer abs( ) 

10 

using double abs( ) 

11.0 

using long abs( ) 
9L 
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وعند ، جتاهل وسيطة أو أك ر عند استدعاء الدالة  االفرتاعيةتتي  الوسيطات  
 وجود وسيطة ناقصة دبود تصرد  الدالة قيما  نابتة لتلك الوسيطات انفقودا .

 -م ال:
 

//Program 4-8: 

#include <iostream.h> 

inline box_volume (int length=1,int width=1,int height=1) 

{return length*width*height;} 

main() 

{ 

cout<<"The default box volume is " 

<<box_volume() <<endl 

<<"width 1 and height 1 is " 

<<box_volume(10)<<endl; 

return 0; 

} 
 

 ا رج من الربنامج:
The default box volume is 1 

Width 1 and height1 is 10 

 

 افرتاعيةب الث وسيطات  box_volumeمت استعمال تصرد  الدالة لتبودد الدالة  
 لكل وسيطة . 1عالمة انساواا قيمة هذ  الوسيطات وهى  تل  اليوحتدد القيمة 

 -بطردقتن: box_volumeالدالة  main يفدستدعى الربنامج 
للوسيطات  االفرتاعيةباستخدام القيم  box_volume احتسارببدون وسيطات لذا مت أوال : 

 ك ام للمرب .   1لتعيد الدالة القيمة 
 = length، يف هذ  احلالة   حام للمرب  10لتعيد الدالة  10نانيا  : بوسيطة واحدا وهى 

10. 

 االفتراضيةالوسيطات 
 Default Arguments 

 

4.13 
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 دبن كيئ دبود تعردئ الدالة الوسيطات االفرتاعية: (2-4)الاكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

فقة  الوسةةيطات انوجةةودا يف هنادةةة الئ ةةة الوسةةيطات ملكةةن إعطارتهةا وسةةيطات افرتاعةةية ،فةةإكا كانةةت هنالةةك وسةةيطة  

واحدا فق  هلا وسيطة افرتاعية جيةق أن تكةون األخة ا وال ملكننةا وعة  وسةيطة افرتاعةية يف وسة  الئ ةة وسةيطات عاددةة مبعةت 

 خخر ال ملكننا كتابة 

int box_volume(int length, int width=1,int height); 
 ألن الوسيطة االفرتاعية ليست الوسيطة األخ ا.

 
 

لنفرض أننا لددنا متغ دن ص ي ن يف برنامج ونردد استدعاء دالة تقوم بتبددل قيمي 
 الرقمن ،لنفرض أننا عرفنا الرقمن كاآليت:

int x=1; 
int y=2; 

 
 -:(pass-by-value )أ/ التمرير بالقيمة

 تر  هل تقوم الدالة التالية بتبددل القيمتن:
void swap (int a, int b) 
{ 

 التمردر بالقيمة والتمردر بانرج 
 

4.14 

Box volume(int length=1, int width=1,int height=1); 

 
 
 

 
cout << box volume(10); 

Box volume(10,1,1) 

 لويد الوسيطات اإلفتراضية( يوضح كيفية تز 4-2شكل )
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int temp =a; 
a=b. 
b=temp; 
} 

 ، لكن إكا استدعينا هذ  الدالة كاآليت: bو  aتقوم هذ  الدالة بتبددل قيمي 
swap( x,y); 

تم متردرهةةا   تتغةة  وكلةةك ألن الوسةةيطات االعتياددةةة للدالةةة دةة  yو  xسةةناد أن قيمةةي 
يف هةذا ان ةال لتخةبدن القةيم انمةررا إلي ةا  bو  aبالقيمة وتنا  الدالةة متغة ات جددةدا كليةا  هة  

مث تعمةل علةى تلةك انتغة ات اطددةدا وعليةه عنةدما تنت ة  الدالةة ورغةم أهنةا قامةت   (1,2)وهة  
 تغ .يف استدعاء الدالة   ت  yو  xلكن انتغ ات  1إىل  bو  2إىل   aبتغي  

 :(pass-by-refrence)ب/ التمرير بالمرجع
 xمةن الوصةول إىل انتغة ات األصةلية  ( )swapالتمردر بانرج  هو طردقة متكن الدالة 

والتعامةةل مع ةةا بةةدال  مةةن إناةةاء متغةة ات جددةةدا . وإلجبةةار متردةةر الوسةةيطة بةةانرج  نضةةيئ  yو 
 صرد  الدالة .احلرف & إىل نوع بيانات الوسيطة يف تعردئ الدالة وت

 ومتردر وسيطاهتا بانرج :  swapدبن كيفية كتابة الدالة  (3-4)ان ال 
 

//Program 4-9: 

#include <iostream.h> 

void swap (int & , int&); 

main ( ) 

{ 

int x= 1; 

int y= 2; 

 swap (x, y); 

return 0; 

} 

void swap (int& a, int & b) 

{ 

cout <<"Original value of a is " << a<<endl; 

int temp =a; 

a=b; 

b=temp; 
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cout <<"swapped value of a is " << a<<endl; 

} 
 

 . ودكون ا رج من الربنامج كالتايل: 1إىل    yو    2إىل   xبعد تنفيذ هذ  الدالة تتغ  قيمة 
 
 

 

Original value of a is 1 

Swapped value of a is 2 

 
 
 
 
 
 

 (دبن الفرق بن التمردر بانرج  والتمردر بالقيمة.4-1الاكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

يف التصرد  والتعردئ وهو دبلف انصرف أن ملرر هذ  الوسيطات  intاحلرف & دل  
وال دستعمل & يف   yه  مرج  إىل   bو xه  مرج  إىل  aبانرج ، أي أن الوسيطة 

 دالة.استدعاء ال
 

 بعد التمردر بالقيمة
     a                     b 
 
 

x                           y 

 
      التمردر بانرج  بعد   

a                        b 
                     

 

         x                 y 

2 1 

1 2 

2 1 

 قبل التمردر بالقيمة
     a                     b 
 
 

x                             y 

 
 قبل التمردر بانرج 

a                         b 
  

    

 

        y      x 

 

1 2 

1 2 

1 2 

 يوضح طريقتي التمرير بالمرجع لوالتمرير بالقيمة. (4-3)شكل 
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 .أفضل طردقة لتطودر وصيانة الربامج الكب ا هو تقسيم ا لوحدات صغ ا تسمى دوال 
 . دتم تنفيذ الدوال عن طرد  استدعائ ا 
  استدعاء الدالة دكون بكتابة اسم الدالة متبوعا  بوسيطاهتا وأنواع تلك الوسائ. 
 :الصورا العامة لتعردئ الدالة هو- 

return-value-type function-name( parameters-list) 

{ 

declarations and statements 
} 

 -حي :
return-value- type  مل ل نوع البيانات الذي تعيد  الدالة ، إكا كانت الداللة ال

 .voidتعيد قيمة دكون 
function name  يف تسميته قواعد تسمية انتغ ات . مل ل اسم الدالة ودتب 

parameters_list  ه  الئ ة من انتغ ات تفصل ا فاصلة ومت ل الوسيطات الي
 سيتم متردرها إىل الدالة.

  ذوكج أو تصرد  الدالة(function prototype)  ملكن انصرف من معرفة
 ما إكا مت استدعاء الدالة بالصورا الص ي ة.

 انتغ ات انذكورا يف تصرد  الدالة. دتااهل انصرف أهاء 
  ملكن استعمال نف  االسم لعدا داالت ، لكن جيق أن دكون لكل دالة تعردئ

 .(function overloading)مستقل ودسمى هذا بت ميل الداالت باكل ىائد 
   تسمC++  بتمردر وسيطات افرتاعية وعليه عند جتاهل وسيطة أو أك ر يف

 رد  الدالة قيم تلك الوسيطات انفقودا.استدعاء الدالة دبود تص

 الملخص:
 



 
 
 

95 

1 
 

 

لوالتي تأخذ ثالث أعداد  smallestلدالة  (prototype)/ أكتب تصريحًا 1
 .intكوسيطات لها لوترجع قيمة من النوع    zلو   x  ،yصحيحة 

 
 / أكتب تعريفاً لدالة ترجع األكبر من بين ثالثة أرقام صحيحة.2
 
 إذا كان الرقم رقماً ألولياً أم ال. / أكتب تعريفاً لدالة تحدد ما3

 .1تلميح: الرقم األلول  هو الذي ال يقبل القسمة إال عل  نفسه لوالرقم 
 
 / جد الخطأ في الدالة اآلتية:4

void product (       )  { 

 int a, b, c, result; 

 cout << “ Enter three integers:  “; 

 cin >> a>> b >>c; 

 result = a*b*c; 

 cout << “Result is : “ << result; 

 return result; 

} 

 -/ جد الخطأ في الدالة اآلتية:5
void  f(float  a);   { 

 

 cout << a << endl; 

 } 

 

لوالتي ال تأخذ أي لوسيطات لوال ترجع  instructions/ أكتب تصريحاً لدالة تدع  6
 قيمة. أي
 
دم ثم ترجع العدد معكوساً فمثاًل إذا / أكتب تعريفاً لدالة تستقبل عدداً من المستخ7

 .4321ترجع الدالة العدد  1234المستخدم العدد  أدخل

 األسئلة
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 الوحدة الخامسة
 Arrays & Pointersالمصفوفات  لوالمؤشرات 

5.0 

 بن ادة هذ  الوحدا:
  ستتعرف على بنية انصفوفات(Arrays) . 
 . ستتمكن من اإلعالن عن ومت يد والوصول إىل أي عنصر من عناصر انصفوفة 
 بعاد.ستتعرف على انصفوفات متعددا األ 
  ستتمكن من استعمال انؤهرات(Pointers) . 
 .ستتمكن من استعمال مصفوفات السالسل 
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 الةةيهلةةا عةةدد حمةةدود ومرتةةق مةةن العناصةةر  ،نةةوع مةةن أنةةواع بنيةةة البيانةةات هةة انصةةفوفة  
أو عائمةةةة  intفمةةة ال  ملكةةةن أن تكةةةون مجيع ةةةا صةةة ي ة  ،typeتكةةةون مجيع ةةةا مةةةن نفةةة  النةةةوع 

float  نف  انصفوفة . يفولكن ال ملكن اطم  بن نوعن خمتلفن 
 إيلوملكةن الوصةول  ،intعنصةر مةن النةوع  13حتتةو  علةى   Cدبن مصةفوفة  التايلالاكل        
قوال ]    األانصةفوفة حماطةا  بة يفمن هةذ  العناصةر بةذكر اسةم انصةفوفة متبوعةا  بةرقم موقة  العنصةر  أي
. ] 

 يف. ف ةةرل العنصةةر األول  indexانصةةفوفة بف ةةرل العنصةةر  يفدرمةةب لةةرقم العنصةةر  
والسةةةاب   C[1] وال ةةةاي C[0]بةةةة  Cانصةةةفوفة  يفالعنصةةةر األول  إيلوهلةةةذا داةةةار  0انصةةةفوفة هةةةو 

C[6]  وعموما  حيمل العنصرi انصفوفة  يفC الف رل C[i-1]  . 
 تتب  تسمية انصفوفات نف  قواعد تسمية انتغ ات.

C[0] -45 
C[1] 6 
C[2] 0 
C[3] 72 
C[4] 1543 
C[5] -89 
C[6] 0 
C[7] 62 
C[8] -3 
C[9] 1 
C[10] 6453 
C[11] 78 
C[12] 15 

 
وجيةةق أن دكةةون الف ةةرل  subcriptأحيانةةا  دسةةمى ف ةةرل العنصةةر برمةةب مةةنخف   

integer   تكون نتياته  جربيأو تعبinteger  فم ال  إكا كانت .a=5 وb=6 :فالعبارا 
C[a+b]+=2, 

  عار  ال ايالعنصر  إيل 2تقوم بإعافةC[11] انصفوفة  يفC . 

 5.1 مقدمة
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  انصفوفة  يف 0حيمل العنصرC  6القيمة  1والعنصر  45-القيمة. 
 ملكن كتابة:  Cانصفوفة  يفلطباعة ألموع ال النة عناصر األوىل  

cout<<C[0]+C[1]+C[2]<<endl; 
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 -اإلعالن عن المصفوفات:
الةذاكرا لةذا جيةق علةى انةربمج حتددةد نةوع عناصةر انصةفوفة  يفوفات حيةبا  حتتل انصةف 

وحة  ختةرب انصةرف  ،وعددها ح  دتست للمعرف ختصيص احليب الالىم من الةذاكرا حلفة  انصةفوفة
 اإلعالن: استخدم،   Cمصفوفة  يف intعنصر من النوع  12ب ن خيصص حيبا  لة 

int C[12]; 

 :كاأليتدا مصفوفات باستخدام نف  اإلعالن وكلك  ملكن ختصيص الذاكرا لع 
int b[100], x[20]; 

نةةوع بيانةةات خخةةر ، فمةة ال  لإلعةةالن عةةن  أيأدضةةا  ملكةةن اإلعةةالن عةةن مصةةفوفات مةةن  
 نكتق: charمصفوفة عناصرها من النوع 

char ch[20]; 

 مثال عن استخدام المصفوفات:
 وطباعة عناصر انصفوفة. 0عند  n  انصفوفةلتم يد عناصر  forحلقة  التايلدستخدم الربنامج 

 
//Program 5-1: 

 //initializing an array 

#include <iostream.h> 
#include <iomanip.h> 
main( ) 
{ 
int n[10]; 
  for (int i=0; i<10;i++) // initialize array 

n[i] = 0;   
cout << “Element” << setw(13) << “ value” << endl; 

for (i=0 ; i< 10; i++)   // print array 

cout << setw(7) <<i<<setw(13) <<n[i]<<endl; 

return 0; 

} 
 

     Arrays المصفوفات
 

5.2 
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 ا رج من الربنامج:

Element             Value 

0                   0 

1                   0 

2                   0 

3                   0 

4                   0 

5                   0 

6                   0 

7                   0 

8                   0 

          9                  0   

 
وكلةةك ألننةةا اسةةتخدمنا اننةةاور  iomanip.hيف الربنةةامج السةةاب  مت تضةةمن انلةةئ  

setw(13)   أي أن القيمةةة الةةي سةةتتم طباعت ةةا   13والةةذي دعةةين عةةب  عةةرض احلقةةل عنةةد (
 مسافة من القيمة الي متت طباعت ا قبل ا ( . 13ن على بعد ستكو 

ملكن مت يةد عناصةر انصةفوفة باتبةاع اإلعةالن عةن انصةفوفة بعالمةة انسةاواا )=( تلي ةا  
وحتةةي   ،ودةةتم الفصةةل بةةن القةةيم بفواصةةل ،الئ ةةة مةةن القةةيم انطلةةورب مت يةةد عناصةةر انصةةفوفة عنةةدها

  integerدقةةوم بتم يةةد عناصةةر مةةن النةةوع  التةةايل الربنةةامجهةةذ  الالئ ةةة األقةةوال احلاصةةرا     . 
 قيم حمددا عند اإلعالن عن انصفوفة، وطباعة هذ  القيم. لت توي

 
//Program 5-2: 

 //initializing an array with a declaration 

#include <iostream.h> 
#include <iomanip.h> 
main( ) 
{ 
int n[10] = {32,27,64,18,95,14,90,70,60,37}; 
cout << “Element” << setw(13) << “ value” << endl; 

for (i=0 ; i< 10; i++)   // print array 

cout << setw(7) <<i<<setw(13) <<n[i]<<endl; 
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return 0; 

} 
 
 
 

الالئ ة أك ر من حام انصفوفة اريدد سيعرتض  يفإكا كانت قيم التم يد انوجودا  
لذا إكا كنا نردد مت يد عناصر  ،ا كانت أقل سيمأل انصرف بقية العناصر أصفارانصرف، وإك

 -:كاآليتمصفوفة م ما كان حام ا ب صفار كل ما علينا فعله هو كتابة إعالن  
int anyarray[10]={0}; 

   0كتبناها والعناصر انتبقية عند   التايل 0سيتم مت يد العنصر األول عند القيمة  
 قيمة هلا. كوننا   حندد
 . intمصفوفة من النوع  يفعنصر  12دقوم  م   التايل الربنامج 

 

//Program 5-3: 

// compute the sum of the elements of the array 

#include <iostream.h> 

main( ) 

{ 

const int arraysize =12; 

int a[arraysize] = {1, 3, 5, 4, 7, 2, 99, 16, 45, 67, 89, 45}; 

int total = 0; 

for (int i= 0; i<arraysize ; i++) 

total += a[i]; 

cout <<” total of array element values is “ << total << endl; 

return 0; 

} 

 
 ا رج من الربنامج:

 

 فيماذا يحدث إذا تم تحديد حجم مصفوفة ال يتوافق مع عدد قيم التمهيد الموجودة 
 الالئحة؟
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total of array element values is 383 

 

 نالح  أننا يف العبارا: 
const int arraysize = 12; 

. دةةةةتم اسةةةةتعمال هةةةةذ  الكلمةةةةة األساسةةةةية يف  constنا كلمةةةةة جددةةةةدا هةةةة  اسةةةةتعمل 
تعردئ انتغ  الذي ال ملكن تغي  قيمته يف الربنامج ولذلك جيق مت يد  عنةد قيمةة أوليةة عنةد تعردفةه 

 (12) يف الربنامج الساب  مت مت يد  ليساو  
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، سةةةةنقوم اآلن نةةةةوع بيانةةةةات خخةةةةر أيكمةةةةا ككرنةةةةا أنةةةةه ملكةةةةن تعردةةةةئ مصةةةةفوفات مةةةةن  
  .charمصفوفة من النوع  يفبتخبدن سلسلة حروف 

  باسةةةةتخدام مةةةةا دسةةةةةمى بال ابةةةةت السلسةةةةةل charدةةةةتم مت يةةةةد انصةةةةةفوفة مةةةةن النةةةةةوع  
(string literal) 

char string1[  ]="first"; 

هنا دتم حتددد  بواسطة انصرف بنةاءا  علةى طةول ال ابةت  string1حام انصفوفة  
 ".first"  السلسل

" حتتةو  علةى ةسةة عناصةر ىائةدا  حرفةا  firstمن ان م هنةا أن نةذكر أن السلسةلة " 
ودتم مت يله باسةتخدام  null characterهنادة السلسلة ودسمى احلرف ا امد  إىلخامدا  دا  
 string1كةةةل السالسةةةل هبةةةذا احلةةةرف ا امةةةد وعليةةةه فةةةإن انصةةةفوفة   وتنت ةةة  'o\'تتةةةاب  اهلةةةرورب 
 عناصر. حتتو  على ستة

 
 
 
 

" باستخدام الئ ة قيم تفصل ا فواصل لذا firstملكن أدضا  مت يد السلسلة " 
 -اإلعالن:

char string1[  ]="first"; 
 دكاف :

char string1[  ]={'f','i','r','s','t','\o'} 
حةةرف  أي إىلمصةةفوفة أحةةرف ، عليةةه ملكةةن الوصةةول  هةة الواقةة   يفومبةةا أن السلسةةلة  

 .'string1[0]='fة مباهةةةرا باسةةةتخدام الف ةةةرل واسةةةم انصةةةفوفة ،فمةةة ال  مةةةن حةةةروف السلسةةةل
ملكةةةن أدضةةةا  إدخةةةال السالسةةةل عةةةن طردةةة  لوحةةةة  ،وم لمةةةا ملكةةةن مت يةةةد السلسةةةلة عنةةةد اإلعةةةالن عن ةةةا

 -فم ال  اإلعالن : <<و cinانفاتي  باستعمال 
char string2[20]; 

 احلرف ا امد والعباراحرفا  إعافة إىل  19دنا  مصفوفة أحرف تسم  بتخبدن  
cin>>string2; 

 Stringsالسالسل 
 

5.3 

يجب أن تكون   سلسليةتعلن عنها ثوابت  التاليةيجب أن نتذكر دائماً أن المصفوفة 
 الحرف الخامد. إل حرلوف السلسلة إضافة  يكف  لتخزينكبيرة لما 
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انصةةةةةفوفة  يفتقةةةةةوم بتخةةةةةبدن السلسةةةةةلة اندخلةةةةةة عةةةةةن طردةةةةة  لوحةةةةةة انفةةةةةاتي  وختبدن ةةةةةا  
string2. 

وعليةةةةه  >>و coutمصةةةةفوفة األحةةةةرف باسةةةةتخدام  يفملكةةةةن خةةةةرج السلسةةةةلة انخبنةةةةة  
 -باستخدام العبارا:   string2ملكن طباعة انصفوفة 

cout << string2 << endl; 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 cout  م لcin هتتم حبام انصةفوفة حية  تقةوم بطباعةة حةروف السلسةلة حة   ال
 حيدد هنادة السلسلة. الذياحلرف ا امد  إىلتصل 

ودقةةةوم باسةةةتعمال حلقةةةة التكةةةرار  سلسةةةل دقةةةوم بتم يةةةد مصةةةفوفة أحةةةرف عنةةةد نابةةةت  التةةةايل الربنةةةامج
for . للوصول إىل عناصر انصفوفة وطباعت ا 

 

 

//Program 5-4: 

//Treating character arrays as strings 

#include<iostream.h> 

main( ) 

{ 

char string1[20], string2[ ] = “ stringliteral” ; 

cout << “Enter a string: “; 

cin>> string1; 

cout << “string1 is : “ << string1<<endl 

        << “string2 is : “ << string2<<endl 

        << “string1 with spaces between characters is: “  

سـيتم فيهـا تخـزين  التـيمع السالسل  يـتم فقـط ذكـر اسـم المصـفوفة   cinعند استعمال 
 أمثلــــة فــــيف السلســــلة المدخلــــة دلون ذكــــر حجمهــــا هنــــا تــــأت  مســــئولية المبــــرمج حــــرلو 

ســيتم تعريفهــا لتخــزين السلســلة يجــب أن تكــون كبيــرة لمــا يكفــ  تخــزين التــي المصــفوفة 
  cinيدخلها المستخدم عن طريق لوحة المفـاتيح لويجـب أن نـذكر هنـا أن  التيالسلسلة 

المصـفوفة  فييقوم بتخزين السلسلة المدخلة حالما يجد فراغاً يتوقف عن قراءة الدخل لو 
 المعلن عنها لتخزينها.
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        << endl; 

for (int i= 0; string1[i] ; = ‘\0’ ; i++) 

   cout << string1[i]<< ‘  ‘; 

cout << endl; 

//Continued 

return 0; 

} 

 
 ا رج من الربنامج:

 Hello there بافرتاض أن انستخدم قد أدخل السلسلة  

 

Enter a string: Hello there 

string1 is : Hello 

string2 is : string Literal 

string1 with spaces between characters is : H  e  l  l  o 
 

وطباعت ا  string1لوصول إىل حروف السلسلة   forاستخدمت حلقة التكرار  
 =! o’  ( string1[i]\‘م  طباعة مسافة بن كل حرف واآلخر ح  تصل إىل احلرف ا امد 

‘\o’; ).والذي حيدد هنادة السلسلة 

 
 

توجد عدا داالت تعمل على السالسل، إكا أردنا استعمال أي من هذ  الدوال يف  
 ن هذ  الداالت :. م string.hبرنامج جيق أن نقوم بتضمن ملئ الرتودسة 

1/strlen( ):- 
طول السلسلة انمررا كوسيطة هلا ،الربنامج  التايل دوع    ( )strlenتعيد الدالة  

 -كلك :
 

//Program 5-5: 

// using strlen 

#include<iostream.h> 

#include<string.h> 

 مكتبة داالت السالسل
 5.4 
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main (  ) 

{ 

char *string1= “ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz”; 

//Continued 

char *string2 = “four”; 

char *string3 = “Boston”; 

cout << “ The length of \ “  “ << string1 

        << “ \” is  << strlen (string1) <<endl 

        << “ The length of \” << string2 

        <<” \” is << strlen (string2) << endl 

        << “The length of\ “  “<< string3 

       << “ \” is << strlen( string3) <<endl; 

return 0; 

} 

 
 ا رج من الربنامج:

 

The length of “abcdefghijklmnopqrstuvwxyz” is 26 

The length of “four” is 4 

The length of “Boston” is 6 
 

 
على  strlenغ  حمسورب يف الطول الذي تعيد  الدالة   \0الح  أن احلرف  

 وحيتل مكانا  يف الذاكرا. s1الرغم من أنه موجود يف 
 
2 /strcpy( ):- 

 لنس  سلسلة إىل سلسلة أخر   strcpyتستعمل الدالة 
 

 

//Program 5-6: 

// using strcpy 

#include<iostream.h> 
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#include<string.h> 

main (  ) 

{ 

char x[  ] = “Happy Birthday to you”; 

//Continued 

char y[25]; 

cout<<” The string in array x is : “<< x << endl; 

cout<<” The string in array y is : “<< strcpy(y, x) 

<< endl; 

return 0; 

} 

 
 Happyعلةةى   yسةةت تو  السلسةةلة  strcpy(y, x)بعةةد تنفيةةذ العبةةارا  

Birthday to you الحةة  هنةةا أن الدالةةة .strcpy  تنسةة  السلسةةلة انمةةررا كالوسةةيطة
 ال انية إىل السلسلة انمررا كالوسيطة األوىل.

 
 رج من الربنامج:وعليه ا 

 

The string in array x is : Happy Birthday to you 

The string in array y is : Happy Birthday to you 

 

3 /strcat( ):- 
بإحلاق السالسةل ، الةذي ملكةن أن دسةمى مجة  السالسةل  ( )strcatتقوم الدالة  

كون نتياةةةةةةةة السلسةةةةةةةلة سةةةةةةةت computerبالسلسةةةةةةةلة  scienceفمةةةةةةة ال  إكا أحلقنةةةةةةةا السلسةةةةةةةلة 
computer science:- 

 
 

//Program 5-7: 

// using strcat 

#include<iostream.h> 

#include<string.h> 

int main (  ) 
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{ 
char s1[20]=”computer” ; 
char s2[  ]=”science” ; 

cout<<”s1= “ <<s1 << endl << “s2= “ << s2 <<endl; 

cout<< “strcat(s1, s2) = “ << strcat (s1, s2) << endl; 

//Continued 

return 0; 

} 

 
 ا رج من الربنامج:

 

s1= computer 

s2 = science 

strcat(s1, s2)= computerscience 

 

 
4 /strcmp( ):- 

تقارن السلسلة انمرا إلي ا كوسيطة أوىل مة  السلسةلة انمةرا إلي ةا   strcmpالدالة   
تةةا متطةةابقتن وقيمةةة سةةالبة إكا كانةةت السلسةةلة األوىل أصةةغر مةةةن إكا كان 0كوسةةيطة نانيةةة، وترجةة   

 السلسلة ال انية وقيمة موجبة إكا كانت السلسلة األوىل أكرب من السلسلة ال انية.
 الربنامج التايل دوع  كلك:

 
//Program 5-8: 

// using strcmp 

#include<iostream.h> 

#include<string.h> 

int main (  ) 

{ 

char  *s1 = “ Happy New Year”; 

char  *s2 = “ Happy New Year”; 

char  *s3 = “ Happy Holidays”; 

cout << “s1= “ << s1<< endl<< “s2= “ <<s2<<endl 
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        << “s3= “ << s3<< endl<< endl<< ”strcmp(s1, s2)= “ 

        << strcmp(s1, s2) <<endl<< ”strcmp(s1, s3)= “ 

        << strcmp(s1, s3) <<endl<< ”strcmp(s3, s1)= “ 

        << strcmp(s3, s1) <<endl<< endl; 

return 0; 

} 

 
 ا رج من الربنامج:

s1=   Happy New Year 

s2=   Happy New Year 

s3 =  Happy Holidays 

 

strcmp (s1, s2) = 0 

strcmp (s1, s3) = 6 

strcmp (s3, s1) = 6 

 

 

 

 
 ملكن متردر مصفوفة كوسيطة لدالة وكلك بذكر اسم انصفوفة. 

 -:آليتكا hourlyTemperatureم ال  إكا مت اإلعالن عن مصفوفة 
int hourlyTemperatures[24]; 

 -عبارا استدعاء الدالة:
modify_Array(Int hourlyTemperatures,24); 
 

وحام ةةةةةةةةةةةا كوسةةةةةةةةةةةائ  للدالةةةةةةةةةةةة  hourlyTemperatureمتةةةةةةةةةةةرر انصةةةةةةةةةةةفوفة   
modify Array  وتةةذكر دائمةةا  أنةةه عنةةد متردةةر مصةةفوفة مةةا كوسةةيطة لدالةةة جيةةق متردةةر حاةةم
 ة معاطة كل عناصر انصفوفة.انصفوفة ح  دتست للدال

 
 
 

  

 تمرير المصفوفات كوسائط للدلوال
Passing Arrays to Functions 

 

5.5 

 المصفوفات متعددة األبعاد
Multidimensional Arrays 

 
5.6 
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أن تكةون متعةددا األبعةاد وملكةن كةذلك أن دكةون كةل  + +C يفملكةن للمصةفوفات  
 Tablesالاةائ  للمصةفوفات متعةددا األبعةاد هةو مت يةل اطةداول  االسةتعمالبعد حباةم خمتلةئ ، 

لبعةددن األول مل ةل  صةورا صةفوف وأعمةدا ولتم يةل اطةدول حنتةاج يفعلى بيانات مرتبة  حتتوي التايل
 مل ل األعمدا. وال ايالصفوف 
 حتتو  على نالنة صفوف وأرب  أعمدا. A  دبن مصفوفة  التايل الاكل

 
 Column 0 Column1 Column2 Column 3 

Row 0 A[0][0] A[0][1] A[0][2] A[0][3] 
Row 1 A[1][0] A[1][1] A[1][2] A[1][3] 
Row 2 A[2][0] A[2][1] A[2][2] A[2][3] 

 
 -حي : A[i][j]على الصورا  Aانصفوفة  يفعنصر  أيدتم مت يل 

A .اسم انصفوفة : 

i  العنصر. إليه دنتم  الذي: رقم الصئ 
j :    العنصر. إليه دنتم  الذيرقم العمود 

وكل العناصر  0الصئ األول م ال  دكون الف رل األول هلا هو  يفالح  أن كل العناصر انوجودا 
 .3هلا هو  ال ايالعمود الراب  دكون الف رل  يفدا انوجو 

 عمود هكذا: yصئ و  xحتتو  على  aدتم اإلعالن عن مصفوفة  
int a[x][y]; 

 :كاآليتملكن مت يد قيمة انصفوفة انتعددا األبعاد عند اإلعالن عن ا وكلك  
int b[2][2]={{1,2},{3,4}}; 

 حي :
b[1][1]=4,    b[1][0]=3,    b[0][1]=2,    b[0][0]=1    

عند قيم ال دتواف  عددها م  حام انصفوفة ها انصفوفة متعددا األبعاد إكا مت مت يد يفأدضا  هنا 
 فإن انصرف سيمأل بقية العناصر أصفار.

 دوع  كيفية مت يد مصفوفات متعددا األبعاد عند اإلعالن عن ا: التايلالربنامج 
 

//Program 5-9: 

// initializing multidimensional arrays 

#include<iostream.h> 

void printarray(int [ ] [3]); 
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int main( ) 

//continued 

{ 

int  array1[2] [3] = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6}}, 

      array2[2] [3] = {1, 2, 3, 4, 5}, 

      array3[2] [3] = { {1, 2}, {4} }; 

cout << “values in array1 by row are : “ << endl; 

printArray(array1); 

//Continued 

cout << “values in array2 by row are : “ << endl; 

printArray(array2); 

cout << “values in array3 by row are : “ << endl; 

printArray(array3); 

return 0; 

} 

void printArray(int a[ ][3]) 

{ 

for (int i=0; i<1; i++) { 

 for (int j=0; j<2; j++) 

cout << a[i][j] <<’ ‘; 

cout << endl; 

          } 

   } 

 
 ا رج من الربنامج:

 

values in array 1 by row are: 

1   2   3 

4   5   6 

values in array 2 by row are: 

1   2   3 

4   5   0 

values in array 3 by row are: 

1   2   0 
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4   0   0 
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ان مةة  االسةتعماالتالةذاكرا ، أحةد  يفكعنةوان نتغة    + +Cلغةة  يفدسةتخدم انؤهةر  
للةةذاكرا حيةة  دةةتم اسةةتعمال انؤهةةرات إلناةةاء بنيةةة بيانةةات  الةةددناميك للمؤهةةرات هةةو التخصةةيص 

 را :الربنامج فم ال  العبا يفالذاكرا.دتم اإلعالن عن انؤهرات قبل استخدام ا  يفلتخبدن البيانات 
int *countptr; 

انذكورا قبةل اسةم  *) intمتغ  من النوع  إىلليا   countptrتعلن عن مؤهر  
فمةة ال   *اإلعةةالن مسةةبوقا  بةةة يفذلك( وكةةل متغةة  دعلةةن عنةةه كمؤهةةر جيةةق أن دكتةةق لةةانؤهةةر تاةة  
 اإلعالن :

float *xptr, *yptr; 

وملكن  floatن النوع قيم ملمؤهرات  موقع  yptrو  xptrن كال  من ألدا   
 نوع بيانات خخر. أليأن تستخدم انؤهرات لتا  

 كل مؤهر على حدا فم ال  اإلعالن :  *مؤهر أن تسب   أيتذكر دائما  عند اإلعالن عن 
Int *xptr, yptr;      لي  ص ي ا. 

 :كاآليتجيق أن تعلن عن هذ  انؤهرات  
int *xptr, *yptr; 

أو عنةد قيمةة عنةوان  nullأو  0عةالن عن ةا عنةد قيمةة ملكن مت يةد انؤهةرات عنةد اإل 
 0متغةةة  . مت يةةةد انؤهةةةر عنةةةد  أليال داةةة   nullأو  0حيمةةةل القيمةةةة  الةةةذيالةةةذاكرا . انؤهةةةر  يف

 .0دفضل مت يد انؤهر عند القيمة  + +C يفولكن   nullدكاف  مت يد  عند 
 -عوامل المؤشرات:

 -:&  / عامل العنوان1
دسةةةتعمل نعرفةةةة العنةةةوان الةةةذي امةةةل العنةةةوان وهةةةو عامةةةل أحةةةاد  دسةةةمى ع &العامةةةل  
 فم ال  إكا استعملنا اإلعالن: [درج  عنوان معاملهحيتله متغ  ما ]

int y= 5; 

int *yptr; 

 ;yptr =&yالعبارا: 
 . y لةدا   yptrودقال أن  yptrلمؤهر ل yتقوم بتعين عنوان انتغ  

 
 

 Pointers   المؤشرات
 

5.7 
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 : *العامل  /2

 حيمل ا معامله ، وعليه العبارا  اليأدضا  عامل أحاد  وهو درج  القيمة  * العامل 
cout << * yptr << endl ; 

 . 5 والي ه   yتقوم بطباعة قيمة انتغ  
، بعد أن  yوالي ه  عنوان انتغ   314,701تقوم بطباعة القيمة  ;cout<<yptrوالعبارا: 

 . yptrإىل    yمت تعين انتغ  
 ( دبن هذا:5-1الاكل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فإنه دسمى  yptr*على دسار اسم انتغ  كما حصل يف التعب   *وعندما دتم استعمال العامل 
 .indirectionعامل انواربة 

 
 
 
 
 

Int *yptr ; ) إعالن( 

عند استعماله كعامل مواربة له معن  مختلف عن معناه عند استعماله لإلعالن  *العامل 
عن المتغيرات المؤشرة. يسبق عامل المواربة اسم المتغير لويعن  قيمة المتغير المشار 

   مؤشر إل .المستعملة في اإلعالن فتعن *إليه. أما 
 

لوبين عامل المرجع الذي  إنتبه للفرق بين عامل العنوان &  الذي يسبق اسم المتغير،
  يلي اسم النوع في تعريف الدالة.

 

5 

yptr 

*yptr   5دساو 

5 
 

y 

جبء من 
الذاكرا 

الي حيتل ا 
 الربنامج

314,700 
 

314,701 
 

314,702 
 

314,703 

 yptr*( يوضح المخرج من 5-1)شكل 
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*yptr=5; )مواربة( 
 . *والعامل  &الربنامج  دوع  استعمال العامل 

 
//Program 5-10: 

// using the & and * operators 

#include<iostream.h> 

main ( ) 

{ 

  int a ;                             //a is an integer 

  int  *aptr;                     // aptr is apointer to an integer 

   a = 7; 

   aptr = &a;                 // aptr set to address of a 

   cout <<” The address of a is “ << &a <<endl 

            << “The value of aptr is “ << aptr<< endl<< endl; 

 

  cout << “The value of a is “ << a<< endl 

        << “The value of *aptr is “ << *aptr<< endl<<endl; 

  cout<<” Proving that * and & are complement of “ 

         << “each other.” <<endl<< “ & *ptr = “<< & *aptr 

         << endl<< “ *&aptr = “ << *&aptr <<endl; 

   return  0; 

} 

 
 ا رج من الربنامج:
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The address of a is oxfff4 

The value  of aptr is oxfff4 

 

The value of a is 7 

The value of *aptr is 7 

 

Proving that * and & are complements of each other 

&* aptr = oxfff4 

*& aptr = oxfff4  
 

 
 -:voidمؤشرات إل  
عادا العنوان الذي نضعه يف انؤهر جيق أن دكون من نف  نوع انؤهر، فم ال  ال  

، لكن هنالك نوع من انؤهرات ملكن ا أن تا   intإىل مؤهر  floatملكننا تعين عنوان متغ  
 -ودتم تعردف ا كاآليت: voidإىل أي نوع من البيانات وتسمى مؤهرات إىل 

void * ptr; 
هلذا النوع من انؤهرات استعماالت خاصة ف و دستخدم م ال  لتمردر انؤهرات إىل داالت تعمل  

 على عدا أنواع بيانات.
 للمؤهر عنوانا  من نف  جيق أن نعن voidان ال التايل دبن أنه إكا   دتم استعمال مؤهرات إىل 

 نوع ا:
 

//Program 5-11: 

#include<iostream.h> 

void main( ) 
int  intvar; 
float flovar; 
int* ptrint; 
void* ptrvoid; 
ptr* ptrflovar; 
ptrint=&intvar; 
// ptr int = &flovar; //Error 
// ptr flo = &intvar; //Error 
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ptrvoid=&intvar; 
ptrvoid=&flovar; 
} 

 
ألهنمةا  ptr intإيل انؤهةر   intvarيف ان ال الساب  ملكن تعيةن عنةوان انتغة    

ألن  األول   ptrintإىل انؤهةةر  flovarلكةةن ال ملكننةةا تعيةةن عنةةوان انتغةة   *intمةةن النةةوع 
. لكةةن ملكةةن تعيةةن أي نةةوع مؤهةةرات إىل انؤهةةر   *intوال ةةاىن مةةن النةةوع  *floatمةةن النةةوع 

ptrvoid  ألنه مؤهر إىلvoid. 



 
 
 

19 

 
 
 

 -لدوال :لهنالك نالث طرق لتمردر الوسائ  
 .  call-by-valueالتمردر بالقيمة  -1
 .  call-by-referenceالتمردر بانرج   -2

 call by reference with pointerالتمردر بانرج  م  مؤهر  -1

arguments. 

ادا قيمةةة مةةن دالةةة مسةةتدعاا تسةةتعمل إلعةة  returnكمةةا ككرنةةا سةةابقا  أن العبةةارا  
البيانةةةات  يفلةةةدوال بةةةانرج  حةةة  دتسةةةت للدالةةةة التعةةةددل لورأدنةةةا أدضةةةا  أنةةةه ملكةةةن متردةةةر الوسةةةائ  
انؤهةةةرات رياكةةةاا اسةةةتدعاء الةةةدوال بةةةانرج  . عنةةةد  ++Cاألصةةةلية للوسةةةائ  ،دسةةةتخدم مربألةةةو 

عنةةوان للوسةةيطة انطلةةةورب اسةةتدعاء الدالةةة دةةتم متردةةةر عنةةوان الوسةةيطة ودةةةتم كلةةك بكتابةةة عامةةةل ال
قيمةة انتغة  لللوصةول  *معاطت ا . عندما دتم متردر عنوان الوسيطة للدالةة دةتم اسةتعمال العامةل 

. 
 الربناألان أدنا  حيتودان على إصداردن من دالة تقوم بتكعيق عدد ص ي . 

 

 

//Program 5-12: 

// Cube a variable using call-by-value 

#include<iostream.h> 

int cubeByValue(int);         // prototype 

int main( ) 

{ 

int number = 5; 

cout <<” The original value of number is “    

<<number<<endl; 

number = cubeByValue(number); 

cout << “ The new value of number is “ << number<< endl; 

return 0; 

} 

int cubeByValue(int n) 

 استدعاء الدلوال فيالمؤشرات 
 

5.8 
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{ 

return n*n*n; // cube local variable n 

} 
 

 ا رج من الربنامج:
 

The original value of number is 5 

The new value of number is 125 

 

دقةةةوم هةةةذا الربنةةةامج بتمردةةةر انتغةةة  كوسةةةيطة للدالةةةة مسةةةتخدما  طردقةةةة التمردةةةر بالقيمةةةة  
النتياةةةةة  بإرجةةةةاعوتقةةةةوم  number انتغةةةة بتكعيةةةةق  cubebyvalueحيةةةة  تقةةةةوم الدالةةةةة 

 . returnام العبارا باستخد main لدالة ل
 cube byكوسةيطة للدالةة   numberدةتم متردةر عنةوان انتغة  التةايل  يف الربنةامج 

reference  انؤهر  إيلدا   اليحي  تقوم الدالة بتكعيق القيمةnptr. 
 

//Program 5-13: 

// cube a variable using call-by-reference with a 

pointer argument 

#include<iostream.h> 

void cubeByReference (int *); // prototype 

main( ) 

{ 

int number = 5; 

cout<< “ The original value of number is “ << number   

       <<endl; 

cubeByReference(&number); 

cout<< “ The new value of number is “ << number <<endl; 

return 0; 

} 

void cubeByReference (int *nPtr) 

{ 

*nPtr = *nPtr * *nPtr * *nPtr;      // cube number in 

main 
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} 

 
 
 ا رج من الربنامج: 
 

 

The original value of number is 5 

The new value of number is 125 

 

تعردةئ في ةا دةتم متردةر عنةوان متغة  كوسةيطة هلةا جيةق أن دةتم  الةينذكر هنا أن الدالةة  
 -:cubeByReferenceالدالة  يفمؤهر حيمل قيمة العنوان ، فم ال  

void cubeByReference (int *nptr) 

سيتم متردر عنةوان نتغة  دا  إىل أنه   cubeByReferenceالدالة  يفانصرح  
وهةةى ال ترجةة  قيمةةة  nptrانؤهةةر  يفكوسةةيطة هلةةا ودةةتم ختةةبدن العنةةوان   integerمةةن النةةوع 

 .mainلدالة ل
سةيتم  الةذياإلعالن عن الدالةة دكفةى فقة  ككةر نةوع انتغة   يفوكما ككرنا سابقا  أنه  

 cube byكوسةةةةيطة للدالةةةةة دون ككةةةةر اسةةةةم انتغةةةة  مث اإلعةةةةالن عةةةةن الدالةةةةة متردةةةةر   

reference  كاآليت:- 
void cubeByReference (int *) 
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عرفنا سابقا  كيئ ملكن الوصول إىل العناصر انخبنة يف انصفوفات باستعمال اسم 
 انصفوفة وف رل العنصر. ان ال التايل دوع  هذا:

int array1[3]={1,2,3}; 
for (int j=0;j<3;j++) 
cout<<endl<<array1[j]; 

 كاآليت:  array1دعرض اطبء الساب  عناصر انصفوفة 
1 
2 
3 

 ملكن الوصول إيل عناصر انصفوفات أدضا  باستخدام انؤهرات.
ان ال التايل دوع  كيئ ملكن الوصول إىل عناصر نف  انصفوفة السابقة باستعمال 

 انؤهرات:
int array1[3]={1,2,3}; 
for (int j=0;j<3;j++) 
cout<<endl<< *(array1+j); 

 أدضا  دعرض هذا اطبء: 
1 
2 
3 

 وكلك لآليت: array1[j]له نف  ت ن  التعب    ;(array1+j)*التعب   
ومل ةةل هةةذا   (array1+1)*مرادفةةا  للتعبةة   (array1+j)*لةةذا دكةةون التعبةة   j=1افةةرض أن 

وإن اسم انصفوفة مل ل عنواهناوهو عنةوان أول عنصةر  array1ي يف انصفوفة حمتودات العنصر ال ا
 array1+2دعةةةت عنةةةوان العنصةةةر ال ةةةاي يف انصةةةفوفة و  array+1يف انصةةةفوفة، وهلةةةذا فةةةالتعب  

ولةي    arrayدعت عنوان العنصر ال ال  يف انصفوفة ، ولكننةا نردةد طباعةة قةيم عناصةر انصةفوفة 
 استعملنا عامل انواربة للوصول إىل قيم عناصر انصفوفة. عناودن ا، هلذا

 المؤشرات لوالمصفوفات
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لذا ملكننا استخدام  charكما ككرنا سابقا  السالسل ه  ألرد مصفوفات من النوع 
 انؤهرات م  أحرف السالسل م لما  ملكن استخدامه على عناصر أي مصفوفة.

فوفات كما يف أم لة السالسل ان ال التايل دتم فيه تعردئ سلسلتن واحدا باستعمال انص
 السابقة واألخر  باستعمال انؤهرات:

char str1[ ] =”with array"; 
char str2[ ] =”with pointer"; 

cout <<endl<<str1; 

cout <<endl<<str2; 
str2++; 

cout <<endl<<str2; 
هو  str1تتاابه  السلسلتان السابقتان يف عدا نواح  إال أن هنالك فرق م م :   

 هو متغ  مؤهر. str2عنوان أي نابت مؤهر بينما 
 ( دبن كيئ دبدو هذان النوعان يف الذاكرا:5-2الاكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المؤشرات لوالسالسل
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Str2 

Str1 

 سلسلة معرفة كمؤهر 
char* str2 = "with pointer” 

 سلسلة معرفة كمصفوفة
char str1 = "with array” 

 (يوضح محتوى الذاكرة في حالتي التعريف كسلسلة لوالتعريف كمؤشر 5-2شكل ) 
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ألنه مؤهر ولكن ببدادته سيا  إىل احلرف ال اي يف السلسلة   str2لذا ملكننا ىدادا 

 -وعليه ا رج من ان ال الساب :
with array 

with pointer 

ith pointer 

 

 
 
 
 

التعاب  احلسابية وىف تعاب  التعين والتعاب   يفملكن أن تكون انؤهرات معامالت  
ملكن أن تكون انؤهرات معامالت هلا وكيفية استعمال  اليالعالئقية . سنتطرق هنا للعوامل 

 هذ  العوامل م  انؤهرات .
قدار واحد كما ملكن أدضا  إعافة أو نقصان انؤهرات مب ( لبدادا--ملكن استعمال )++( أو )

متغ  ص ي  للمؤهر عن طرد  استعمال العامل )+( أو العامل )=+( وملكن نقصان متغ  
( كما ملكن أدضا  نقصان أو ىدادا مؤهر -( أو )=-ص ي  من مؤهر عن طرد  استعمال )

 ؤهر خخر.ن
انصفوفة  يفول ، حيمل العنصر األ int v[10]أنه مت اإلعالن عن مصفوفة  افرتض 
 الذاكرا. يف 1111العنوان 

 v[0]انصفوفة  يفلعنصر األول لليا   vptrأدضا  أنه مت مت يد مؤهر  افرتض 
 -دبن هذا: (5-1)، الاكل  1111  ه  vptrوعليه قيمة انؤهر 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 استعمال العوامل الحسابية مع المؤشرات 
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V[0] V[1] V[2] V[3] ………. 

  3012                   3008 3000            3004       

. 
vptr 

 

 

 صفوفةليشير للعنصر األلول في الم vptr( تمهيد 5-3شكل ) 
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 بإحد  العبارتن التاليتن: vلمصفوفة لليا   vptrملكن مت يد انؤهر 
vptr = v; 
vptr = & v[0]; 

هةةةةو  v[1]وعنةةةةوان العنصةةةةر  1111هةةةةو   vانصةةةةفوفة  يف v[0]عنةةةةوان العنصةةةةر  
 integerعبةةةةةةارا عةةةةةةن متغةةةةةة ات صةةةةةة ي ة  هةةةةةة  vوكلةةةةةةك ألن عناصةةةةةةر انصةةةةةةفوفة  1114

 integerمن الذاكرا، وعليه عنةد إعةافة أو طةرح متغة  صة ي   4bytesمت ل  واستخدام
دعتمةد علةى نةوع انتغةة   وال ةايالةذاكرا  يفحاةةم انتغة   يفمةن مؤهةر تةتم إعةافة انتغة  مضةروبا  

 1byteحيتةةةةل  char احلةةةةريفوانتغةةةة   4bytesحيةةةة  حيتةةةةل انتغةةةة  الصةةةة ي  كمةةةةا ككرنةةةةا 
 حيتل ا انتغ  ، فم ال  العبارا التالية : التايل bytesوعموما  دعتمد كلك على عدد الة

vptr +=2; 
من  4bytesأن انتغ  الص ي  حيتل بافرتاض   vptrلمؤهر ل 9عافة إلتؤد   
 الذاكرا.

 -:deleteلو  newإدارة الذاكرة باستعمال العوامل 
 تستعمل انصفوفة لتخبدن عدد من الكائنات أو انتغ ات فالعبارا:

int ar1[50]; 
أسةةلورب مفيةةد لتخةةبدن البيانةةات لكةةن هلةةةا  هةة عةةدد صةة ي  فانصةةفوفات  51حتاةةب الةةذاكرا ل

معظةةم احلةةاالت قةةد ال  يفوقةةت كتابةةة الربنةةامج .  يفعرفةةة حاةةم انصةةفوفة عةةائ  م ةةم : علينةةا م
 أنناء تاغيل الربنامج. إيلسن تاج  التايلنعرف كمية الذاكرا 

 :أسلوبا  خاصا  لل صول على كتل من الذاكرا  ++Cتبود 
 -:newالعامل 

الةةذاكرا نقطةةة بدادةةة كتلةةة  لكتةةل كاكةةرا كات حاةةم معةةن ودعيةةد مؤهةةرا    newخيصةةص العامةةل 
 على الذاكرا ددناميكيا  أنناء تاغيل الربنامج .  newتلك، حيصل العامل 

 :ه   newالصورا العامة لكتابة العامل 
p-var = new type; 

 -حي :
 p-var متغ  مؤهر دتم فيه ختبدن عنوان بدادة كتلة الذاكرا انخصصة بواسطة :
 . typeتسم  بتخبدن متغ  من النوع   newالعامل 

 -:deleteالعامل 
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الن ادة حاب   يفسيتم  newإكا مت حاب العددد من كتل الذاكرا بواسطة العامل  
كل الذاكرا انتوفرا وسيتوقئ احلاسورب عن العمل . لضمان استعمال خمن وفعال للذاكرا 

 نظام التاغيل .لدعيد حتردر الذاكرا  deleteعامل دسمى  newدراف  العامل 
 دبن كيئ دتم احلصول على كاكرا لسلسلة :تايل ال اطبء من الربنامج

char * str=” It is the best.”; 
int len = strlen(str); 
char*ptr; 
ptr= new char[len+1]; 
strcpy(ptr,str); 
cout<<”ptr=”<<ptr; 
delete[ ] ptr ; 

 
دد دلي ةةةا نةةةوع انتغةةة ات الةةةي سةةةيتم ختصيصةةة ا وعةةة  new األساسةةةية الكلمةةةة مت اسةةةتعمال 

من ةا حية   len+1 إىلوحيتةاج  charدقةوم ان ةال بتخصةيص متغة ات مةن النةوع  ،تلك انتغة ات 
دن ةة   الةةذيبادتةةا  إعةةافيا  لل ةةرف ا امةةد  دناةة  1الةةرقم   ،str طةةول السلسةةلة   lenتسةةاوي 

الةةي مت ختصيصةة ا.مت اسةةتعمال بدادةةة قطعةةة الةةذاكرا  إىلمؤهةةرا  داةة   newالسلسةةلة ودعيةةد العامةةل 
 عقفات للداللة على أننا صخصص كاكرا نصفوفة .ان

ptr =new char[len+1];   
 :العبارا

delete [ ] ptr; 
 .ptrانؤهر  إلي ادا   اليتعيد للنظام كمية الذاكرا 

ننةةا نقةةوم حبةةذف مصةةفوفة، ال حنتةةاج ألتاةة    deleteالعامةةل  الةةي تلةة انعقفةةات ]  [ 
 .delete واحد بواسطة العامل ستعماهلا إكا كنا نقوم حبذف متغ ال
 

 :Thisالمؤشر 
داةة  إليةةه، وباسةةتخدام هةةذا انؤهةةةر  thisملتلةةك كةةل كةةائن يف فئةةة مؤهةةرا  خاصةةا  دسةةمى  

 دستطي  أي عضو دايل يف الفئة معرفة عنوان الكائن الذي استدعا  .
 -ان ال التايل دوع  هذا :

 

//Program 5-14: 

#include<iostream.h> 
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class where  

 { 

  private: 

 char chararray[10]; 

  public: 

//Continued 

 void reveal( ) 

{ cout <<”My Objects address is “<<this; 

}; 

  

main( ) 

{ 

  where w1,w2; 

  w1.reveal( ); 

  w2.reveal( ); 

} 

 

، ودطلةةةق مةةةن كةةةل من ةةةا عةةةرض عنوانةةةه whereدناةةة  هةةةذا الربنةةةامج كائنةةةات مةةةن النةةةوع  
 .this، والي تعرض قيمة انؤهر ( )revealستعمال الدالة با

 ا رج من الربنامج دبدو كالتايل:
 

My object’s address is ox8f4effec 

My object’s address us ox8f4effe2 
 

، وكلةةةك ألن w1عةةةن عنةةةوان   Bytes 10دبتعةةةد  w2نالحةةة  إن عنةةةوان الكةةةائن 
 .Bytes 10من البيانات يف كل كائن تت لئ من مصفوفة 

كةة ي مؤهةةر كائنةةات خخةةر، لةةذا ملكةةن اسةةتخدامه للوصةةول إىل   thisملكةةن معاملةةة انؤهةةر 
 بيانات الكائن الذي دا  إليه كما هو مبن يف الربنامج أدنا .

 

//Program 5-15: 

#include<iostream.h> 

class test { 

 public: 
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   test(int=0); 

   void print( ) const; 

 private: 

   int x; 

 }; 

void test::print( ) const 

//Continued 

{  

  cout <<” X=”<<x<<endl 

<<”this-> x= “<<this->x<<endl; 

       <<”(*this).x=”<<(*this).x<<endl; 

} 

main ( ) 

{ 

  test a(12); 

  a.print( ); 

  return 0; 

} 

 

 

مباهةرا، مث دسةتعمل طةردقتن   xاعةة دقةوم أوال  بطب printوللتوعةي  فةإن العضةو الةدايل 
 -:thisباستعمال انؤهر  xللوصول إىل 

 .(<-)باستعمال العامل األلول : 
 .(.)باستعمال العامل الثانية: 

للوصةةةول إىل  (.)، عنةةةدما نقةةةوم باسةةةتخدام العامةةةل this*الحةةة  األقةةةوال الةةةي حتةةةي  بةةةة  
، وعليةةه بةةدون *أولودةة أعلةةى مةةن العامةل لةةه  (.)أعضةاء الفئةةة نسةتعمل األقةةوال، وكلةةك ألن العامةل 

 كاآليت:  this.x* األقوال دتم تقييم التعب  
*(this.x) 

 ال دستخدم م  انؤهرات.  (.)والذي دنتج عرض رسالة خط  من انصرف ألن العامل  
 سنتطرق هلا عند حتميلنا للعوامل باكل ىائد. thisهنالك استعماالت أخر  للمؤهر 
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 عبارا عن ألموعة متتابعة من العناصر اريدودا الي تكون مجيع ةا مةن نفة  انصفوفة ه  
 نوع البيانات.

  دعلن عن انصفوفات حتددد نوع عناصر انصفوفة مث اسةم انصةفوفة متبوعةا  بعةدد العناصةر
 نكتق : bيف مصفوفة  int، فم ال  لتخبدن مائة عنصر من النوع [  ]في ا بن قوسن 

int b[100]; 

 خدم انصفوفات من النوع تستchar .لتخبدن سالسل األحرف 
 :ملكن مت يد مصفوفة أحرف عند نابت سلسل  كاآليت 

char a[10] = “computer”; 

  تنت   كةل السالسةل حبرفةا  خاصةا  دسةمى بةاحلرف ا امةد والةذي دةتم مت يلةه بتتةاب  اهلةرورب
(‘\0’). 

 :ملكن مت يد السالسل باستخدام الئ ة قيم كاآليت 
char a[10] = {‘c’, ‘o’, ‘m’, ‘p’, ‘u’, ‘t’, ‘e’, ‘r’ , ‘\0’}; 

  تعيد الدالةstrlen( ) .طول السلسلة انمرا كوسيطة هلا 
  تستخدم الدالةstrcpy( ) . لنس  سلسلة إىل سلسلة أخر 
  تقوم الدالةstrcat( ) .بإحلاق السالسل 
  تقارن الدالةstrcmp( ) .بن سلسلتن 
  عن متغ ات تستخدم كعناودن للمتغ ات يف الذاكرا.انؤهرات ه  عبارا 

 الملخص:
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1 
 
 تقوم باآلتي: ++C/ أكتب عبارات 1
 .fطباعة العنصر الساب  يف مصفوفة أحرف تدعى  -1
 .bإدخال قيمة العنصر الراب  يف مصفوفة أعداد ص ي ة  -2
 
 / ما هو الخطأ في العبارات التالية:2

a\ char str [5]; 

 cin >>str;   // user types hello 

b\ int a[3]; 

 cout <<a[1] << “  “ << a[2]<<“   “<< a[3] <<endl; 

c\ float  f[3] = { 1.1 , 10.01, 100,001, 1000.0001  } ; 

d\ double d[2][10]; 

     d[1, 9] = 2.345; 

 / ما الغرض من البرنامج التالي:3
#include <iostream.h> 

   int WhatIsThis (int[ ] ,int); 

main 

{ 

const int  arraysize = 10; 

int a[arraysize] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; 

int result = WhatIsThis (q, arraysize); 

cout << “ Result is: “  << result << endl; 

return 0; 

} 

 int WhatIsThis (int b[ ], int size) 

 { 

  if (size == 1) 

  return b[0]; 

  else 

       return b[size –1] +WhatIsThis[b, size –1]; 

 } 

 األسئلة
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لوالتــي تحتــوي علــ  ثالثــة  intArray/ أكتــب إعالنــاً لمصــفوفة أعــداد صــحيحة تــدع  4
 صفوف لوعمودين.

ــة 5 / أكتــب برنامجــاً يقــوم بطباعــة العنصــر األصــغر مــن عناصــر مصــفوفة تحتــوي علــ  ثالث
 صفوف لوثالثة أعمدة.

ـــم اإلعـــالن عـــن عـــددين  ++C/ أكتـــب عبـــارة 6 ـــي )إفتـــرض أنـــه ت صـــحيحة لكـــل مـــن اآلت
عنـــد   value1لوتـــم تمهيـــد قيمـــة المتغيـــر  Value2لو   Value1صـــحيحين 
211111: ) 

  اإلعالن عن مؤهرiptr  ليا  إىل متغ  من النوعint. 
   تعين عنوان انتغvalue1  إىل انؤهرiptr. 
  طباعة القيمة الي دا  إلي ا انؤهرiptr. 
  تعين القيمة الي دا  إلي ا انؤهرiptr   إىل انتغvalue2. 
   طباعة قيمة انتغvalue2. 
   طباعة عنوان انتغvalue1. 
  طباعةةةة العنةةةوان انخةةةبن يف انؤهةةةرiptr  هةةةل تتسةةةاو  هةةةذ  القيمةةةة مةةة  عنةةةوان انتغةةة( .

value1)؟ 
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 الوحدة السادسة

 Classes (I) -( Iالفئات)
6.0 

 بنهاية هذه الوحدة:
  ستتعرف على كيفية إنااء الفئات يف لغةC++. 
 ت الفئات.ستتعرف على كيفية إنااء واستعمال كائنا 
 .ستتعرف على كيفية الوصول إىل األعضاء البيانية والدالية يف الفئة 
  ستتعرف على مف وم البنيات يف لغةC++. 
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هو الكائنات الي دتم إناارتها بواسةطة فئةة تسةتعمل  ++Cأسال الربامج انكتوبة باللغة 
الربنةامج ال دكةون منطقيةا  وصةئ   يفعندما دكةون هنالةك الك ة  مةن الكائنةات انتطابقةة فكقالق 

تطودر مواصةفات واحةدا لكةل مةن هةذ  الكائنةات وبعةد  األفضلكل واحد من ا على حدا ، من 
حتددةةةةد تلةةةةك انواصةةةةفات ملكةةةةن اسةةةةتخدام ا إلناةةةةاء قةةةةدر مةةةةا حنتةةةةاج إليةةةةه مةةةةن الكائنةةةةات تسةةةةمى 

بةةةةانالم   ++Cتتميةةةةب الفئةةةةة يف  . (Class)فئةةةةة  OOP يفهةةةةذ   مواصةةةةفات إناةةةةاء الكائنةةةةات
 -األربعة التالية :

  اسم الفئة والذي دعمل كنوع البيانات الذي ستم له الفئة.1
حية  ملكةن أن حتتةو  الفئةة  (data members) ألموعة مةن األعضةاء البيانيةة يف الفئةة 2

   . ++Cعلى صفر أو أك ر من أي نوع من أنواع البيانات يف 
معرفةةة داخةةل الفئةةة وهةة  مت ةةل  (member functions) ألموعةةة مةةن األعضةةاء الداليةةة 1

 ألموعة العمليات الي سيتم تنفيذها على كائنات الفئة.
وتكتةةق قبةةل األعضةةاء البيانيةةة واألعضةةاء  (access specifiers)  حمةةددات وصةةول 4

 جباء األخر  يف الربنامج.الدالية لت دد إمكانية الوصول إىل هذ  األجباء من األ

 6.1 مقدمة
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دلي ةةا اسةةم الفئةةة مث جسةةم الفئةةة بةةن  classدتةة لئ تعردةةئ الفئةةة مةةن الكلمةةة األساسةةية 
وجيةق أن دن ة  تعردةئ الفئةة فاصةلة منقوطةة أو عبةارا إعةالن عةن كائنةات  {  }قوسةن حاصةردن 

 تنتم  إىل الفئة فم ال :
class anyclass {  /* class body*/  }; 

 أو
class anyclass { /* class body */ }  obj1, obj2; 

 : الربنامج التايل يف على الن و ++C يفغالبا  ما تكتق الفئة 
class class_name{ 

private: 

    data members 

public: 

    member functions 

}; 

 -: stackى دوع  كيفية تعردئ فئة تدع التايلان ال 
// This creates the class stack > 

class stack   { 

private: 

     int stck[SIZE];  

     int tos; 

public: 

     void  init (   ); 

      void push(int i); 

         int pop (  ); 

}; 

 

 تعريف الفئة 
The Class Definition 

 

6.2 
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مناسـبة فـي   هـي طريقـة لتخـزين البيانـات لولكنهـا غيـر كما عرفنا سابقاً أن المصفوفة 
 الكثير من الحاالت .

لوالمكدســات  (linked lists)يمكــن إنشــاء بنيــات تخــزين أخــرى كــاللوائح المرتبطــة 
(stacks)  لوالصفوف(queues)  كل من بنيات التخزين هذه لها حسـناتها لومسـالوئها .

 لوتختلف فيها الطريقة التي يتم استخدامها للوصول إل  البيانات المخزنة فيها .
هو نوع من بنيات التخزين يستخدم عندما نريد الوصـول إلـ   (stack) المكدس

 last in firstاختصـاراً لــ  lifoآخر عنصـر تـم تخزينـه . يشـار إلـ  هـذه البنيـة عـادة 

out .)لوالتي تعن  )المدخل آخراً هو المخرج ألواًل 
تخـــزين أي نــوع مـــن البيانــات . لكـــن كمــا هـــو  (stacks)تســتطيع المكدســات  
مع المصفوفات يخزن كل مكدس نوعاً لواحداً من البيانات ، لولكـن لـيخ خليطـاً مـن الحال 
 األنواع.

في المكـدس ، لوعنـدما نخـرج  (push)عندما نضع قيمة في المكدس ، يقال أننا دفعناها 
 . يبين الشكل التالي كيف يبدلو هذا:(pop)القيمة منه يقال أننا سحبناها 

     
 
 
 
 
 
 

لمكدس مصفوفة يتم فيها تخـزين البيانـات ، لومؤشـر يشـير إلـ  أعلـ  تستعمل عادة لتمثيل ا
 المكدس )آخر عنصر في المكدس ( .

 
 
 
 

 pushدفع  4

 popسحب 

2 
3 

1 

ســتقوم فقــط بــل  ، stackكــائن   أيإنشــاء  لــ إ ال تــؤدىن مواصــفات الفئــة إ
 بتحديد كيف سيبدلو الكائن عند إنشاءه.
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داخل جسم الفئة دتم اإلعالن عن األعضاء البيانية واألعضاء الدالية وحمددات الوصةول 
 هلا وفيما دل  سنتعرف على هذ  األجباء .

 
 
 

لفئةةةة بةةةنف  الطردقةةةة الةةةي دةةةتم هبةةةا اإلعةةةالن عةةةن دةةةتم اإلعةةةالن عةةةن األعضةةةاء البيانيةةةة يف ا
انتغةةةة ات باسةةةةت ناء أنةةةةه ال ملكننةةةةا مت يةةةةد األعضةةةةاء البيانيةةةةة عنةةةةد اإلعةةةةالن عن ةةةةا، ملكةةةةن أن تكةةةةون 

مت اإلعةةةةةالن عةةةةةن  stackفمةةةةة ال  يف الفئةةةةةة  ++Cاألعضةةةةةاء البيانيةةةةةة مةةةةةن أي نةةةةةوع بيانةةةةةات يف الةةةةةة 
 األعضاء البيانية كما دل  :

int stck[SIZE]; 

int tos; 

 intعناصةرها مةن النةوع  stckعلى بند  بيانات يا مصةفوفة   stackحتتو  الفئة 
 هة قيمةة  أيأدضا  . الح  أن هذ  التعردفات ال تعطى انتغة ات   intمن النوع   tosومتغ  

فقةةة  تعطي ةةةا اهةةةا  وحتةةةدد أهنةةةا تتطلةةةق مسةةةاحة معينةةةة مةةةن الةةةذاكرا حيةةة  دةةةتم ختصةةةيص مسةةةاحة 
 ء الكائنات.الذاكرا بعد إناا

 
 

 

إجناى العددد من العمليةات علةى الكائنةات التابعةة هلةا ،  stackملكن نستخدم  الفئة 
 دتم اإلعالن عن هذ  العمليات داخل جسم الفئة ودطل  علي ا األعضاء الدالية أو:

 (member functions)  ودتم تصرحي ا داخةل جسةم الفئةة ، فمة ال  يف الفئةةstack  مت
 ء الدالية كاآليت :تصرد  األعضا

void  init (   ); 

void push (int i); 

int pop (  ); 

 

 األعضاء البيانية
 Data Members  

 

6.3 

 األعضاء الدالية 
Member Functions 

 

6.4 
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 )int و ( )Push و ( )stack ،Popمواصةفات الفئةة  يفهنالةك نةالث داالت 

قيمةة مةن النةوع  ( )Popقيمةة بينمةا تعيةد الدالةة  أي  ( )int( )   ،Pushال تعيةد الةدوال  .(
int أعضاء دالية  . تسمى الدوال انعرفة داخل الفئةmember functions . 
 
 
 

دتم حتددد إمكانيةة الوصةول إىل أعضةاء الفئةة )بيانةات ، أعضةاء داليةة( باسةتخدام نةالث  
 protectedو)خةةةةا (  private)عةةةةام( و  public وهةةةة   ++Cكلمةةةةات أساسةةةةية يف 

 .( : ))حمم ( والي تتم كتابت ا داخل جسم الفئة تلي ا نقطتان
  العضو العامpublic.يف الفئة ملكن الوصول إليه من أي مكان داخل الربنامج 
  العضو اريمىprotected  يف الفئة ملكن الوصول إليه فق  من فئته أو الفئةات

 اناتقة من ا كما سنر  الحقا  .
   العضةةو ا ةةةاprivate  ملكةةن الوصةةةول إليةةه فقةةة  مةةن األعضةةةاء الداليةةة يف فئتةةةه

 قا .والفئات الصددقة هلا كما سنر  الح
 
 
 
 
احلالةةةة  هةةة كةةةل البيانةةةات خاصةةةة وكةةةل األعضةةةاء الداليةةةة عامةةةة وهةةةذ    stackالفئةةةة  يف
تكةةون حمميةةة بينمةةا أن  ال ملكةةن ا ةةارج ألننةةا نردةةد أن صخفةةى البيانةةات عةةن العةةا   ++cالعامةةة ىف 

 نردد أن تكون األعضاء الدالية عامة ح  تستطي  األجباء األخر  من الربنامج استدعائ ا.
 
 

 

ولكةةةن   .مةةن الفئةةةة هةةو اسةةةتعماهلا ك سةةال إلناةةةاء الكائنةةات األساسةةة عرفنةةا أن اهلةةدف 
 كيئ دتم إنااء الكائنات ؟

 الوصول محددات
Access Specifiers 

 

6.5 

إذا لم يتم ذكر محدد لوصـول لعضـو فـي فئـة مـا سـيفترض المصـرف أن محـدد 
 .privateالوصول لهذا العضو هو 

 

 عل معهافاإنشاء الكائنات لوالت
 

6.6 
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ملكةةةةن إناةةةةاء الكائنةةةةات باسةةةةتعمال نفةةةة  الرتكيةةةةق انسةةةةتخدم إلناةةةةاء متغةةةة  مةةةةن نةةةةوع 
تةةةتم معاملت ةةةا كةةة نواع متغةةة ات كمةةةا تةةةتم  ++C يفالكائنةةةات  أنمةةة ال  وكلةةةك   intكةةةة   أساسةةة 
 -نكتق: stackلفئات ك نواع بيانات وعليه إلنااء كائن تاب  للفئة معاملة ا

stack stack1; 

عنةةد تنفيةةذ العبةةارا حيسةةق الربنةةامج حاةةم الكةةائن وخيصةةص مسةةاحة كافيةةة لةةه مةةن الةةذاكرا         
. وبةةنف  الطردقةةة ملكننةةا إناةةاء قةةدر مةةا ناةةاء مةةن  stack1ودعطةةى مسةةاحة الةةذاكرا هةةذ  اهةةا  

 -الكائنات :
stack stack1, stack2 ,stack3; 

 -التفاعل مع الكائنات:
دبةةةةدو   وال ةةةةايدةةةتم التفاعةةةةل مةةةة  الكائنةةةات مةةةةن خةةةةالل اسةةةتدعاء أحةةةةد أعضةةةةاءها الداليةةةة 

تركيةةةق مؤلةةةئ مةةةن قسةةةمن : اسةةةم الكةةةائن واسةةةم العضةةةو  إىلالكةةةائن. حنتةةةاج  إىلكإرسةةةال رسةةةالة 
أعضةةاء  إىلمى عامةةل الوصةةول ودةةتم ربةة  اسةةم الكةةائن واسةةم الدالةةة بواسةةطة نقطةةة).( تسةة الةةدايل
 الفئة.
 

 scope resolution operator -عامل دقة المدى:

تعردةةةةئ أحةةةةد   إىلدةةةةتم تصةةةةرد  األعضةةةةاء الداليةةةةة داخةةةةل جسةةةةم الفئةةةةة ولكةةةةن قةةةةد حتتةةةةاج 
تبة  هلةا وإال لةن د الةيالفئةة  اسةم اهةهاألعضاء الدالية خارج جسم الفئة، عندها جيةق أن دتضةمن 

. دةةتم  الةدايلإلي ةا العضةةو  دنتمة  الةةيالفئةة مةن معرفةةة  انصةرف تمكنلكة  دةةتكةون هنالةك طردقةةة 
ربةة  اسةةم الدالةةة مةة   اسةةم الفئةةة باسةةتعمال مةةا دسةةمى بعامةةل دقةةة انةةد . دتةة لئ هةةذا العامةةل مةةن 

 . stackالفئة  إىل الي تنتم  Pushدوع  تعردئ الدالة  التايل نقطتن مبدوجتن :: ، ان ال
void stack::push(int  i) 

{ 

      if(tos==SIZE)   { 

 cout << “stack is full.\n”; 

 return; 

       } 

       stck[tos] = i; 

       tos++; 

} 
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 .قمنا بتعردف ا الي stackدوع  كيفية استخدام الفئة  الربنامج التايل
 

//Program 6-1: 

#include<iostream.h> 

const int SIZE= 100; 

// This creates the class stack. 

//Continued 

class stack   { 

private: 

    int stck[SIZE]; 

     int tos; 

public: 

     void  init (   ); 

     void push (int i); 

     int pop (  ); 

}; 

 

void stack:: init ( ) 

{ 

   tos = 0; 

} 

void stack::push (int i) 

{ 

if (tos == SIZE )   { 

 cout << “Stack is full.\n”; 

 return; 

    } 

    stck[ tos] = I; 

    tos++; 

} 

 

int stack::pop( ) 

{ 
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    if(tos == 0)  { 

 

 cout << “Stack underflow.\n” ; 

 return 0; 

} 

tos--; 

    return stck[tos]; 

} 

//Continued 

int main ( ) 

{ 

    stack  stack1, stack2;   // create two stack objects 

 

    stack1.init ( ); 

    stack2.init ( ); 

 

    stack1.push (1); 

  

   stack2.push (2); 

 

    stack1.push (3); 

    stack2.push (4); 

 

    cout << stack1.pop( ) << “   “; 

    cout << stack1.pop( ) << “   “; 

    cout << stack2.pop( ) << “   “; 

    cout << stack2.pop( ) << “\n“; 

 

    return 0; 

} 

 
عنةةةدما نسةةة ق البيانةةةات الةةةي قمنةةةا بةةةدفع ا يف انكةةةدل تظ ةةةر برتتيةةةق معكةةةول وعليةةةه 

 ا رج من الربنامج :
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3   1   4   2  
 

 
نعاطةةةة ف ةةةرل  (--tos)والالحةةة   (tos++)الحةة  أننةةةا اسةةةتعملنا العةةةاملن انتصةةةدر 

 .   0أعلى انكدل وقد مت مت يد  عند  tos. مل ل انتغ   stckانصفوفة 
أوال  مث دةتم اسةتعماله كف ةرل لةذا جنةد أن  tosدف  البيانات يف انكةدل تةتم ىدةادا عند 

tos .دا  دائما  إىل مكان واحد قبل بند البيانات األخ  اندفوع يف انكدل 
لةذا فةإن  (--tos)عند س ق البيانات دةتم الوصةول إلي ةا أوال  مث دةتم إنقةا  الف ةرل 

tos ل.دا  مباهرا إىل أعلى انكد 
 
 
 
 

 
 كيفية الوصول إل  األعضاء العامة في الفئة:

 للوصول إىل األعضاء العامة يف فئة ما، ملكن استخدام: 

 .(.) إسم كائن تاب  للفئة وعامل النقطة  -1
 مرج  إىل كائن يف الفئة وعامل النقطة. -2
 .(<-)مؤهر إىل كائن يف الفئة والعامل  -1
 

 الربنامج التايل دوع  هذا:
 

//Program 6-2: 

#include<iostream.h> 

class count { 

public: 

  int x; 

تذكر أن البيانـات الخاصـة ال يمكـن الوصـول إليهـا إال مـن قبـل األعضـاء الداليـة التابعـة 
 -:++C فيليه عبارة كالتالية غير مقبولة للفئة لوع

stack1.tos=0 // Error tos is private 
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  void print( ) { cout <<x<<endl;} 

}; 

main( ) 

{ 

  count counter; 

//Continued 

*countrptr=&counter; 

cout<<”assign 7 to x and pring using the object’s name: “; 

counter.x=z; 

counter.print( ); 

cout<<”assign 8 to x and print using a reference: “; 

countref-x=9; 

cout <<countref.print( ); 

cout<<”assign 10 to x and print using a pointer: “; 

counterptr->x=10; 

counterptr->print( ); 

return 0; 
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ه  طردقةة لتامية  عةدا بنةود بيانةات ملكةن أن تكةون مةن أنةواع خمتلفةة .  ++Cالبنية يف 
دةةةتم اسةةةتعمال البنيةةةات عةةةادا عنةةةدما تاةةةكل عةةةدا بنةةةود بيانةةةات وحةةةدا متميةةةبا لكن ةةةا غةةة  م مةةةة 

تنفةةذ كةةل ان ةةام الةةي تقةةوم هبةةا البنيةةات لكةةن ال  ++Cلتصةةب  فئةةة . وعلةةى الةةرغم مةةن أن الفئةةة يف 
 -   من احلاالت الي تكون في ا البنيات مفيدا . وكم ال على بنية:دبال هنالك الك

struct part 

{ 

int modelnumber; 

int partnumber; 

float cost; 

}; 
 

دلي ةةةا اسةةةم البنيةةةة وأقةةةوال حاصةةةرا حتةةةي   structتتةةة لئ البنيةةةة مةةةن الكلمةةةة األساسةةةية 
  سم البنية. تن ى البنية فاصلة منقوطة.

يةة عةادا مةن عةدا بنةود بيانةات ملكةن أن تكةون مةن أنةواع خمتلفةة تسةمى دت لئ جسةم البن 
 . membersهذ  البنود أعضاء 

 
 
 
 
 
 

 
 نكتق:  partلتعردئ متغ ات من النوع البنيوي 

part cp1,cp2; 

هنالةةةةك أدضةةةةةا  طردقةةةةة خمتصةةةةةرا لتعردةةةةئ انتغةةةةة ات البنيودةةةةة حيةةةةة  دةةةةتم وعةةةةة  أهةةةةاء انتغةةةةة ات يف 
 :مواصفات البنية كاآليت

struct part 

{ 

 البنيــات

 structures 
 

6.7 

  البنيةةة هةةبي ة جةةدا  بالفئةةة مةةن ناحيةةة الرتكيةةق اننطقةة  لكةةن الفئةةات والبنيةةات تسةةتعمل بطةةرق خمتلفةةة جةةدا  ، عةةادا
 ى بيانات وداالت بينما حتتو  البنية على بيانات فق .حتتو  الفئة عل

  ال تؤد  مواصفات البنية  إىل إنااء أي بنية كما هو احلال م  الفئات ،إهنا ألرد مواصةفات لاةكل البنيةة عنةدما
 دتم إناارتها.
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int modelnumber; 

int partnumber; 

float cost; 

}cp1,cp2; 

 
 

 

 
عامل النقطةة للوصةول إىل أعضةاء البنيةة متامةا  م لمةا دةتم اسةتعماله للوصةول  دتم استعمال

 -كائنات ،فم ال  ملكننا أن نكتق:اء الدالية من الإىل األعض
cin>> cp1.part number; 

 قبل النقطة بينما دكون اسم العضو البياي بعدها.ودكون اسم انتغ  
 

 تمهيد المتغيرات البنيوية:
ملكن تبودد قيم أولية للمتغ ات البنيودة متامةا  كمةا نفعةل مة  انصةفوفات ، فمة ال  لتم يةد 

 نكتق: partمتغ  بنيوي من النوع 
part cp1 = {6244,15,217.1}; 

 

 

 6244عنةةةةةةةةد القيمةةةةةةةةة  cp1.modelnumberتةةةةةةةةؤد  هةةةةةةةةذ  العبةةةةةةةةارا إىل مت يةةةةةةةةد  
 . 217.1عند القيمة  cp1.costومت يد  15عند القيمة   cp1.partnumberو
 

 إستعمال البنية:
الةةي قمنةةا بتعردف ةةا يف األم لةةة السةةابقة جنةةد أن انصةةفوفة الةةي دةةتم في ةةا  stackيف الفئةةة 

مرتبطةان ببعضة ما إىل  stackالةذي داة  إىل أعلةى انكةدل  tosختبدن بنود البيانات وانتغة  
حةةد كبةة  لةةذلك مةةن األنسةةق دأل مةةا يف بنيةةة ، ودةةتم اسةةتعمال هةةذ  البنيةةة كعضةةو بيةةاي واحةةد يف 

 فيما دل  سنوع  كيئ دكون هذا: stackالفئة 
 

//Program 6-1: 
# include<iostream.h> 

# define size 100 

 الوصول إل  أعضاء البنية
Accessing structs 

 

6.8 
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sruct stackette 

//Continued 

{ 

int stck[size]; 

int tos; 

}; 

class stack 

{  

private: 

stackette st; 

public: 

void init( ); 

void push( int i); 

int pop( ); 

}; 

void stack :: init( ) 

{ 

st.tos=0; 

} 

void stack:: push(int i ); 

{ 

if(st.tos== size){ 

cout <<”stack is full.\n”; 

return; 

} 

st.stck[st.tos] = i; 

st.tos ++; 

} 

int stack:: pop( ) 

{ 

if(st.tos== 0) { 

cout <<”stack under flow.\n”; 

return 0; 

} 
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st.tos--; 

return st.stck[st.tos]; 

//Continued 

} 

int main( ) 

{ 

stack stack1; 

stack1.init( ); 

stack1.push(1); 

stack1.push(2); 

stack1.push(10); 

cout<< stack1.pop( )<< “ “ ; 

 

cout<< stack1.pop( )<< “ “ ; 

return 0; 

 

 

 ا رج من هذا الربنامج :
 

10 2 

 
 

هنةةةةةا مصةةةةةفوفة أعةةةةةداد صةةةةة ي ة ومتغةةةةة  داةةةةة  إىل أعلةةةةةى  stacketteختةةةةةبن البنيةةةةةة 
 stacketteاآلن هةةةو متغةةة  تةةةاب  للبنيةةةة  stackانكةةةدل. العضةةةو البيةةةاي الوحيةةةد يف الفئةةةة 

باسةتعمال عامةل النقطةة  stعضةاء البيانيةة يف اآلن إىل األ  stackوتا  األعضاء الدالية للفئة 
st.tos=0       

 
 
 

ملكن القول أن البنية ه  جتمي  هامد لبنود البنيات بينما الفئة هة  خليةة ناةطة للبيانةات 
والةةداالت ، فالفئةةات تاةةكل أسةةال الربألةةة الكائنيةةة انن ةةى بينمةةا البنيةةات هةة  جةةبء صةةغ  يف 

اننطقة  للفئةات والبنيةات متطةاب  تقردبةا  ،إال أن أعضةاء . جنةد أن الرتكيةق  ++Cاستعماالت 

 البنيات مقابل الفئات
Structs vs. Classes 

6.9 
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الفئةةةة تكةةةون أعضةةةاء خاصةةةة باةةةكل افرتاعةةة  . أي إكا   دةةةتم اسةةةتعمال الكلمةةةات األساسةةةية 
public  أوprivate .تكون أعضاء الفئة خاصة 
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  أسال الربامج انكتوبة باللغةC++ .هو الكائنات 
  ت خذ الفئة يفC++ الاكل العام التايل: 

class   classname { 

  حتتةو  الفئةة علةى بيانةات معرفةة داخلةه وتسةمى أعضةاء بيانيةة(data members) 
 . (function members)وعلى داالت تسمى أعضاء دالية 

 .  دتم إنااء الكائنات باستعمال نف  الرتكيق انستخدم إلنااء متغ  من نوع أساس 
  تعامل الكائنات يفC++  ما تتم معاملة الفئات ك نواع بيانات.ك نواع متغ ات ك 
  إلنااء كائنanyobj  تاب  للفئةanyclass :نكتق 

anyclass   anyobj; 

  دةةتم التفاعةةل مةة  الكائنةةات باسةةتدعاء أحةةد أعضةةائ ا الداليةةة والةةذي دبةةدو كإرسةةال رسةةالة
 إىل الكائن.

  اهي مةةةا  للتفاعةةةل مةةة  الكائنةةةات تةةةتم كتابةةةة اسةةةم الكةةةائن واسةةةم العضةةةو الةةةدايل ودةةةتم ربةةة
 بواسطة نقطة ) . ( تسمى عامل الوصول إىل أعضاء الفئة.

  إكا مت تعردةةةئ عضةةةو دايل خةةةارج فئتةةةه دةةةتم ربةةة  اسةةةم فئتةةةه بواسةةةطة العامةةةل ) :: ( والةةةذي
 دسمى بعامل دقة اند .

 .البيانات ا اصة ال ملكن الوصول إلي ا إال من قبل األعضاء الدالية التابعة للفئة 
  البنية يفC++ ردقة لتامي  عدا بنود بيانات ملكن أن تكون من أنواع خمتلفة.ه  ط 
  دةةتم اسةةتعمال البنيةةات عنةةدما تاةةكل عةةدا بنةةود بيانةةات وحةةدا متميةةبا لكن ةةا غةة  م مةةة

 لتصب  فئة.
  تتةةة لئ البنيةةةة مةةةن الكلمةةةة األساسةةةيةstruct   دلي ةةةا اسةةةم البنيةةةة وأقةةةوال حاصةةةرا حتةةةي

  سم البنية وتن ى البنية فاصلة منقوطة.
  دت لئ جسةم البنيةة مةن عةدا بنةود بيانةات ملكةن أن تكةون مةن أنةواع خمتلفةة وتسةمى تلةك

 البنود أعضاء.
  دةةتم اسةةتعمال عامةةل النقطةةة للوصةةول إىل أعضةةاء البنيةةة متامةةا  م لمةةا دةةتم اسةةتعماله للوصةةول

 إىل األعضاء الدالية من الكائنات.

 الملخص:
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 لحسابية عل  األعداد المركبة.تقوم بإجراء العمليات ا  complex/ أنشئ فئة تدع  1

 العدد المركب يكون عل  الصورة :
real part + imaginary part*i 

 i= √-1حي  

لتمثيــل البيانــات الخاصــة فــي الفئــة، علــ  أن تحتــوى  floatاســتخدم متغيــرات مــن النــوع  
 عل  الدلوال اآلتية: complexالفئة 
 .دالة تقوم بجمع عددين مركبين 
 دين مركبين.دالة تقوم بطرح عد 
  دالــة تقــوم بطباعــة األعــداد المركبــة علــ  الصــورة(a, b)   حيــa  يمثــل الجــزء

 تمثل الجزء التخيلي. bالحقيقي ، 
 كاماًل الختبار الفئة التي قمت بإنشائها.  ++Cقم بكتابة برنامج 

 
ـــــدع  2 ـــــة ت ـــــ  الكســـــور  Rational/ أنشـــــئ فئ ـــــات الحســـــابية عل ـــــي تجـــــرى العملي لوالت

fractions. 
 لتمثيل البيانات الخاصة في الفئة) البسط لوالمقام (. intم متغيرات من النوع استخد

 -عل  دلوال تقوم بالعمليات اآلتية: Rationalتحتوى الفئة 
  جمع عددين من النوعRational. 
   طرح عددين من النوعRational. 
  ضرب عددين من النوعRational. 
   قسمة عددين من النوعRational. 
 ور عل  الصورة طباعة الكسa/b  حي  يمثلa  البسط لوb .المقام 
 
 -/ ألوجد الخطأ في اآلتي:3

 :Timeالبرنامج التالي هو جزء من تعريف فئة تدع  
class Time  { 

public: 

 األسئلة
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           // function prototypes 

private: 

int hour = 0; 

int minute = 0; 

int second = 0; 

}; 

 . scope resolution operatorدقة المدى :: / ما هو الغرض من عامل4
 
 .++C/ قارن بين مفهومي البنيات لوالفئات في 5
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 الوحدة السابعة
 Classes (II) -  (II)الفئات 

7.0 

 بنهاية هذه الوحدة:
  ستتعرف على انايداتconstructors. 
  ستتعرف على ان دماتdestructors . 
 من إنااء كائنات نابتة  ستتمكنConstant objects  وأعضاء دالية نابتة

Constant member functions. 
  ستتمكن من استعمال أعضاء بيانية ساكنةStatic data members 

 .Static member functionsوأعضاء دالية ساكنة 
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الربنةةةامج  يفبعةةة  األحيةةةان حنتةةةاج لتم يةةةد الكائنةةةات عنةةةد قةةةيم معينةةةة قبةةةل اسةةةتعماهلا  يف
وكلةةةةك  0مت مت يةةةةد قيمتةةةةه عنةةةةد  tosمت تعردف ةةةةا سةةةةابقا  انتغةةةة   والةةةةي stackالفئةةةةة  يف،فمةةةة ال  

 .  ( )intباستعمال الدالة 
مةة ال  لةي  أسةةلوبا  مفضةةال  يف  ( )intباسةتعمال دالةةة كةةة  0عنةةد  tosإن مت يةد انتغةة  

OOP  أحةد أسةبارب هةذا أن انةربمج الةذي دكتةق الدالةة ،main( )   جيةق أن دتةذكر عةرورا
 ++Cتسةةةةةم  ، لةةةةةذلك  stackلفئةةةةةة اسةةةةةتدعاء هةةةةةذ  الدالةةةةةة  كلمةةةةةا مت اسةةةةةتدعاء كةةةةةائن تةةةةةاب  ل

 للكائنات بتم يد نفس ا عند إناائ ا هذا التم يد دتم استعمال دوال خاصة تسمى انايدات.
 خا  حيمل نف  اسم الفئة ودتم استعماله لتم يد الكائنات . دايلهو عضو  المشيد:

 .tosعند استعمال مايد لتم يد انتغ   stackدوع  كيئ تبدو فئة النموكج التايل 
 

//Program 7-1: 

// This creates the class stack. 

const int SIZE= 100; 

class stack { 

  int stck[size]; 

  int tos;  
public: 

  stack( );       //constructor 

  void push (int i); 

  int pop( );  
}; 

 
 ترجةة  اناةةيدات ال ++C يف. إعةةادا قيمةةة أيال حيمةةل    stackالحةة  أن اناةةيد  

 فق  تقوم بتم يد الكائنات عند قيم معينة. ه قيم عند استدعائ ا  أي

 انايدات
Constructors 

 

7.1 
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بإمكةةةان كاتةةةق الفئةةةة   ++Cإن كةةةل كةةةائن دةةةتم إناةةةارت  سةةةيتم تةةةدم   يف وقةةةت مةةةا لةةةذا يف 

كتابة م دم بنفسه، دعمل هذا ان ةدم علةى إلغةاء ختصةيص الةذاكرا الةي كةان ان ةدم قةد خصصة ا 
.أدضةا  ال مللةك ان ةدم قيمةة  ~ن دم أدضةا  نفة  اسةم الفئةة لكةن تسةبقه العالمةة للكائن . حيمل ا

 إعادا.
لنر  كيفية عمل دوال اناةيدات وان ةدمات . ان ةال الربنةامج دوعة  إصةدار جددةد مةن 

  stackالفئة 
 

//Program 9-2: 

// using a constructor and destructor. 

#include<iostream.h> 

const int SIZE=100; 

//This creates the class stack. 

class stack  { 

int stck[SIZE]; 

int tos; 

public: 

stack( );  // constructor 

~stack( );    //destructor 

void push(int i); 

int pop( ); 

}; 

// stack’s constructor function 

stack::stack( ) 

{ 

tos=0; 

cout<<”stack Initialized\n”; 

} 

// stack’s destructor function 

stack::~stack( ) 

 المهدمات 
Destructors 

 
7.2 
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{ 

cout << “stack Destroyed\n”; 

//Continued 

} 

void stack :: push(int i) 

{ 

if(tos == SIZE)      { 

cout << “stack is full.\n”; 

return; 

} 

stack[tos] = i; 

tos++; 

} 

int stack::pop( ) 

{ 

if(tos== 0) { 

cout<<”stack underflow.\n”; 

return 0; 

} 

tos--; 

return stck[tos]; 

} 

int main( ) 

{ 

stack a, b; // create two stack objects 

a.push(1); 

b.push(2); 

a.push(3); 

b.push(4); 
cout <<a.pop( )<<" "; 

cout <<a.pop( )<<" "; 

cout <<b.pop( )<<" "; 

cout <<b.pop( )<<"\n "; 
return 0; 
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} 

 
 ا رج من الربنامج

 

Stack Initialized 

Stack Initialized 

3  1  4  2 

Stack Destroyed 

Stack Destroyed 

 

 -:Parameterized constructorلوسائط المشيدات 
تسةةةةةةمى  stackاناةةةةةةيدات الةةةةةةي ال ت خةةةةةةذ وسةةةةةةيطات كاناةةةةةةيد انسةةةةةةتخدم يف الفئةةةةةةة 

اةةيدات بةةنف  الطردقةةة الةةي متةةرر هبةةا إىل ماةةيدات اهةةتقاق ولكةةن مةةن انمكةةن متردةةر وسةةائ  إىل ان
 الدوال األخر .

 ان ال الربنامج حيتو  على مايد م  وسيطات.
 

 

//Program 9-3: 

#include <iostream.h> 

class myclass { 

int a, b; 

public: 

myclass(int i,int j)    {a=i; b=j;} 

void show ( ) {cout <<a<<" " <<b;} 

}; 

int main( ) 

{ 

myclass ob(3, 5); 

ob.show( ); 

return 0; 

} 
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واسةةتعملت  jو  iمت متردةةر وسةةيطتن يةةا  ( ) myclassالحةة  يف تعردةةئ اناةةيد 
 . bو  aهاتن الوسيطتن لتم يد القيم  

 -دوع  ان ال  كيفية متردر الوسائ  عند إنااء الكائن فالعبارا : 
myclass ob(3,4); 

كوسةةائ . ملكننةةا أدضةةا    4و  3وتقةةوم بتمردةةر القةةيم  ob تتسةةبق يف إناةةاء كةةائن دةةدعى
 متردر قيم الوسائ  باستعمال العبارا التالية:

myclass ob= myclass (3,4); 

 ولكن العبارا األوىل ه  األك ر استخداما  .
 

  Constructor with one-المشــيد أحــادى الوســيطات :

parameter 
نال ةةةة لتمردةةةر الوسةةةيطة إليةةةه. ان ةةةال التةةةايل  يف اناةةةيد أحةةةاد  الوسةةةيطات هنالةةةك طردقةةةة

 دوع  كيئ دكون هذا:
 

//Program 7-4: 

#include<iostream.h> 

class X { 

int a; 

public: 

X(int j) {a= j;} 

Int geta( ) {return a; } 

}; 

int main( ) 

{ 

X ob = 99;  //passes 99 to j 

cout<<ob.geta( ); // outputs 99 

return 0; 

} 

 

 obد خةةذ وسةةيطة واحةةدا . الحةة  الطردقةةة الةةي مت هبةةا تعردةةئ الكةةائن   xهنةةا اناةةيد 
 -وكلك بكتابة : 11عند  x. مت مت يد قيمة وسيطة انايد  ( )mainداخل الدالة 

x ob= 99 



 
 
 

116 

 وعموما  إكا كنا نتعامل م  مايد كو وسيطة واحدا ملكننا متردر الوسيطة إما بكتابة 
ob(i) أو   ob=i  .  

عةةةةةق اناةةةةةيد أحةةةةةاد  الوسةةةةةيطات دورا  مميةةةةةبا  يف الربألةةةةةة كائنيةةةةةة انن ةةةةةى حيةةةةة  ملكةةةةةن دل 
استعماله لت ودل كائن من ى من فئة إىل فئة أخر  وكلك بتمردر الكائن كوسيطة للماةيد دطلة  

 على هذ  مايدات دالة حتودل.
 

 -مت  يتم تنفيذ المشيدات لوالمهدمات :
ائن ، ودةةةتم اسةةةتدعاء ان ةةةدم لكةةةل كةةةائن قبةةةل دةةةتم اسةةةتدعاء اناةةةيدات كلمةةةا مت إناةةةاء كةةة

 تدم   ، ونعرفة م  دتم تنفيذ انايدات وان دمات أدرل الربنامج :
 

//Program 9-5: 

#include<iostream.h> 

class myclass  { 

public: 

int who; 

myclass(int id); 

~myclass( ); 

} glob_ob1(1), glob_ob2(2); 

 

myclass::myclass(int id) 

{ 

cout<<”Initializing”<<id<<”\n”; 

who = id 

} 

myclass::~myclass( ) 

//Continued 

{ 

cout<<”Destructing”<<who<<”\n”; 

} 

int main( ) 

{ 

myclass local_ob1(3); 

cout <<"this will not be first line displayed.\n”; 
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myclass local_ob2(4); 

return 0; 

} 

 
 امج:ا رج من الربن

 

Initializing 1 

Initializing 2 

Initializing 3 

This will not be first line displayed. 
Initializing 4 

Destructing4 

Destructing3 

Destructing2 

Destructing1 

 

 
دةةةتم تنفيةةةذ  ( )mainكمةةةا رأدنةةةا يف الربنةةةامج السةةةاب  الكائنةةةات انعرفةةةة داخةةةل الدالةةةة 

ء الكائنات بينما دتم تنفيذ م دماهتا بعكة  ترتيةق إناةاء الكائنةات وعليةه مايداهتا برتتيق إناا
بينمةا دةتم تنفيةذ م ةدم   local ob 2دليةه الكةائن    local ob 1 دةتم تنفيةذ ماةيد الكةائن 

 . local ob 1قبل م دم الكائن  local ob 2الكائن 
وأدضةا  دةتم تنفيةذ  ( ) mainدتم تنفيةذ ماةيدات الكائنةات انعرفةة داخةل الفئةة قبةل تنفيةذ الدالةة 

 . ( )mainم دماهتا برتتيق معكول ولكن بعد هنادة تنفيذ الدالة 
سنقوم يف الربنامج التايل بتعردئ فئةة لاة ء  ++Cلنربهن على مد  تنوع استعماالت فئات  لغة 

، دتةةة لئ هةةةذا الوقةةةت مةةةن نةةةالث بيانةةةات  (Time)مل ةةةل الوقةةةت  خمتلةةةئ : نةةةوع بيانةةةات جددةةةد
  Timeالساعات، الدقائ  وال واي، وسنسمى نوع البيانات اطددد هذا 

 

 

 

//Program 9-6: 

// Time class. 
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#include<iostream.h> 

// Time abstract data type (ADT) definition 

class Time  { 

public: 

//Continued 

Time( ); 

    void setTime (int, int, int) 

    void printMilitery( ); 

void printStandard( ); 

private: 

    int hour; 

    int minute; 

    int second; 

}; 

Time::Time ( )   { hour = minute = second = 0;   } 

void Time::setTime (int h, int m, int s) 

{ 

     hour = (h >= 0 && h < 24) ? h : 0; 

     minute = (m >= 0 && m < 60) ? m : 0; 

     second = (s >= 0 && s < 60) ? s : 0; 

} 

void Time::printMilitary( ) 

{ 

cout << (hour < 10 ? “0” : “ “ ) << hour << “:” 

        << (minute < 10 ? “0” : “ “) << minute << “:” 

        << (second < 10 ? “0” : “ “ )<< second; 

} 

void Time::printStandard( ) 

{ 

cout<< ((hour ==0 | | hour == 12 )? 12  : hour % 12) 

        <<  “:” <<(minute < 10 ? “0” : “ “) << minute  

        << “:” <<(second < 10 ? “0” : “ “ )<< second  

        << (hour < 12 ? “ AM”  :   “PM”); 

} 
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int main ( ) 

{ 

 Time t; 

cout<< “The initial military time is: “; 

        t.printMilitary( ); 

  //Continued    

  cout<< endl <<“The initial standard time is: “; 

   t.printStandard( ); 

t.setTime(13, 27, 6) ; 

   cout<< endl << endl << “Military time after setTime is  “; 

   t.printMilitary( ); 

   cout<< endl << “Standard time after setTime is  “; 

   t.printStandard( ); 

  return 0; 

} 

 
 ا رج من الربنامج:

 

 
The initial military time is 00:00:00 

The initial standard time is 12:00:00 AM 
 

 

Military time after setTime is 13:27:06 

Standard time after setTime is 1:27:06 PM 
 

 
دةةتم  t. عنةدما دةةتم إناةاء الكةةائن tهةةو  Timeدناة  الربنةةامج كائنةا  واحةةدا  تةاب  للفئةةة 

. دةةةتم طباعةةة قيمةةةة  0عنةةد   tوالةةذي دقةةةوم بتم يةةد بيانةةةات الكةةائن  Timeاسةةتدعاء اناةةةيد 
 :باستخدام تنسيقن  tالكائن 

 Standard  ساعة.-24: والذي دستعمل التنسي 
 Military  ساعة.-12: والذي دستعمل التنسي 
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 مرا أخر  باستخدام التنسيقن. tوطباعة الكائن  setTimeمث دستعمل الدالة 
 

 
 

لقةةد رأدنةةا كيةةئ ملكةةن اسةةتعمال متغةة ات نابتةةة كات أنةةواع أساسةةية ، حيةة  مت اسةةتعماهلا 
، ملكةةن جعةةل كةةائن تةةاب  لفئةةة مةةا نابتةةا  إكا كنةةا نردةةد عةةمان عةةدم  لتعردةةئ نابةةت ك اةةم مصةةفوفة

والةي رأدناهةا يف الربنةامج السةاب ،   Timeتغة  البيانةات يف الكةائن وكم ةال علةى كلةك يف الفئةة 
سيكون مةن اطيةد عةمان عةدم تغية   noon (12, 0, 0)لنفرتض أننا نردد إنااء كائن ددعى 
 ق العبارا قيمة هذا الكائن لت قي  هذا نكت

const Time noon( 12, 0, 0); 

 . 12عند  ومت د قيمته Timeيف الفئة  noonوالي تعلن عن كائن نابت 
باسةةتدعاء الكائنةةات ال ابتةةة مةةن قبةةل األعضةةاء الداليةةة يف الفئةةة لضةةمان  ++Cال تسةةم  مصةةرفات 

ة هةةةذ  عةةدم تعةةددل بيانةةات هةةذ  الكائنةةةات ، ولكةةن قةةد نرغةةق يف بعةةة  األحيةةان يف عةةرض قيمةة
الكائنةةات والةةي ال تةةؤنر بةة ي حةةال مةةن األحةةوال علةةى بياناهتةةا ، حلةةل هةةذ  اناةةكلة ملكةةن للمةةربمج 

وهةةة  عبةةةارا عةةةن أعضةةةاء داليةةةة تضةةةمن أنةةةه لةةةن دةةةتم تغيةةة   (const)اإلعةةةالن عةةةن داالت نابتةةةة 
بيانةةات الكةةائن الةةذي اسةةتدع  مةةن أجل ةةا ، وطعةةل عضةةو دايل نابتةةا  تةةتم كتابةةة الكلمةةة األساسةةية 

const . يف تعردئ العضو الدايل وتصرحيه مباهرا بعد األقوال الي  تل  اهه 
 -: Timeالتاب  للفئة  printMilitaryأدنا  دبدو العضو الدايل 

void Time::printMilitary( ) const 

{ 

cout<< (hour < 10 ? “0” : “ “ ) << hour << “:” 

        << (minute < 10 ? “0” : “ “) << minute << “:” 

        << (second < 10 ? “0” : “ “ )<< second; 

} 

 الربنامج التايل دوع  استخدام الكائنات واألعضاء الدالية ال ابتة:
 

//Program 9-7: 

class Time  { 

public: 

Time( ); 

 الثابتةالكائنات 
 Constant Objects 

 

7.3 
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void setTime ( int, int, int); 

void printMilitary( ) const; 

void printStandard( )const; 

private: 

int hour; 

int minute; 

int second; 

}; 

void Time:: setTime (int h, int m, int s) 

{ 

//Continued 

hour = (h >=0 && h<24) ? h : 0; 

minute = (m >= 0 && m<60 ) ? m : 0; 

second = (s >= 0 && s<60) ? s : 0; 

} 

void Time::printMilitary( ) const 

{ 

cout << (hour < 10 ? “0” : “ “ ) << hour << “:” 

        << (minute < 10 ? “0” : “ “) << minute << “:” 

        << (second < 10 ? “0” : “ “ )<< second; 

} 

 

void Time::printStandard( ) const 

{ 

cout << ((hour ==0 | | hour == 12 )? 12  : hour % 12) 

        <<  “:” <<(minute < 10 ? “0” : “ “) << minute  

        << “:” <<(second < 10 ? “0” : “ “ )<< second  

        << (hour < 12 ? “ AM”  :   “PM”); 

} 

int main ( ) 

{ 

const Time noon(12, 0, 0); 

cout <<” noon = “ ; 

noon.printStandard; 
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Time t; 

t.setTime (13, 27, 6); 

cout<< endl << “military time after setTime is “; 

t.printMilitary ( ); 

cout<< endl; 

return 0; 

} 

 
 ا رج من الربنامج:

 
 

noon = 12:00:00 AM 

military time after setTime is 13:27:06 

 

 
علةى  noonأحةديا نابةت هةو   Timeيف الربنامج الساب  مت تعردئ كائنن يف الفئةة  

 ( )printMilitaryو  ( )printStandard. العضةوان الةداليان tهةو عك  اآلخةر و 
دعةدل كائنةه لةذا   جيعةل نابتةا . ملكننةا  setTimeنابتان ال دعدالن كائن ما لكن العضو الدايل 

 .noonلكن لي  للكائن  tللكائن  ( )setTimeاستدعاء 
 

 
 
 -البيانات الساكنة : (أ)

أي أن هنالةةك نسةةةخة   (instant)ة م يليةةةاسةةتعملنا حةة  اآلن أعضةةاء بيانيةةة       
واحدا من ا لكل كائن دتم إناارت  ولكن قد حنتاج نتغ  دنطب  علةى كةل كائنةات الفئةة ، لت قية  

فعنةدما نعلةةن عةن متغةة  يف  static data memberكلةك نسةتعمل عضةةوا  بيانيةا  سةةاكنا  
ك نسةخة واحةدا فقة  مةن نعةت بةذلك أنةه سةتكون هنالة staticبيانات فئة ما على أنه ساكن 

هذا انتغ  يف الذاكرا وستتاةارك كةل الكائنةات التابعةة هلةذ  الفئةة يف هةذا انتغة  بغة  النظةر عةن 
 قبل إنااء أي كائن . 0عدد هذ  الكائنات . دتم مت يد كل انتغ ات الساكنة عند 

 األعضاء الساكنة في الفئات
Static class member 

 

7.4 
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تم ودةةة staticدةةةتم تصةةةرد  انتغةةة  السةةةاكن عةةةمن الفئةةةة باسةةةتعمال الكلمةةةة األساسةةةية 
تعردفه خارج ا ، وكلك ألنه إكا افرتعنا أن البيانات انعرفة داخل الفئة هة  بيانةات م يليةة مكةررا 
لكل كائن ، إكن لتعردةئ متغة  دتواجةد مةرا لكةل الفئةة علينةا تعردفةه خةارج الفئةة وتصةرحيه داخل ةا 

 ليكون معروفا  لبقية أعضائ ا.
 ان ال الربنامج: لتوعي  استعمال وت ن  البيانات الساكنة ادرل 

   
//Program 7-8: 

#include<iostream.h> 

class shared  { 

static int a; 

int b; 

//Continued 

public: 

void set(int i,int j) { a=i; b=j;} 

void show( ); 

}; 

int shared :: a; // define a 

void shared :: show( ) 

{ 

cout <<” This is static a:   "<< a; 

cout<<”\nThis is non_static b:  " <<  b; 

cout << "\n"; 

} 

int main( ) 

{ 

shared x, y; 

x.set(1, 1);     //set a to 1 

x.show( ); 

y.set(2, 2);     //change a to 1 

y.show( ); 

x.show( );    /* Here, a has been changed for both x and y    

                       because a is shared by both objects.*/ 

return 0; 
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} 

 
 ا رج من الربنامج:

 

This is static a:  1  
This is non_static b:  1   
This is static a:  2  

This is non_static b:  2 

This is static a:  2  
This is non_static b:  1 

 

 

 -:unctionsStatic member fاألعضاء الدالية الساكنة  (ب)
ملكننةةةا الوصةةةول إىل البيانةةةات السةةةاكنة مةةةن أي عضةةةو دايل يف الفئةةةة ولكةةةن مةةةن الطبيعةةة  
استعمال نةوع خةا  مةن الةداالت دنطبة  علةى الفئةة ب كمل ةا ولةي  علةى كةائن مةا وهةو الةداالت 

لكةةةةةةن  staticالسةةةةةةاكنة . دةةةةةةتم تعردةةةةةةئ العضةةةةةةو الةةةةةةدايل السةةةةةةاكن بواسةةةةةةطة الكلمةةةةةةة األساسةةةةةةية 
دالةةة تةةتم مةةن دون اسةةتعمال كةةائن معةةن بةةل داةةار إىل الدالةةة مةةن خةةالل ربةة  اسةةتدعاءات هةةذ  ال

اه ا باسم الفئة بواسطة عامل دقة اند :: . ال دسةتطي  العضةو الةدايل السةاكن اإلهةارا إىل أي 
عضةةةةو دايل غةةةة  سةةةةاكن ألن الةةةةداالت ال تعةةةةرف أي هةةةة  عةةةةن كائنةةةةات الفئةةةةة وكةةةةل مةةةةا تسةةةةتطي  

رتب  بالفئة ككل ، لذا ملكننةا اسةتدعاء الدالةة السةاكنة حة  قبةل الوصول إليه هو بيانات ساكنة ت
 -إنااء أي كائن . ولكن عند استعمال الدوال الساكنة جيق وع  القيود التالية يف االعتبار:

 . this  ال متتلك األعضاء الدالية الساكنة انؤهر 1
 خر غ  ساكن . ال ملكن أن دكون هنالك إصداردن من نف  الدالة أحديا ساكن واآل2
 .virtual  العضو الدايل الساكن كما سنر  فيما بعد ال ملكن أن دكون افرتاعيا 1
 .const  ال ملكن اإلعالن عن الدالة الساكنة على أهنا 4

علةةةى أهنةةةا سةةةاكنة. ملكةةةن اسةةةتدعاء الدالةةةة  get-resourceففةةة  الربنةةةامج  مت تعردةةةئ الدالةةةة 
get-resource كائن.  بذكر اه ا فق  دون أي 

 
 

//Program 9-9: 
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#include<iostream> 

class cl  { 

static int resource; 

public: 

static int get_resource( ); 

void free_resource( )  {resource = 0;} 

}; 

int cl :: resource;  //define resource 

int cl:: get_resource( ) 

{ 

if(resource) return 0 ; // resource alreay in use 

else { 

   resource = 1;  

   return 1; //resource allocated to this object  

//Continued 

} 

} 

int main( ) 

{ 

cl ob1, ob2; 

/* get_resource( ) is static so may be called independent 

of any object.*/ 

if( c1 :: get_resource( )) cout << "ob1 has resource\n "; 

if( ! c1 :: get_resource( )) cout << "ob2 denied resource\n 

"; 

ob1.free_resource( ); 

if(ob2.get_resource( )) // can still call using object 

syntax 

cout<<" ob2 can now use resource\n "; 

return 0; 

} 
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 مل لتم يد الكائنات عند قيم معينة انايد هو عضو دايل خا  حيمل اسم الفئة دستع
 عند إناارتها .

 .ال حيمل انايد أي قيمة إعادا 
 .ان دم هو عضو دايل دعمل على إلقاء ختصيص الذاكرا الي خصص ا انايد للكائن 
  حيمل ان دم نف  اسم الفئة لكن تسبقه العالمة~ . 
 .ال حيمل ان دم أي قيمة إعادا 
 نايدات ودتم كلك بنف  الطردقة الي مترر هبا إىل الدوال من انمكن متردر وسائ  إىل ا

 األخر .
  دتم استدعاء انايدات كلما مت إنااء كائن، ودتم استدعاء ان دم لكل كائن قبل

 تدم  .
 .العضو البياي الساكن هو متغ  دكون منطبقا  لكل كائنات الفئة 
  0مت مت يد انتغ ات الساكنة عند. 
  الساكن داخل الفئة باستعمال الكلمة األساسية دتم تصرد  انتغ static  ودتم

 تعردفه خارج ا.
 .ملكن أدضا  تعردئ أعضاء دالية ساكنة 
  دتم تعردئ العضو الدايل الساكن باستعمال الكلمة األساسيةstatic. 
 .استدعاءات األعضاء الدالية الساكنة تتم من دون استعمال كائن معن 
  ب  اه ا باسم الفئة من عرب عامل دقة اند  :: .داار للدالة من خالل ر 
   ال دستطي  العضو الدايل الساكن اإلهارا إىل أي عضو دايل غ  ساكن.ملكن جعل

 كائن تاب  لفئة ما نابتا  إكا كنا نردد عمان عدم تغ  األعضاء البيانية للكائن.
  لإلعالن عن الكائنات ال ابتة نستخدم الكلمة األساسيةconst. 
 كن تعردئ أعضاء دالية ساكنة ال تغ  الكائن الذي أستدع  من أجل ا.مل 
  طعل عضو دايل نابتا  تتم كتابة الكلمة األساسيةconst  يف تعردئ العضو الدايل

 وتصرحيه مباهرا بعد األقوال الي نل  اهه.

 

 الملخص:
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 :Timeتدع   / ما هو الخطأ في الجزء التالي من برنامج افترض التصريح اآلتي في فئة
void  ~Time (int) ; 

 م  بيان األوجه السالبة في ا. ++Cيف   Friend ship  ناقش مف وم الصداقة 9
 -على كال انايددن أدنا : Time  هل ملكن أن حيتو  تعردفا  ص ي ا  لفئة تدعى 9

Time ( int  h = 0, int m = 0, int s = 0); 

Time(  ); 

 ئة التايل:  أوجد ا ط  يف تعردئ الف1
class Example { 

public: 

example ( int y = 10)  { data = y ; } 

int get Incrementdata ( ) const { 

 return ++ data;  } 

static get count ( ) 

{ 

cout << “ data is “ << data << endl; 

return count; 

} 

private: 

int data; 

static int count; 

}; 

إكا مت حتددد قيمة إعادا لكل من انايدات وان دمات ح  ولو كانت    ماكا حيدث11
void. 

 
 
 
 
 

 األسئلة
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 الوحدة الثامنة
 Classes(III) - (III)الفئات 

 

9.0 

 األهداف:
 ة هذ  الوحدا:بن اد
 .ستتعرف على الغرض من الدوال الصددقة 
 .ستتعرف على الفئات الصددقة 
 .ستتعرف على كيفية إعادا تعردئ العوامل لتعمل م  األنواع اطدددا 
 .ستتعرف على القيود الي تواجه حتميل العوامل باكل ىائد 
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ملكةةن لدالةةة  ليسةةت عضةةوا  يف فئةةة مةةا الوصةةول إىل األعضةةاء ا اصةةة بتلةةك الفئةةة وكلةةك 
لةةدوال تلةةك الفئةةة .عةةادا تفةةرتض أعمةةال التغليةةئ وإخفةةاء البيانةةات  friend عةةل الدالةةة صةةددقة 

ق أن ال تكةون الةداالت الةي ليسةت عضةوا  يف الفئةة قةادرا علةى الوصةول إىل بيانةات قاعدا أنه جي
الكةةةةائن ا اصةةةةة واريميةةةةة ، لكةةةةن هنالةةةةك حةةةةاالت دةةةةؤد  في ةةةةا هةةةةذا إىل بعةةةة  الصةةةةعوبات لةةةةذا 
فالةةةداالت الصةةةددقة هةةة  وسةةةيلة لاللتفةةةاف حةةةول هةةةذ  القاعةةةدا .طعةةةل دالةةةة مةةةا صةةةددقة نكتةةةق 

. ان ةةال التةةاىل دبةةن كيةةئ دكةةون  friendا  بالكلمةةة األساسةةية اإلعةةالن عن ةةا داخةةل الفئةةة مسةةبوق
 هذا:

 

//Program 9-1: 

#include<iostream.h> 
class myclass { 
int a, b; 
public: 
friend int sum(myclass x); 
void set_ab(int i,int j); 
}; 
void myclass :: set_ab(int i, int j) 
{ 
a = i; 
b =j; 
} 
// Note: sum( ) is not a member function of any class. 
int sum(myclass x) 
{ 
/* Because sum( ) is a friend of myclass, it can directly 
access a and b. */ 
return x.a + x.b; 
} 
int main( ) 
{ 
myclass n; 
n.set_ab(3, 4); 
cout<<sum(n); 
return 0; 

 الدلوال الصديقة 
Friend Functions 

 

8.1 
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} 

 ا رج من الربنامج:
 
7 
 

 
 
 
 
 

إال  ++Cومن اطددر بالةذكر أنةه علةى الةرغم مةن أن الةدوال الصةددقة تبدةد مةن مرونةة اللغةة       
أن كلةةك ال دتماهةةى مةة  فلسةةفة وجةةورب السةةماح لألعضةةاء الداليةةة التابعةةة للفئةةة فقةة  الوصةةول إىل 
البيانةةةات ا اصةةةة بالفئةةةة ،ومةةةن هنةةةا دةةةربى السةةةؤال مةةةا هةةةو مةةةد  ا طةةةورا الةةةي تتعةةةرض هلةةةا سةةةالمة 

 البيانات عند استعمال دالة صددقة؟
جيةةق تصةةةرد  الدالةةة علةةةى أهنةةةا صةةددقة مةةةن داخةةةل الفئةةة الةةةي ستصةةةل إلي ةةا بياناهتةةةا ،لةةةذا  

فةةةانربمج الةةةذي ال دسةةةتطي  الوصةةةول إىل الاةةةيفرا انصةةةدر للفئةةةة ال دسةةةتطي  جعةةةل الدالةةةة صةةةددقة 
 تاةةكل هتددةةدا  خطةة ا  ،وعليةةه سةةتبقى سةةالمة البيانةةات حمةةاف  علي ةةا وعليةةه الةةداالت الصةةددقة ال

 على سالمة البيانات .
 
 
 

 
 
 

الفئةةات كمةةا الةةداالت ملكةةن أن تكةةون صةةددقة والسةةبق يف اسةةتعمال داالت صةةددقة هةةو 
تس يل االتصال بن الفئات حي  ملكن لفئة صددقة لفئة أخر  الوصةول لكةل األعضةاء ا اصةة 

 انعرفة يف الفئة األخر  . ان ال الربنامج دبن هذا:
 

//Program 8-2: 
//using a friend class. 

 myclassهي ليست عضواً في الفئـة  ( )sumفي البرنامج السابق الدالة 
 my classلولكن بالرغم من ذلك يمكنهـا الوصـول إلـ  األعضـاء الخاصـة فـي الفئـة 

. 
 

استعمل دائماً عضواً دالياً لوليخ دالة صـديقة إال إذا كـان هنالـك سـبب قـوى يـدفع إلـ  
 كما سنرى الحقاً.  استعمال دالة صديقة

 

 الفئات الصديقة
 Friend Classes 

 

8-2 
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#include<iostream.h> 
class TwoValues  { 
//continue 
int a; 
int b; 
public: 
TwoValues(int i, int j)     {a = i, b= j;} 
friend class Min; 
}; 
class Min { 
public: 
int min(TwoValues x); 
}; 
int Min::min (TwoValues x) 
{ 
return x.a< x.b? x.a: x.b; 
} 
int main( ) 
{ 
TwoValues ob(10, 20); 
Min m; 
cout<< m.min(ob); 
return 0; 
} 
 

 ا رج من الربنامج:
 
10 
 

 يف السطرالتايل: TwoValues  كفئة صددقة للفئة   Minمت اإلعالن عن الفئة 
friend class Min; 

 

مةةن قبةل الفئةةة  TowValuesلفئةة يف ا bو aلةذلك مت الوصةول إىل األعضةةاء ا اصةة 
Min. 

int Min::min (TwoValues x) 
{ 
return x.a< x.b? x.a: x.b; 
} 
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تستعمل الفئات الصددقة إكا كان هنالك فئتن مرتبطتن ببعض ما ك  ا  لدرجة أن أحديا حتتاج إىل الوصول إىل          

ل البيانات عامة ألن هذا سيتي  ألي هخص تعددل ا بطرد  ا ط .  بيانات األخر  ا اصة باكل مباهر . أننا ال نردد أن جنع

كما أن الفئة ه  ليست مارتكة يف صفات م  الفئة األخر  وعليه ال ملكن استخدام الورانة لذا فإن استعمال الفئات الصددقة 

 هو األسلورب الوحيد طعل إحد  الفئتن تصل إىل األعضاء ا اصة يف الفئة األخر .

 
 

تعيةةةن قيمةةةة كةةةائن إىل كةةةائن خخةةةر باسةةةتعمال عالمةةةة انسةةةاواا = هةةةردطة أن تنتمةةة  ملكةةةن 
هذ  الكائنات إىل نف  الفئةة ودةؤد  هةذا إىل أن حيمةل الكةائن الةذي علةى دسةار عالمةة انسةاواا 

 قيمة الكائن على ملين ا.
 الربنامج التايل دوع  كلك:

 

//Program 9-3: 

// Assigning objects. 
#include<iostream.h> 
class myclass { 
int i; 
public: 
void set_i(int n)   {i=n;  } 
int get_i( ) {return i ;} 
} ; 
int main( ) 
{ 
myclass ob1,     ob2; 
ob1.set_i(99); 
ob2=ob1; // Assign data from ob1 to ob2 
cout << " This is ob2’s i: " << ob2.get_i( ) ; 
return 0; 
} 

 تعيين الكائنات
 Object assignment 

 

8.3 
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 من الربنامج  ا رج

 
This is ob2’s i: 99 
 

 
 
 

 

فقةةة  إمكانيةةةة اسةةةتخدام الفئةةةات إلناةةةاء أنةةةواع جددةةةدا مةةةن  Cال تضةةةيئ ++
البيانات بل وتتي  أدضا  للمستخدم العمل علةى هةذ  األنةواع باسةتخدام نفة  العوامةل 
 –الةةي تسةةتخدم ا األنةةواع األساسةةية  . وعنةةدما دعطةة  عامةةل موجةةود أصةةال  كةةة + أو 

را علةةةةى العمةةةةل علةةةةى أنةةةةواع بيانةةةةات جددةةةةدا دقةةةةال أنةةةةه مت حتميلةةةةه باةةةةكل ىائةةةةةد القةةةةد
overloaded ، دةةتم حتميةةل العوامةةل باةةكل ىائةةد بكتابةةة دوال حتمةةل اهةةا  خاصةةةا .
متبوعةةةة بالعامةةةل انةةةراد حتميلةةةه باةةةكل ىائةةةد ، فمةةة ال    operatorالكلمةةةة األساسةةةية 

 . ( )+operatorلت ميل العامل + باكل ىائد نعرف دالة حتمل االسم 
 
 عند حتميل العوامل باكل ىائد جيق مراعاا اآليت:�
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحميل العوامل بشكل زائد
Operators Overloading 8.4 

يمكننــا  بشـكل زائــد ، فمـثالً العوامــل التاليـة ال ++C/ ال يمكـن تحميــل كـل عوامــل 1
 تحميلها :

 ؟:                ::          .*          . 
 / ال يمكن تغيير عدد المعامالت التي يأخذها العامل.2
ــدة غيــر موجــودة أصــالً فــي   3 كالعامــل ** الــذي   C/ ال يمكــن إنشــاء عوامــل جدي

 يستخدم في بعض اللغات للرفع األس .
 محمل بشكل زائد.العامل ال precedence/ ال تتغير ألولوية 4
 

 خطأ
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 ملكن تعردئ الدالة الي تعمل على حتميل عامل باكل ىائد يف فئة ما كعضو يف الفئة أو كدالة صددقة للفئة.

لاةةكل عنةةدما تكةةون عضةةوا  يف الفئةةة ا operator functionت خةةذ دالةةة العامةةل 
 العام اآليت:

return_type operator#(arg_list) 
{ 
   operations 
} 

عل  االنـواع  / بإمكان العامل المحمل بشكل زائد عند تطبيقه عل  الكائنات )ليخ5
  المحمـــل  األساســـية( تنفيـــذ أي عمليـــة يريـــدها منشـــئ الفئـــة ، فمـــثالً بإمكـــان العامـــل
ن مــــن ين لولكـــبشـــكل زائـــد أن يعـــرض نصـــاً علـــ  الشاشـــة ألو حتـــ  يقـــوم بطـــرح كـــائن

ا أن تكــون المستحســن أن تكــون العمليــة المــراد للعامــل المحمــل بشــكل زائــد تنفيــذه
 لها عالقة بطبيعة العامل أصاًل.

/ بعض الفئات مالئمة الستخدام العوامل المحملـة بشـكل زائـد علـ  عكـخ الـبعض 6
ثـل اآلخر ،لوبشكل عام يتم استعمال العوامل المحملة بشكل زائد مـع الفئـات التـي تم

ـــة ) ـــواريب لواألرقـــام المركب ـــة كاأللوقـــات لوالت ـــات رقمي ـــواع بيان ( كمـــا يمكـــن أن x+iyأن
 تستفيد فئات السالسل أيضاً من العوامل المحملة بشكل زائد.

 

 كيفية تعردئ دالة العامل
 Operator function 

 

8.5 
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 -حي  :
return_type  هو قيمة إعادا الدالة :operator#    والةي غالبةا  مةا ترجة  كائنةا

مةةن أي  return_typeتابعةةا  للفئةةة الةةي تعمةةل علةةى كائناهتةةا ولكةةن ملكةةن أن دكةةون 
 نوع خخر.

Operator :-  كلمة أساسية يف ++C. 
تستبدل بالعامل انراد حتميله باكل ىائد ، فم ال  إكا كنا نقوم بت ميةل العامةل  -# :

 .operator+  باكل ىائد نكتق 
Arg_list:-  وهى الئ ةة الوسةيطات انمةرا إىل الدالةةoperator#    والةي حتتةو

غةة ،  ، ....(  وتكةون فار -على عنصر واحد إكا كنا نقوم بت ميل عامةل ننةائ  )+، 
 ، ....(. --أحاد  )++،  Cإكا كنا نقوم بت ميل عامل++ 

Operations:- .العمليات انراد من العامل اريمل باكل ىائد تنفيذها 
واآلن وبعةةد ان تعرفنةةا علةةى كيفيةةة كتابةةة دالةةة تقةةوم بت ميةةل عامةةل باةةكل ىائةةد ، إليةةك 

ليعمةةةةل علةةةةى   ودقةةةةوم بت ميةةةةل العامةةةةل + locم ةةةةاال  مبسةةةةطا  دقةةةةوم بإناةةةةاء فئةةةةة تةةةةدعى 
كائنةةةةةةةةةات هةةةةةةةةةذ  الفئةةةةةةةةةة، أدرل الربنةةةةةةةةةامج وانتبةةةةةةةةةه جيةةةةةةةةةدا  إىل كيفيةةةةةةةةةة تعردةةةةةةةةةئ الدالةةةةةةةةةة 

operator+( ). 
 

//Program 8-4: 

#include <iostream.h> 
class loc { 
int longitude, latitude; 
public: 
loc() { } 
loc(int lg, int lt) {  
longitude = lg; 
latitude =lt; 
} 
void show( ) { 
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cout << longitude <<” ”; 
cout<< latitude<< "\n   ";  
} 
loc operator+ (loc op2); 
}; 
 
//Continued 

   Overload +for loc. 
Loc loc::operator+(loc op2) 
{ 
loc temp; 
temp.longitude = op2.longitude+ longitude; 
temp.latitude = op2.latitude+ latitude; 
return temp; 
} 
int main) ( 
  
loc ob1(10, 20), ob2(5,30); 
ob1.show( ); 
ob2.show( ); 
ob1= ob1+ ob2; 
ob1.show( ) ; 
return 0; 
} 

 
 ا رج من الربنامج:
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11 21  

5 11  

15 51 
 

إن العامةةل + اريمةل باةكل ىائةةد جيعةل عمليةةة   ( )mainالحة  يف الدالةة 
 اطم  تبدو وك هنا تتم على أنواع أساسية .

ob1= ob1+ ob2; 
هلا وسيطة واحدا على الرغم  ( )+operatorوكما رأدنا يف الربنامج الدالة  

مةةن أهنةةا تقةةوم بت ميةةل عامةةل اطمةة  + ال نةةائ  الةةذي دعمةةل علةةى قيمتةةن والسةةبق يف 
 thisكلةةةةك أن انعامةةةةل علةةةةى دسةةةةار العالمةةةةة + دةةةةتم متردةةةةر  إىل الدالةةةةة بواسةةةةطة انؤهةةةةر 

و الذي دتم متردر  كوسيطة للدالة ولذلك دتم اإلعةالن عةن وانعامل على ملن العالمة ه
 الدالة كاآليت:

loc operator + (loc  op 2); 
 ob1تعيةةن قيمةةة اإلعةةادا مةةن اطمةة  إىل الكةةائن  ( )mainدةةتم يف الدالةةة 

 tempعةةن طردةة  إعةةادا كةةائن دةةدعى  ( )+operatorودةةتم هةةذا األمةةر يف الدالةةة 
لتخةةبدن نتةةائج العمليةةات احلسةةابية وهةةو  tempئن بالقيمةةة حيةة  دةةتم اسةةتعمال الكةةا

الكةةةةائن الةةةةذي تةةةةتم إعادتةةةةه.وبطرق متاةةةةاهبة ملكننةةةةا حتميةةةةل العوامةةةةل احلسةةةةابية ال نائيةةةةة 
 و * و    باكل ىائد أدضا  . –األخر  كة 

والعامةل =  –: العامةل  locان ال التةايل دقةوم بت ميةل نةالث عوامةل إعةافية يف الفئةة 
 والعامل ++.

 
//Program 8-5: 
#include<iostream.h> 
class loc { 
int longitude, latitude; 
public: 
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loc( )   { }// needed to construct temporaries 
loc(int lg, int lt){ 
longitude = lg; 
latitude =lt; 
} 
void show( ) 
cout << longitude;"  " << 
cout<< latitude<< "\n  ";  
 
//Continued 
} 
loc operator+(loc op2) 
loc operator- (loc op2); 
loc operator= (loc op2); 
loc operator++; 
} 
   Overload + for loc. 
Loc  loc:: operator+ (loc op2) 
{ 
loc temp; 
temp.longitude = op2.longitude+ longitude; 
temp.latitude = op2.latitude+ latitude; 
return temp; 
} 
   Overload - for loc. 
Loc  loc:: operator- (loc op2) 
{ 
loc temp; 
   notice order of operands 
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temp.longitude = longitude- op2.longitude; 
temp.latitude = latitude- op2.latitude; 
return temp; 
} 
   overload asignment for loc. 
Loc  loc:: operator= (loc op2) 
{ 
temp.longitude = op2.longitude; 
//Continued 

temp.latitude = op2.latitude; 
return *this;       // i.e., return  object that   

   //generated call 
} 
   overload prefix ++ for loc. 
Loc  loc:: operator) ( ++ 
{ 
longitude++  ;  
latitude++; 
return *this       ; 
} 
int main) ( 
{ 
loc ob1(10, 20), ob2(5,30) , ob3(90, 90); 
ob1.show( ); 
ob2.show( ); 
 ++ob1; 
 ob1.show( ) ; 
ob2 = ++ob1; 
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ob1.show( ) ; 
ob2.show( ) ; 
ob1=ob2=ob3 ; 
ob1.show( ); 
ob2.show( ); 
return 0; 
} 

 
 ا رج من الربنامج:

11 21  

12 22  

11 22  

11 11  

11 11 
 ج الساب :يف الربنام
 -:( )-operatorالدالة 

Loc  loc:: operator- (loc op2) 
{ 
loc temp; 
   notice order of operands 
temp.longitude = longitude- op2.longitude; 
temp.latitude = latitude- op2.latitude; 
return temp; 
} 
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الطةةةةةرح.  ) ( ترتيةةةةةق انعةةةةةامالت يف عمليةةةةةة - operatorالحةةةةة  يف الدالةةةةةة 
انعامل على ملن عالمة الطرح دةتم طرحةه مةن انعامةل علةى دسةار عالمةة الطةرح وكلةك 

 - operatorألن انعامل على دسار عالمة الطرح هو الذي دقةوم باسةتدعاء الدالةة 
دةةتم طرح ةةا مةةن بيانةةات الكةةائن اناةةار إليةةه بانؤهةةر   ob2) ( وعليةةه بيانةةات الكةةائن 

this. 
 -:( )=operatorالدالة 

Loc  loc:: operator= (loc op2) 
{ 
temp.longitude = op2.longitude; 
temp.latitude = op2.latitude; 
return *this;       // i.e., return  object that  
                        //generated call 
} 

++ دكون العامل = حممةال  باةكل ىائةد يف كةل الفئةات باةكل افرتاعة  Cيف 
=) ( تقةوم  operatorحي لو   تتم كتابةة دالةة لت ميلةه . يف ان ةال السةاب  الدالةة 

بةةنف  م مةةة العامةةل  = االفرتاعةة  ولكةةن يف بعةة  األحيةةان ملكةةن للعامةةل = اريمةةل 
 باكل ىائد تنفيذ م ام أخر .

 وهو الكائن الذي استدعى الدالة. thisتعيد الدالة *
 :( )++operatorالدالة 

loc  loc:: operator++  ) (  
{ 
longitude++; 
latitude++; 
return *this       ; 
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أي وسةيطات  ( )++operatorكما الحظت يف الربنةامج ال ت خةذ الدالةة 
 .thisوكلك ألن العامل ++ أحاد  . دتم متردر انعامل باستعمال انؤهر 

تقةةةوم  ( )++operatorو  ( )=operatorالحةةة  أن كةةةال الةةةدالتن 
دةةتم تعيةةن  ( )=operator قيمةةة الكةةائن الةةذي اسةةتدعى الدالةةة ففةة  الدالةةة بتغيةة 

قيمةةةة جددةةةدا للكةةةائن علةةةى دسةةةار العالمةةةة = والةةةذي قةةةام باسةةةتدعاء الدالةةةة ويف الدالةةةة 
operator++( )  1دتم ىدادا الكائن الذي استدعى الدالة مبقدار . 

 
 
 

ال  ىائةةةدا  . فمةةة ال  أو =+ حتمةةةي -++ كةةةة =Cملكننةةةا حتميةةةل عوامةةةل التعيةةةن يف 
 .locالدالة التالية تقوم بت ميل العامل =+ حتميال  ىائدا  يف الفئة  

loc  loc:: operator+= (loc op2) 
{ 
loc temp; 
longitude = op2.longitude+ longitude; 
latitude = op2.latitude+ latitude; 
return *this; 
} 

ة + وبةةةن عوامةةةل التعيةةةن كةةةة =+ هةةةو أن عوامةةةل الفةةةرق بةةةن العوامةةةل ال نائيةةةة العاددةةةة كةةة
 التعين تعدل الكائن الذي مت استدعارتها من أجله فم ال  إكا كتبنا:

ob1 += ob2; 
ودةتم تعددلةه  مة   ob1للكةائن  ( )+=operatorسةيتم اسةتدعاء الدالةة 

ob2 .إليه 
 
 
 

 

 حتميل عوامل التعين باكل ىائد
 8.6 

 صددقة حتميل عامل باكل ىائد باستخدام دالة
 8.7 
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راد ملكننةةةا حتميةةةل عامةةةل باةةةكل ىائةةةد باسةةةتخدام دالةةةة صةةةددقة لةةةدوال الفئةةةة انةةة
حتميل العامل  ليعمل على كائناهتةا ومبةا أن الدالةة الصةددقة هة  ليسةت عضةوا  يف الفئةة 

وعليةةه دةةتم متردةةر وسةةيطاهتا ظاهردةةا   ونعةةت بةةذلك أن   thisلةةذا ف ةة  ال متتلةةك انؤهةةر 
الدالةةة الصةةددقة الةةي تقةةوم بت ميةةل عامةةل ننةةائ  دةةتم متردةةر وسةةيطتن هلةةا بينمةةا دةةتم متردةةر 

 لدالة الصددقة الي تقوم بت ميل عامل أحاد  .وسيطة واحدا ل
عندما نقوم بت ميل عامل ننائ  باستخدام دالة صددقة دةتم متردةر انعامةل علةى اليسةار 

 يف الوسيطة األوىل بينما دتم متردر انعامل على اليمن يف وسيطة الدالة ال انية.
 +ان ال التايل دوع  كيفية تعردئ دالة صددقة لت ميل العامل 

 
//Program 8-6: 

 #include <iostream.h> 
class loc{ 
 
//Continued 

int longitude, latitude; 
public: 
loc( )   { }// needed to construct temporaries 
loc(int lg, int lt) { 

longitude = lg; 
latitude =lt; 
} 
void show( ) { 
cout << longitude";  "<< 
cout<< latitude<< "\n  " ;  
} 
friend loc operator+ (loc op1, loc op2); // now a 

friend loc operator- (loc op2)  ;  
loc operator= (loc op2;) 
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loc operator;) (++ 
}; 
   now , + is overloaded using friend function. 
loc operator+ (loc op1, loc op2); 
{ 
loc temp; 
temp.longitude =op1.longitude+ op2.longitude; 
temp.latitude = op1.latitude+ op2.latitude; 
return temp; 
} 
   overload - for loc. 
Loc  loc:: operator - (loc op2) 
{ 
loc temp; 
   notice order of operands 
temp.longitude = longitude - op2.longitude; 
temp.latitude = latitude- op2.latitude; 
return temp; 
} 
   overload assignment for loc. 
Loc  loc:: operator = (loc op2) 
{ 
longitude = op2.longitude; 
latitude = op2.latitude; 
return *this;       // i.e., return  object that generated 
call 
} 
   overload ++ for loc. 
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Loc  loc:: operator++  ) (  
{ 
longitude; ++ 
latitude; ++ 
return *this       ; 
} 
int main) ( 
{ 
loc ob1(10, 20), ob2(5,30;) 
ob1 = ob1+ ob2; 
ob1.show ;) ( 
return 0; 
} 

 
 ا رج من الربنامج:

 
 

15    51  

 
 
  هنالك بع  عواملC++ :  ال ملكن حتميل ا باستخدام دالة صددقة وه 
  < ، ] [ ، ) ( ،  =- . 
 
* دضةةةيئ اسةةةتعمال الةةةدوال الصةةةددقة مرونةةةة إىل حتميةةةل العوامةةةل باةةةكل ىائةةةد وكلةةةك  

 لآليت:
 أفرض أننا قمنا بت ميل العامل + طم  كائنات فئة العبارا التالية ال تعمل:
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ob1=3+ ob2; 
دةةتم اسةةتدعارتها مةةن  ( )+operatorوكلةةك ألنةةه وكمةةا ككرنةةا سةةابقا  الدالةةة 

العالمةةة + وت خةذ الكةةائن علةةى ملةةن + كوسةةيطة هلةةا ،  قبةل الكةةائن انوجةةود علةةى دسةةار
ليسةت عضةوا  يف الفئةة لةذلك  1ومبا أن ه جيق استدعاء الدوال من قبةل الكائنةات و 

 ال ملكننا كتابة عبارا كالعبارا السابقة.
لذلك وعلى الرغم من أنه ملكن مج  عدد ص ي  إىل كائن تاب  لفئة ال ملكننةا        

 ص ي  إال إكا استخدمنا دالة صددقة.مج  كائن إىل رقم 
ان ال التةايل دوعة  هةذا حية  نقةوم يف ان ةال بتعردةئ إصةداردن لدالةة صةددقة وبالتةايل 

 ملكن للكائن أن دظ ر على ملن أو دسار العامل.
 

//Program 8-7: 
 #include <iostream.h> 
class loc { 
int longitude, latitude; 
public: 
loc( ){ } 
loc(int lg, int lt) { 
longitude = lg; 
latitude =lt; 
} 
void show( ) { 
cout << longitude<<   " " ;  
cout<< latitude<< "\n  ; "  
} 
friend loc operator+ (loc op1, loc op2); 
friend loc operator+ (int op1, loc op2) ; 
} 
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 +   is overloaded for loc + int. 
loc operator+ (loc op1, loc op2); 
{ 
loc temp; 
temp.longitude =op1.longitude+ op2; 
temp.latitude = op1.latitude+ op2; 
return temp; 
} 
 +    is overload  for int + loc. 
loc operator+ (int op1, loc op2); 
{ 
loc temp; 
temp.longitude =op1 + op2.longitude; 
temp.latitude = op1 + op2.latitude; 
return temp; 
  
int main) ( 
{ 
loc ob1(10, 20), ob2(5,30) , ob3(7, 14); 
ob1.show( ) ; 
ob2.show( ); 
ob3.show( ); 
ob1= ob2 +10;  //both of these 
ob3=10 + ob2;  // are valid 
ob1.show( ); 
ob3.show( ); 
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return 0; 
} 

 
 ا رج من الربنامج:

11 21  

5 11  

9       14  

15     41  

15     41  
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  الدوال الصددقة ه  دالة ليست عضوا  يف الفئة ولكن ا تستطي  الوصول إىل األعضاء
 ا اصة بتلك الفئة.

  طعل دالة ما صددقة نكتق اإلعالن عن ا مسبوقا  بالكلمة األساسيةfriend . 
  الفئات.ملكن جعل الفئة صددقة لفئة أخر  وكلك لتس يل االتصال بن 
   ملكن تعين قيمة كائن إىل كائن خخر باستعمال عالمة انساواا، هردطة أن تنتم  هذ

 الكائنات لنف  الفئة.
  عندما دعطى عامل موجود أصال  القدرا على العمل على أنواع بيانات جدددا دقال أنه

 مت حتميله باكل ىائد.
  دتم حتميل العوامل باكل ىائد بكتابة دوال حتمل االسمoperator  متبوعة بالعامل

باكل ىائد نعرف دالة حتمل االسم  +انراد حتميله   باكل ىائد، فم ال  لت ميل العامل 
operator+( ) . 

  ملكن تعردئ الدالة الي تعمل على حتميل عامل باكل ىائد يف فئة ما كعضو يف الفئة
 أو كدالة صددقة للفئة.

  ت خذ دالة العاملoperator function دما تكون عضوا  يف الفئة الاكل العام عن
 التايل:   

return_type operator#(arg_list) 
{ 
   operations 
} 

 -حي  :
return_type  هو قيمة إعادا الدالة :operator#    والةي غالبةا  مةا ترجة  كائنةا

مةةن أي  return_typeتابعةةا  للفئةةة الةةي تعمةةل علةةى كائناهتةةا ولكةةن ملكةةن أن دكةةون 
 ر.نوع خخ

Operator :-  ++ كلمة أساسية يفC. 
تستبدل بالعامل انراد حتميله باكل ىائد ، فم ال  إكا كنا نقوم بت ميةل العامةل  -# :

 .operator+  باكل ىائد نكتق 

 الملخص:
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Arg_list:-  وهى الئ ةة الوسةيطات انمةرا إىل الدالةةoperator#    والةي حتتةو
،  ، ....(  وتكةون فارغةة -ئ  )+، على عنصر واحد إكا كنا نقوم بت ميل عامةل ننةا

 ، ....(. --أحاد  )++،  Cإكا كنا نقوم بت ميل عامل++ 
Operations:- .العمليات انراد من العامل اريمل باكل ىائد تنفيذها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مع بيان األلوجه السالبة فيها. ++Cفي   Friend shipناقش مفهوم الصداقة  -1
والي رأدناها يف األم لة السابقة حبي  تعمل  stackئة & ++ يف الف--محل العوامل  -2

++ ) ( متاما  م لما تعمل الدالتان  operator) ( و - - operatorالدالتان 
pop و ) (push على التوايل؟ 

، * و    حبي  تقوم بإجراء العمليات احلسابية يف فئة  -قم بت ميل العوامل + ،  -1
 (  الي على الصورا complex numberة )مت ل األعداد انركب complexتدعى 

real part + imaginary part *I 

 i  =√1حي     

 

 
 
 

 األسئلة
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 الوحدة التاسعة
 Inheritance & Polymorphismالوراثة لوتعدد األشكال 

 

1.0 

 بن ادة هذ  الوحدا:

 .++Cستتعرف على مف وم الورانة يف لغة 
 لقابلية إعادا استعمال الفئات. ستتعرف على كيفية توف  الورانة 
  ستتعرف على مف وم الفئة القاعدا(base class)  والفئة

 .(derived class)اناتقة
  ستتمكن من استعمال الورانة انتعددا الهتقاق فئة من فئتن قاعدتن أو

 أك ر.
 ستتعرف على مف وم تعدد األهكال(polymorphism)  يف لغةC++ . 
 عالن عن استعمال الدوال االفرتاعية ستتعرف على كيفية اإل(virtual 

functions) . 
  ستتعرف على كيفية اإلعالن عن استعمال الدوال االفرتاعية النقية(pure 

virtual functions)   إلنااء فئات جتردددة(abstract classes). 
 
 



 
 
 

192 

 
 
 

إال أهنةةا عمليةةا  تاةةكل القةةوا الدافعةةة  OOPالورانةةة هةة  انف ةةوم الرئيسةة  بعةةد الفئةةات يف 
ماةةرتكة  نبةدأ الربألةةة كائنيةة انن ةةى وتعتمةد فكةةرا الورانةةة علةى إمكانيةةة إناةاء فئةةات جددةدا تكةةون

يف صةةفات مةة  فئةةات موجةةودا أصةةال  وكلةةك  عةةل الفئةةة اطددةةدا تةةرث كةةل صةةفات الفئةةة القدملةةة 
باإلعافة إىل صفاهتا ا اصة هبا فبدال  من كتابة البيانات واألعضةاء الداليةة اناةرتكة مةرا أخةر  يف 

البيانةات كةل   derived classالفئةة اطددةدا تةرث الفئةة اطددةدا والةي تسةمى بالفئةة اناةتقة 
 .base classواألعضاء الدالية من الفئة انعرفة أصال  والي درمب هلا بالفئة القاعدا 

عةةادا تضةةيئ الفئةةة اناةةتقة بيانةةات وأعضةةاء داليةةة خاصةةة هبةةا وعليةةه تكةةون الفئةةة اناةةتقة 
 أكرب من الفئة القاعدا.

ولكةن العكة  غة   جند أن كل كائن تاب  للفئة اناةتقة هةو بالضةرورا تةاب  للفئةة القاعةدا
صةةةة ي  فكائنةةةةات الفئةةةةة اناةةةةتقة حتمةةةةل صةةةةفات أك ةةةةر مةةةةن كائنةةةةات الفئةةةةة القاعةةةةدا ، فمةةةة ال  فئةةةةة 
انستطيل ه  فئة ماتقة من فئة األهكال الرباعية وعليه ملكن القةول أن أي مسةتطيل هةو هةكل 

 رباع  وال ملكننا القول أن أي هكل رباع  هو مستطيل.
 الفئة القاعدا والفئات اناتقة. ( دوع  العالقة بن8-1الاكل )

 9.1 مقدمة

 فئة األهكال

 فئة األهكال ننائية األبعاد ادفئة األهكال نالنية األبع

 فئة الدائرا فئة انستطيل فئة انرب  فئة الاكل الكروي فئة انكعق
 
 

 ( دوع  العالقة بن الفئة القاعدا والفئات اناتقة8-1)هكل 
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 الاكل العام الهتقاق فئة من فئة قاعدا هو:

class derived-class-name : access base-class-name 

{ 

body of class 

}; 

و تسةةمى حمةةدد وصةةول إمكانيةةة الوصةةول إىل أعضةةاء الفئةةة القاعةةدا   accessحتةةدد 
وإكا   دةةةةتم حتددةةةةدها  protected أو privateأو  public،وهةةةةى ملكةةةةن أن تكةةةةون إمةةةةا 

 . privateفسيفرتض انصرف أن حمدد الوصول هو  
 privateتسمى الورانة عامة، عندما دسةتخدم اريةدد  publicعندما دستخدم حمدد الوصول 

 تسمى الورانة حممية. protectedتسمى الورانة خاصة وعندما دستخدم حمدد الوصول 
 

تسمى الورانة ورانة عامةة وفي ةا تةتم ورانةة األعضةاء  publicإكا كان حمدد الوصول عام 
العامةةةة واريميةةةة يف الفئةةةة القاعةةةدا ك عضةةةاء عامةةةة وحمميةةةة يف الفئةةةة اناةةةتقة ولكةةةن يف كةةةل األحةةةوال 
األعضاء ا اصة يف الفئة القاعدا تبقى خاصة بالفئة القاعدا وال ملكةن الوصةول إلي ةا مةن أعضةاء 

لتةايل دتضة  لنةا أن الكائنةات التابعةة للفئةة اناةتقة ملكن ةا الوصةول إىل الفئةة اناةتقة. يف الربنةامج ا
 األعضاء العامة يف الفئة القاعدا إكا كانت الورانة عامة. لنتاب  هذا الربنامج جيدا .
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//Program 9-1: 

#include <iostream.h> 

class base { 

int i ,  j; 

public: 

void set( int a , int b) { i= a; j= b;  } 

void show( ) { cout<<i <<  "  " << j << "\n"; } 

}; 

class derived : public base { 

int k; 

public: 

derived (int x)  { k=x;  } 

void showk( ) { cout << k << "\n" ;   } 

}; 

int main( ) 

{ 

derived ob(3); 

ob.set(1 ,2); // access member of base 

ob.show( ); // access member of base 

 

ob.showk( ); //uses member of derived class 

return 0; 

} 

 
 ا رج من الربنامج :

 

1   2 

3 
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إال أنةةه   derivedهةةو كةةائن تةةاب  للفئةةة  obيف الربنةةامج السةةاب  علةةى الةةرغم مةةن أن 
وكلةك ألن  baseيف الفئةة  ( )showو  ( )setاستطاع الوصول إىل األعضاء الدالية العامة 

 الورانة عامة.
تسةةةمى الورانةةةة خاصةةةة وعليةةةه كةةةل األعضةةةاء  privateإكا كةةةان حمةةةدد الوصةةةول خةةةا  

 العامة واريمية يف الفئة القاعدا تصب  أعضاء خاصة يف الفئة اناتقة .
 

هةة  اآلن  ( )showو ( )setالربنةامج التةايل لةةن دعمةل وكلةك ألن كةةل مةن الةدوال 
 خاصة بالفئة القاعدا.

 
 

//Program 9-2: 

// This program won't compile. 

#include<iostream.h> 

class base { 

//Continued 

int i ,  j; 

public: 

void set( int a , int b) { i= a; j= b;  } 

void show( ) { cout<<i <<  "  " << j << " \n "; } 

}; 

// Public elements of base are private in derived. 

Class derived : private base { 

Int k; 

Public: 

derived (int x)  { k=x;  } 

void showk( ) { cout << k << " \n " ;   } 

}; 

int main( ) 

{ 

derived ob(3); 

ob.set(1 ,2); // error, can’t access set( ) 

ob.show( ); // error, can’t access show( ) 

return 0; 

} 
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ألن  baseهة  اآلن خاصةة بالفئةة  ( )showو  ( )setنامج السةاب  ال دعمةل ألن األعضةاء الداليةة الرب 

، وعليةةةةةه  obانسةةةةمى  derivedالورانةةةةة خاصةةةةة وبالتةةةةايل ال ملكةةةةن الوصةةةةول إلي ةةةةةا مةةةةن كةةةةائن الفئةةةةة 
 العبارات التالية ليست ص ي ة.

ob.set(1 ,2); 

ob.show( ); 

 
 
 

 
 

ب  أعضاء خاصة يف الفئة اناتقة وعليه ملكن الوصول يف الورانة ا اصة األعضاء العامة واريمية يف الفئة القاعدا تص

إلي ا من أعضاء الفئة اناتقة والفئة القاعدا فق  وال ملكن الوصول إلي ا من قبل األعضاء يف الفئات األخر  من 

 الربنامج.
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تسةةةةمى الورانةةةةة حمميةةةةة وعنةةةةدها كةةةةل  (protected)حممةةةةى إكا كةةةةان حمةةةةدد الوصةةةةول 
األعضاء العامة واريمية يف الفئة القاعدا تصب  أعضاء حممية يف الفئة اناتقة، أي ملكةن الوصةول 

 إلي ا من الكائنات يف الفئة اناتقة، الربنامج التايل دوع  كلك:
 

//Program 1-3: 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

class base { 

protected: 

int i ,j ; //private to base , but accessible by derived 

public: 

void setij( int a , int b) { i= a; j= b;  } 

void showij( ) { cout<<i <<  "  " << j << "\n"; } 

}; 

// Inherit base as protected. 

class derived : protected base { 

int k; 

public: 

// derived may access base's i and j and setij( ). 

void setk( ) { setij( 10, 12) ; k = i*j;  } 

//may access showij( ) here 

void showall( ) { cout << k<< " "<<endl ; showij( ) ; } 

}; 

int main ( ) 

{ 

derived ob ; 

// ob.setij(2, 3) ;   // illegal, setij( ) is 

//                protected member of derived 

ob.setk( ) ; // ok , public member of derived 

 ob.showall( ) ;  // ok , public member of derived 

//ob.showij( ); // illegal, showij( ) is protected 

  الوراثة المحمية

 Protected Inheritance 
 

9.2 
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                      // member of derived 

//Continued 

return 0 ; 

}  

 
 ا رج من الربنامج :

 

120 

10 12 

 

 
هة   ( )showijو  ( )setijكمةا رأدةت يف الربنةامج السةاب  بةالرغم مةن أن الةدوال 

إال أهنةةةا أصةةةب ت حمميةةةة يف الفئةةةة اناةةةتقة ألننةةةا اسةةةتخدمنا الورانةةةة  baseأعضةةةاء عامةةةة يف الفئةةةة 
 .derivedبل كائنات الفئة اريمية وعليه ال ملكن الوصول إىل هذ  األعضاء من ق

 
 
 

 

ال ملكةةةةن  protectedعنةةةةدما دةةةةتم اإلعةةةةالن عةةةةن عضةةةةو يف فئةةةةة مةةةةا علةةةةى انةةةةه حممةةةةى 
ولكةةن  privateالوصةةول إىل هةةذا العضةةو مةةن قبةةل األعضةةاء خةةارج الفئةةة متامةةا  كالعضةةو ا ةةا  

حةة   هنالةةك اسةةت ناء هةةام ، ففةة  الورانةةة العامةةة يف حةةن أن العضةةو ا ةةا  ال ملكةةن الوصةةول إليةةه
مةةةةن األعضةةةةاء يف الفئةةةةة اناةةةةتقة، ملكةةةةن الوصةةةةول إىل العضةةةةو اريمةةةةى يف الفئةةةةة القاعةةةةدا مةةةةن قبةةةةل 

ملكنةةةةك تعردةةةةئ  protectedاألعضةةةةاء يف الفئةةةةة اناةةةةتقة. وعليةةةةه باسةةةةتخدام حمةةةةدد الوصةةةةول 
أعضةةةاء خاصةةةة بالفئةةةة   ملكةةةن الوصةةةول إلي ةةةا مةةةن الكائنةةةات يف  الفئةةةات اناةةةتقة وإليةةةك الربنةةةامج 

 كلك:الذي دوع  
 

//Program 9-4: 

#include <iostream.h> 

class base { 

protected: 

int i ,j ; //private to base , but accessible by derived 

public: 

 الورانة واألعضاء اريمية
Inheritance and protected members 

 

9.3 
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void set ( int a , int b) { i= a; j= b;  } 

//Continued 

void show( ) { cout<<i <<  "  " << j << "\n"; } 

}; 

class derived : public base   { 

int k; 

public: 

// derived may access base's i and j 

void setk( ) {k=i*j ;} 

void showk( ) { cout <<k << " \n " ;} 

}; 

int main( ) 

{ 

derived ob; 

ob.set(2, 3) ;     // ok, known to derived 

    ob.show( ) ; // ok, known to derived 

ob.setk( ); 

ob.showk( ); 

int d; 

return 0; 

} 

 
 

 ا رج من الربنامج:
 

2        3 

6 

 

ورانةةة عامةةة و مت اإلعةةالن  baseمةةن الفئةةة  derivedيف هةةذا ان ةةال متةةت ورانةةة الفئةةة 
ولةةذلك   derivedيف الفئةةة  ( )setkعلةةى أهنةةا حمميةةة العضةةو الةةدايل   jو  iعةةن البيانةةات 

 البيانات .ملكن للعضو الدايل  الوصول إىل هذ  
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من ان م أن نعرف ترتيق تنفيذ دوال اناةيدات وان ةدمات عنةد إناةاء كةائن تةاب  للفئةة 
 اناتقة ، لنبدأ بدراسة الربنامج:

 

//Program 1-5: 

#include <iostream.h> 

class base { 

public: 

base ( ) { cout << "Constructing base \n";} 

~ base( ) { cout << "Destructing base\n" ; } 

}; 

class derived : public base { 

public: 

derived( ) { cout <<"Constructing derived\n" ; } 

~derived( ) { cout<< "Destructing derived\n" ; } 

}; 

int main ( ) 

{ 

derived ob; 

// do nothing but construct and destruct ob 

return 0; 

} 

 
دتضةة  لنةةا أن الربنةةامج داةةيد مث د ةةدم كائنةةا   ( )mainيةة  انكتةةورب يف الدالةةة مةةن التعل

 . derivedتاب  للماتقة  obددعى 
 فا رج من الربنامج دكون كالتايل:

Constructing base 

Constructing derived 

Destructing derived 

Destructing base 

 المشيدات لوالمهدمات لوالوراثة
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القاعةةةدا دليةةةه ماةةةيد الفئةةةة اناةةةتقة كمةةةا تةةةر  مةةةن خةةةرج الربنةةةامج مت تنفيةةةذ ماةةةيد الفئةةةة 
 ،ولكن مت تنفيذ م دم الفئة اناتقة قبل م دم الفئة القاعدا.

دتم استدعاء اناةيدات برتتيةق اهةتقاق الفئةات ) الفئةة القاعةدا  -وعموما  القاعدا ه :
مث اناةةةتقة مث اناةةةتقة من ةةةا وهكةةةذا( بينمةةةا دةةةتم اسةةةتدعاء ان ةةةدمات بعكةةة  ترتيةةةق االهةةةتقاق ، 

 نامج التايل دوع  كلك:الرب 
 

//Program 1-6: 

#include<iostream.h> 

class base { 

public: 

base ( ) { cout << " Constructing base \n ";} 

~base( ) { cout << " Destructing base\n " ; } 

}; 

class derived1 : public base { 

public: 

derived1 ( ) { cout " Constructing derived1\n " ; } 

~derived1 ( ) { cout " Destructing derived1\n " ; } 

}; 

class derived2 : public derived1 { 

public: 

derived2 ( ) { cout " Constructing derived2\n " ; } 

~derived2 ( ) { cout " Destructing derived2\n " ; } 

}; 

int main ( ) 

{ 

derived2 ob; 

// construct and destruct ob 

return 0; 

} 
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 ا رج من الربنامج:

 

Constructing base 

Constructing derived1 

Constructing derived2 

Destructing derived2 

Destructing derived1 

Destructing base 

 
 

 

 

 
 حتدث الورانة انتعددا عندما ترث فئة ما من فئتن قاعدتن أو أك ر كالتايل:

class base1 

{ }; 

class base2 

{ }; 
class derived: public base1, public base2 

{ }; 

. دةتم يف مواصةفات الفئةة  base2و base1ماةتقة مةن الفئتةن   derivedالفئةة 
اناتقة فصل الفئةات القاعةدا عةن بعضة ا الةبع  بواسةطة فاصةلة . جيةق أن دكةون هنالةك حمةدد 

 وصول لكل فئة قاعدا.
 تايل دبن كيفية استعمال الورانة انتعددا.الربنامج ال

 

//Program 9-7: 

// An example of multiple base classes. 

#include<iostream.h> 

class base1 { 

protected: 

int x; 

 الورانة انتعددا
Multiple Inheritance 
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public: 

//Continued 

void showx( )  { cout << x<< " \n " ;  } 

}; 

class base2 { 

protected: 

int y; 

public: 

void showy( )  { cout << y<< " \n " ;  } 

}  ; 

// Inherit multiple base classes . 

class derived: public base1 , public base2  { 

public: 

void set (int i , int j )  { x=i; y=j ; } 

} ; 

int main ( ) 

{ 

derived ob ; 

ob.set(10, 20) ; // provided by derived 

ob.showx( ) ;     // from base1 

ob.showy( ) ;     //from base2 

return 0; 

} 

 
 ا رج من الربنامج:

10 

20 

 
 base2و  base1الفئتةةةةةن  derivedيف الربنةةةةامج السةةةةاب  ورنةةةةت الفئةةةةة  

الوصةول إىل األعضةاء الداليةة  derivedالةذي دتبة  للفئةة  obورانة عامة، لذلك ملكن للكةائن 
  . base2التاب  للفئة   ( )showyو  base1التاب  للفئة   ( )showxالعامة 
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هنالك نالنة مفاهيم رئيسية يف الربألة الكائنية انن ى . األول هو الفئات وال ةاي الورانةة 
مةن خةالل الةداالت  ++Cسنناقش هنا انف وم ال ال  : تعةدد األهةكال احلقيقة  دةتم تطبيقةه يف 

 .virtual functionsاإلفرتاعية
دوجةةةد يف احليةةةاا الفعليةةةة ألموعةةةة مةةةن األنةةةواع انختلفةةةة مةةةن األهةةةياء والةةةي  عنةةةد إعطائ ةةةا 

عةةةةادا حيةةةةدث تعةةةةدد األهةةةةكال يف الفئةةةةات  ++Cتعليمةةةةات متطابقةةةةة تتصةةةةرف بطةةةةرق خمتلفةةةةة ، يف 
انرتبطة ببعضة ا الةبع  بسةبق الورانةة وهةذا دعةت أن اسةتدعاء عضةو دايل سةيؤد  إىل تنفيةذ دالةة 

 وفقا  لنوع الكائن الذي استدعى العضو الدايل.خمتلفة 
دبةةدو تعةةدد األهةةكال هةةبي ا  بت ميةةل الةةداالت باةةكل ىائةةد ، لكةةن تعةةدد األهةةكال خليةةة 
خمتلفةة وأك ةةر فعاليةةة فعنةد حتميةةل الةةداالت باةكل ىائةةد انصةةرف هةو الةةذي حيةةدد الدالةة الةةي سةةيتم 

 لورب تنفيذها أنناء تاغيل الربنامج.تنفيذها بينما يف تعدد األهكال دتم اختيار الدالة انط
 
 
 

ودعةةاد تعردف ةةةا يف  baseهةة  دوال دةةتم تعردف ةةا عةةمن األعضةةةاء الداليةةة يف فئةةة قاعةةدا 
تقةوم الفئةة اناةتقة بإعةادا تعردةئ الدالةة مبةا  virtual  functionالفئةات اناةتقة. إلناةاء 
 دتواف  م  متطلباهتا .

نات فئة قاعدا ملكةن اسةتخدام نفة  انؤهةر لياة  إىل  ***  عندما دعلن عن مؤهر ليا  إىل كائ
كائنات الفئات اناتقة وعليه عندما داة  مؤهةر فئةة قاعةدا إىل كةائن يف فئةة ماةتقة من ةا حتتةو  

الدالةةة انطلةةورب تنفيةةذها وفقةةا  ريتودةةات انؤهةةر )نةةوع  ++Cحتةةدد  virtual functionعلةةى 
ا الت ددةد أننةاء تنفيةذ الربنةامج وعليةه عنةدما دسةتعمل الكائن اناار إليه بواسطة انؤهةر( ودةتم هةذ

مؤهةةةر الفئةةةة القاعةةةدا لياةةة  إىل كائنةةةات الفئةةةات اناةةةتقة دةةةتم تنفيةةةذ عةةةدا إصةةةدارات مةةةن الدالةةةة 
 اإلفرتاعية بناءا  على حمتودات انؤهر.

 الربنامج التايل دوع  كلك:
 

 تعدد األهكال
Polymorphism 
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 الداالت االفتراضية
 Virtual Functions 
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Program 9-8: 

#include<iostream.h> 

class base { 

//Continued 

public: 

virtual void vfunc( ) { 

cout << " This is base’s vfunc( ) .\n "; 

} 

}; 

class derived1 : public base { 

public : 

void vfunc( )  { 

cout << " This is derived1’s vfunc( ) .\n "; 

} 

}; 

class derived2 : public base { 

public : 

void vfunc( )  { 

cout << " This is derived2’s vfunc( ) .\n "; 

} 

}; 

int main( ) 

{ 

base *p, b; 

derived1 d1; 

derived2 d2; 

 

// point to base 

p= &b; 

p->vfunc( ) ; // access base's vfunc( ) 

// point to derived1 

p= &d1; 

p->vfunc( ) ; // access derived1's vfunc( ) 

// point to derived2 
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p= &d2; 

p->vfunc( ) ; // access derived2's vfunc( ) 

return 0; 

} 

 

 ا رج من الربنامج:
 

 

This is base’s vfunc( ).  

This is derived’s vfunc( ). 

This is derived’s vfunc( ). 

 

 
. الحةةة  أن الكلمةةةة  ( )vfuncمت تعردةةةئ الدالةةةة اإلفرتاعةةةية  baseداخةةةل الفئةةةة 

 ( )vfuncاسةم الدالةة يف اإلعةالن عن ةا . مت إعةادا تعردةئ الدالةة  تسةب  virtualاألساسةية 
 . derived2و  derived1يف الفئات اناتقة 

 -مت اإلعالن عن أربعة متغ ات:  mainداخل الدالة 
 نوعه اسم المتغير

p  مؤهر لكائنات الفئة القاعداbase 
b  كائن تاب  للفئةbase 

d1  كائن تاب  للفئةderived1 
d2  كائن تاب  للفئةderived2 

 
بواسةطة انؤهةر  ( )vfuncومت استدعاء الدالةة  pإىل انؤهر  bمت تعين عنوان الكائن 

p  ومبا أن انؤهر اآلن حيمل عنوان الكائن التاب  للفئةbase  مت تنفيذ إصدار الدالةvfunc( 

التةةاب  للفئةةة  d1ان الكةةائن إىل عنةةو   p.بعةةدها مت تغيةة  قيمةةة انؤهةةر  baseانعةةرف يف الفئةةة  (
 اآلن سيتم تنفيذ الدالة    derived1اناتقة 

derived1:: vfunc( )  
 وعليه العبارا:  pإىل انؤهر   derived2التاب  للفئة  d2أخ ا  مت تعين عنوان الكائن 

p -> func( ); 
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 أدت إىل تنفيذ الدالة 
derived2:: vfunc( )  

الةةةدوال اإلفرتاعةةةية هةةةبي ة بت ميةةةل الةةةداالت باةةةكل ىائةةةد . مةةةن النظةةةرا األوىل قةةةد تبةةةدو 
ولكةةن عنةةد حتميةةل الةةداالت باةةكل ىائةةد جيةةق أن خيتلةةئ اإلعةةالن عةةن الدالةةة مةةن دالةةة إىل أخةةر  
يف نوع أو عدد الوسائ  انمررا إىل الدالة ح  دستطي  انصرف حتددد الدالةة انطلةورب تنفيةذها ، 

دطةةةةاب  إعةةةةالن الدالةةةةة اإلفرتاعةةةةية انعرفةةةةة يف الفئةةةةة القاعةةةةدا بينمةةةةا يف الةةةةدوال اإلفرتاعةةةةية جيةةةةق أن 
 اإلعالن عن ا يف الفئات اناتقة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. الفئةة الةي ال دةتم إناةاء أي كائنةات  OOPتاكل الفئات التاردددةة مف ومةا  قودةا  يف 
تقاق من ةةا تسةةمى فئةةةة جتردددةةة . اهلةةةدف الوحيةةد هلةةةذ  الفئةةة هةةو أن تلعةةةق دور فئةةة عامةةةة دةةتم اهةةة

 فئات أخر  من ا.
 
 
 

سةةيكون مةةن اطيةةد لةةو اسةةتطعنا يف حةةال إناةةاء فئةةة قاعةةدا جتردددةةة أن نبلةةف انصةةرف أن 
ملن  أي مستخدم للفئة من إنااء كائن تاب  هلا ، دتم كلك مةن خةالل تعردةئ دالةة إفرتاعةية نقيةة 

 واحدا على األقل يف الفئة.
م ، دةةتم إىالةةة جسةةم الدالةةة اإلفرتاعةةية يف الدالةةة اإلفرتاعةةية النقيةةة هةة  دالةةة لةةي  هلةةا جسةة

 الفئة القاعدا.
 الصورا العامة هلا:

  الفئات التجريدية

Abstract Classes 
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 الداالت اإلفرتاعية النقية
 Pure virtual functions 

 
 

 

9.9 

 تذكر دائماً أن الدالة اإلفتراضية:
 1كن أن تكون عضوا  ساكنا  يف الفئة   ال ملstatic member. 
 2 ال ملكن أن تعرف كدالة صددقة friend function. 
 1 ال ملكن استعماهلا كمايد  constructor. 
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virtual type functionname (parameter-list) = 0; 
هةةو فقةة  إبةةال    (0=)عالمةةة انسةةاواا لةةي  هلةةا أي عالقةةة بةةالتعين فالرتكيةةق اننطقةة  

 انصرف أن الدالة ستكون نقية أي لن دكون هلا جسم.
  numberلتايل حيتو  على م ال بسةي  لدالةة إفرتاعةية نقيةة. الفئةة القاعةدا الربنامج ا

،  ( ) setval،  الدالةة   valدةدعى  intه  فئة جتردددة حتتو  علةى عضةو حممةى مةن النةوع 
مت إعةادا تعردةئ   hextype  ،oct type. يف الفئةات اناةتقة   ( )showالدالةة النقيةة 

 . ( )showالدالة 
 

//Program 9-9: 

#include <iostream.h> 

//Continued 

class number  { 

protected : 

int val ; 

//Continued  

public : 

void setval (int i) { val = i ; } 

// show( ) is a pure virtual function  

virtual void show( ) = 0 ; 

}; 

class hextype : public number  { 

public : 

void show ( )    { 

cout << hex << val << "\n " ; 

} 

}; 

class dectype : public number  { 

public : 

void show ( )    { 

cout <<  val << "\n " ; 

} 

}; 

class octtype : public number  { 

public : 
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void show ( )    { 

cout <<  oct << val << "\n " ; 

} 

}; 

int main ( ) 

{ 

dectype d; 

hextype h; 

octtype 0; 

 

d.setval(20) ; 

d.show( ) ;  

h.setval(20) ; 

h.show( ) ;  

0.setval(20) ; 

0.show( ) ;  

 

return 0; 

} 

 

 
 ا رج من الربنامج:

 
 

20 

14 

24 
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 :الاكل العام الهتقاق فئة من فئة قاعدا هو 
class derived-class-name : access base-class-name  { 

body of class 

}; 

  تسةةمىaccess   حمةةةدد وصةةةول ، وهةةة  تةةةت كم يف كيفيةةة طردقةةةة ورانةةةة الفئةةةات حيةةة
أو حمميةةةةةةةة  (private)أو خاصةةةةةةة   (public)ملكةةةةةةن أن تكةةةةةةون الورانةةةةةةة عامةةةةةةة 

(protected) .على حسق حمدد الوصول انستخدم 
 مةة واريميةة إكا كان حمدد الوصول عام تسمى الورانةة عامةة وفي ةا تةتم ورانةة األعضةاء العا

يف الفئةةة القاعةةدا ك عضةةاء عامةةة وحمميةةة يف الفئةةة اناةةتقة ولكةةن تبقةةى األعضةةاء ا اصةةة يف 
 الفئة القاعدا خاصة بالفئة القاعدا، وال ملكن الوصول إلي ا من أعضاء الفئة اناتقة.

  إكا كان حمدد الوصول خا  تسمى الورانة خاصة وعندها كل األعضةاء العامةة واريميةة
 ئة القاعدا تصب  أعضاء خاصة يف الفئة اناتقة.يف الف

  إكا كان حمدد الوصول حممى تسمى الورانةة حمميةة  وعنةدها كةل األعضةاء العامةة واريميةة
 يف الفئة القاعدا تصب  أعضاء حممية يف الفئة اناتقة.

  ال ملكةةةن الوصةةةول إىل العضةةةو اريمةةةى مةةةن قبةةةل األعضةةةاء خةةةارج الفئةةةة إال أنةةةه يف الورانةةةة
 امة ملكن الوصول إىل العضو اريمى من األعضاء يف الفئات اناتقة.الع
  عادا دتم تنفيذ مايد الفئة القاعدا مث مايد الفئةة اناةتقة ولكةن دةتم تنفيةذ م ةدم الفئةة

 اناتقة أوال  قبل م دم الفئة القاعدا.
 .حتدث الورانة انتعددا عندما ترث فئة ما من فئتن قاعدتن أو أك ر 
 د األهكال عادا يف الفئات انرتبطة ببعض ا بسبق الورانة.حيدث تعد 
  الدوال االفرتاعية هة  دوال دةتم تعردف ةا عةمن األعضةاء الداليةة يف الفئةة القاعةدا ودعةاد

 تعردف ا يف الفئات اناتقة.
  ،عنةةدما داةة  مؤهةةر فئةةة قاعةةدا إىل كةةائن يف فئةةة ماةةتقة من ةةا حتتةةو  علةةى دالةةة افرتاعةةية

 انطلورب تنفيذها وفقا  ريتودات انؤهر ودتم كلك أنناء تنفيذ الربنامج. الدالة ++Cحتدد 
  جيةةةةق أن نطةةةةاب  إعةةةةالن الدالةةةةة االفرتاعةةةةية يف الفئةةةةة القاعةةةةدا بةةةةاإلعالن عن ةةةةا يف الفئةةةةات

 اناتقة.
  الفئة التاردددة(abstract class) .ه  الفئة الي ال دتم إنااء أي كائنات من ا 

 الملخص:
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 ة ه  دالة لي  هلا جسم دتم تعردف ا يف الفئات التاردددة.الدالة االفرتاعية النقي 
 
 
 

 
 

 / أكتب تعريفاً مختصراً لكل من اآلتي:1
  الورانة(Inheritance). 
  الورانة انتعددا(multiple inheritance). 
  الفئة القاعدا(base class). 
  الفئة اناتقة(derived class). 
 
 مشتقة هو أيضاً كائن تابع للفئة القاعدة لها./ ) صحيح / خطأ( : كائن الفئة ال2
 
 (protected)/ يفضل بعض المبرمجين عدم استعمال محدد الوصول المحم   3

 سالمة بيانات الفئة القاعدة . ناقش هذه العبارة لوبين ما مدى صحتها . ألنه يهدد
 
 ل االفتراضية مناسبًا؟/ ما هي الدلوال االفتراضية ؟ صف األحوال التي تكون فيها استعمال الدلوا4

 .     (pure) / لوضح الفرق بين الدلوال االفتراضية لوالدلوال االفتراضية النقية5
 

/ )صـــــحيح / خطـــــأ( كـــــل الـــــدلوال اإلفتراضـــــية فـــــي الفئـــــات القاعـــــدة التجريديـــــة 6
(abstract base classes) .يجـــــب أن تكـــــون دلوال افتراضـــــية نقيـــــة

 األسئلة
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 الوحدة العاشرة
 القوالب لواإلستثناءات

9.0 

 .ستتمكن من استعمال قوالق داالت إلنااء ألموعة من الدوال انرتبطة ببعض ا 
  ستتمكن من استعمال قوالق الفئات(Templates Classes). 
 ت ناءات يف لغة ستتعرف على مف وم االسC++. 
  ستتمكن من استعمال كتل ارياولةtry blocks  والي حتصر العبارات الي ملكن

 أن تؤد  إىل حدوث است ناء.
 .ستتمكن من رمى االست ناء 
  ستتمكن من استعمال كتل التقاطcatch blocks  والي تقوم مبعاطة

 االست ناء.
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باسةةةتبدال رقمةةةن تةةةتم كتابةةةة هةةةذ  الدالةةةة لنةةةوع بيانةةةات معةةةن   إكا أردنةةةا كتابةةةة دالةةةة تقةةةوم
 كاآليت:

int swap (int &a,int &b) 

{ 

int temp; 

temp=a; 

a=b; 

b=temp; 

} 

وتعيةد قيمةة مةن نفة  النةوع . لكةن لنفةرتض أننةا نردةد   intدتم تعردئ الدالةة مةن النةوع 
 .سنضطر لكتابة دالة جدددا كليا   longاستبدال رقمن من النوع 

Long swap (long &a, long &b) 

{ 

long temp; 

temp=a; 

a=b; 

b=temp; 

} 

 . floatوسنضطر لكتابة دالة أخر  إكا أردنا استبدال رقمن من النوع 
إن جسةةم الدالةةة هةةو نفسةةه يف كةةل احلةةاالت لكةةن جيةةق أن تكةةون داالت منفصةةلة ألننةةا 

ملكن حتميل هذ  الداالت باةكل ىائةد  نتعامل م  متغ ات كات أنواع خمتلفة وعلى الرغم من أنه
حبي  حتمل نف  االسم لكننا أدضا  نضطر إىل كتابة داالت منفصلة لكل نةوع وهةذ  الطردقةة هبةا 

 -عدا عيورب :
  كتابة نف  جسم الدالة مرارا  وتكةرارا  ألنةواع خمتلفةة مةن البيانةات دضةي  الوقةت ودبدةد 1

 حام الربنامج .
د  هةةةذ  الةةةداالت جيةةةق تصةةة ي  هةةةذا ا طةةة  يف بقيةةةة   إكا ارتكبنةةةا أي خطةةة  يف إحةةة2
 الداالت.

 قوالب الداالت

 Template Functions 
 

9.1 
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كانت  هنالك طردقة لكتابة هةذ  الدالةة مةرا واحةدا فقة  لكة  تعمةل علةى أي نةوع مةن 
 Functions أنةةواع البيانةةةات انختلفةةة ودةةةتم هةةذا باسةةةتعمال مةةا دسةةةمى بقالةةق الةةةداالت 

Templates  والذي دتم إناارتها باستخدام الكلمة األساسيةtemplate . 
الربنةةامج التةةايل دبةةن كيفيةةة كتابةةة دالةةة تقةةوم باسةةتبدال قيمةةي متغةة دن كقالةةق لكةة  تعمةةل 

مث دسةةتدعى هةةذ   ( )swapargsمةة  أي نةةوع أساسةة  .دعةةرف الربنةةامج إصةةدار قالةةق الدالةةة 
 نالث مرات م  أنواع بيانات خمتلفة. ( )mainالدالة يف

 

//Program 9-1: 
// Function template example. 

// Function template example. 

#include <iostream.h> 

// This is a function template. 

template <class x> void swapargs(x &a, x &b) 

{ 

x temp; 

temp = a; 

a = b; 

b = temp; 

} 

int main( ) 

{ 

int i=10 , j=20; 

double x=10.1, y=23.3; 

char a= 'x' ,b= 'z' ; 
 

cout << " original i, j: "; 

cout<<i<<" "<<j<< "\n " ; 

cout << " original x, y:" <<x<<" "<<y<< "\n " ; 

cout << " original a, b: " << a <<" "<< b << "\n " ; 
 

swapargs(i, j) ; // swap integers 

swapargs(x, y) ; // swap floats 

swapargs(a, b) ; // swap chars 

cout << " Swapped i, j: "<<i<<" "<<j<< "\n " ; 

cout << " Swapped x, y: "<<x<<" "<<y<< "\n " ; 
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cout << " Swapped a, b: " <<a<<" "<<b<< "\n " ; 

return 0; 

} 
 

 ا رج من الربنامج:

 

original i, j: 10   20 

original x, y:  10.1    23.3 

original a, b:   x    z 

Swapped i, j:   20 10 

Swapped x, y:  23.3    10.1 

Swapped a, b:   z x 

 

 

اآلن مةةة  كةةةل أنةةةةواع  ( )swapargsكمةةةا رأدةةةت يف الربنةةةامج أعةةةال  تعمةةةل الدالةةةة 
واستخدام استعملت ا كوسائ  هلا وملكةن أن تعمةل أدضةا  مة   int ،double ،charالبيانات 

ة مةن قبةل انسةتخدم ، وطعةل الدالةة تقةوم بكةل أنواع أساسية أخر  وح  م  أنواع البيانات انعرف
 هذا كتبنا:

template< class x> void swapargs (x& a, x&b) 

{ 

x temp; 

temp = a; 

a = b; 

b = temp; 

} 

االبتكةةار  يف قوالةةق الةةداالت هةةو عةةدم مت يةةل نةةوع البيانةةات الةةذي تسةةتعمله الدالةةة كنةةوع 
 أي نةةوع مةةن قالةةق الةةداالت يف ان ةةال السةةاب  ، مةة ال  ، بةةل باسةةم ملكنةةه أن داةة  إىل intمعةةن 

 وهو دسمى وسيطة قالق. xهذا االسم هو 
 
 
 

 المصرف لوقوالب الداالت 
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وتعردئ الدالة الذي دلي ةا ال دقةوم  templateعندما در  انصرف الكلمة األساسية 
بتوليةد أي هةفرا ألنةةه ال دعةرف بعةةد مةا هةو نةةوع البيانةات الةةذي سيسةتعمل مة  الدالةةة . دةتم توليةةد 

اسةةتدعاء الدالةةة يف عبةةارا مةةا يف الربنةةامج ، حيصةةل هةةذا األمةةر يف الربنةةامج السةةاب   يف الاةةفرا بعةةد 
 م ال . ;swapargs(i,j) العبارا 

عندما در  انصرف م ل هذا االستدعاء، فانه دعرف أن النوع الذي سةيتم اسةتعماله هةو 
int   كوننةةةا عرفنةةةا انتغةةة اتi وj   علةةةى أهنةةةا مةةةن النةةةوعintإصةةةدارا  للدالةةةة  .لةةةذا دقةةةوم بتوليةةةد

swapargs( )  خاصةةا  بةةالنوعint  مسةةتبدال  االسةةمx  يف كةةل ظ ةةور لةةه يف القالةةق بةةالنوع
int  ودسمى هذا استنباط(instantiating)    قالق الداالت. كل إصةدار مسةتنب  للدالةة

 دسمى دالة قوالبية.
 إىل جعةل انصةرف دولةد إصةدارا   swapargs( x,y)باةكل ممانةل دةؤد  االسةتدعاء 

بينمةةةةةةةةا دةةةةةةةةؤد  االسةةةةةةةةتدعاء  doubleدعمةةةةةةةةل علةةةةةةةةى النةةةةةةةةوع  ( )swapargsللدالةةةةةةةةة 
swapargs(a,b)  إىل توليد دالة تعمل على النوعchar. 

دقةةرر انصةةةرف كيفيةةة تصةةةردئ الدالةةةة علةةى أسةةةال نةةةوع البيانةةات انسةةةتعمل يف وسةةةيطات 
ة، إنةةةه خمطةةة  اسةةةتدعاء الدالةةةة . ممةةةا سةةةب  دتضةةة  لنةةةا أن قالةةةق الةةةداالت هةةةو لةةةي  يف الواقةةة  دالةةة

وهةو متاةابه للفئةة كوهنةا ذةوكج إلناةاء عةدا   OOPإلنااء عدا داالت ودةتالئم هةذا مة  فلسةفة 
 كائنات متااهبة.

 
 
 

ملكةةن تعردةةئ أك ةةر مةةةن وسةةيطة قالةةق يف قالةةق الةةةداالت وكلةةك باسةةتعمال فاصةةةلة )،( 
 تفصل بن الوسائ . الربنامج التايل دقوم بإنااء قالق داالت له وسيطتن

 

//Program 9-2: 

#include <iostream.h> 

template <class type1,class type2> 

void myfunc(type1 x, type2 y) 

{ 

cout <<x<< y << '\n' ; 

} 

int main( ) 

 قالب داالت مع لوسيطتي قالب
 9.3 
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{ 

myfunc ( 10, " I like C++"); 

myfunc(98.6, 19L); 

return 0; 

} 
 

 
 *int ،charبيانةةةةات بةةةة نواع ال type2و type1يف الربنةةةةامج السةةةةاب  مت اسةةةةتبدال 

،double  ،long  .على التوايل 
 

 ا رج من الربنامج:
 

10  I like C++ 

98.6  19L 

 

 
 
 

والي سةب  أن رأدناهةا يف األم لةة السةابقة كةان بإمكاهنةا ختةبدن بيانةات مةن  stackالفئة 
 يف فئة  floatولذلك إكا أردنا ختبدن بيانات من النوع  intنوع أساس  واحد فق  هو النوع 

 stack  سةةن تاج إىل تعردةةئ فئةةة جددةةدا كليةةا  وباةةكل ممانةةل سةةن تاج إىل إناةةاء فئةةة جددةةدا
لكل نةوع بيانةات نردةد ختبدنةه ، لةذا علينةا كتابةة مواصةفات فئةة واحةدا تعمةل مة  متغة ات مةن كةل 

 األنواع ولي  م  نوع بيانات واحد، بإمكان قوالق الفئات حتقي  كلك.
 باستعمال قالق داالت: stackلفئة ان ال دقوم بتعردئ ا

 

//Program 9-3: 

// This function demonstrates a generic stack. 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

 

const int SIZE = 10; 

 قوالب الفئات
 Templates Classes 

 

9.4 
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// Create a generic stack class 

template <class StackType> class stack  { 

StackType stck[SIZE];   // holds the stack 

int tos ; // index of top_of_stack 

 

public: 

stack( ) { tos =0;  }  // initialize stack 

//Continued 

void push(StackType ob) ; // push object on stack 

StackType pop( ) ;   // pop object from stack 

}; 

 

//push an object. 

template <class StackType> void stack <StackType> :: 

push(StackType ob) 

{ 

if (tos== SIZE)  { 

cout << "Stack is full.\n" ; 

return ; 

} 

stck[tos] = ob; 

tos++; 

} 

//pop an object. 

template <class StackType> StackType stack <StackType> 

:: pop( ) 

{ 

if (tos== 0)  { 

cout << "Stack is empty.\n" ; 

return 0;   //return null on empty stack 

} 

tos--; 

return stck[tos]; 

} 
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int main( ) 

{ 

// Demonstrate character stacks. 

stack<char> s1, s2;       // create two character stacks 

int i; 

 

s1.push( 'a' ); 

s2.push( 'x' ); 

//Continued 

s1.push( 'b' ); 

s2.push( 'y' ); 

s1.push( 'c' ); 

s2.push( 'z' ); 

for (i=0; i<3; i++ ) cout<<" "  <<s1.pop( ) ; 

cout <<endl; 

for (i=0; i<3; i++ ) cout<< " " <<s2.pop( )  ; 

cout<<endl; 

// demonstrate double stacks 

stack<double> ds1, ds2;       // create two double stacks 

ds1.push( 1.1 ); 

ds2.push( 2.2 ); 

ds1.push( 3.3 ); 

ds2.push( 4.4 ); 

ds1.push( 5.5); 

ds2.push( 6.6 ); 

for (i=0; i<3; i++ ) cout <<" "<<ds1.pop( ) ; 

cout<<endl; 

for (i=0; i<3; i++ ) cout<<" "  <<ds2.pop( ) ; 

return 0; 

} 
 

 ا رج من الربنامج:
 

c b a 
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z y x 

5.5 3.3 1.1 

6.6 4.4 2.2 

 

 
هنا كقالق فئات، هذا األسلورب ماابه لألسلورب انستعمل مة   stackمت مت يل الفئة 

إىل أن الفئةةة ب كمل ةةا سةةتكون قالبةةا    templateقوالةةق الةةداالت . تاةة  الكلمةةة األساسةةية 
 . StackTypeودتم عندها استعمال وسيطة قالق تدعى 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

إعةةافة إىل وسةيطة القالةةق  stack دتكةون مةةن اسةم الفئةة الحة  هنةا أن اسةةم الكةائنن
<char>  ممةةةةا مليبهةةةةا عةةةةن كائنةةةةات بقيةةةةة الفئةةةةات الةةةةي قةةةةد دةةةةتم اسةةةةتنباط ا مةةةةن نفةةةة  القالةةةةق كةةةةة

stack <double> . م ال 

ختتلئ قوالةق الفئةات عةن قوالةق الةداالت يف طردقةة اسةتنباط ا. إلناةاء دالةة فعليةة 
ئ ا باسةةةتعمال وسةةةيطات مةةةن نةةةوع معةةةن ،لكةةةن الفئةةةات دةةةتم مةةةن قالةةةق داالت دةةةتم اسةةةتدعا

 -استنباط ا بتعردئ كائن باستعمال وسيطة القالق :
stack <char> s1, s2; 

ودةةةةبود انصةةةةرف مسةةةةاحة مةةةةن  stackتةةةةابعن للفئةةةةة  s1 ،s2تناةةةة  هةةةةذ  العبةةةةارا كةةةةائنن 
ودناة  أدضةا  لةي  هةذا فقة  بةل  charالذاكرا لبيانات هذدن الكائنن والي ه  من النةوع 
 .charألموعة من األعضاء الدالية التايل تعمل على النوع 
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 ++Cتبود اإلست ناءات أسةلوبا  كةائين انن ةى نعاطةة أخطةاء التاةغيل الةي تولةدها فئةات 
ا  جيق أن حتدث تلك األخطاء كنتياة لعمل ما جر  عمن الربنةامج كمةا ، ولك  تكون إست ناء

 جيق أن تكون أخطاء دستطي  الربنامج اكتااف ا بنفسه .
 -التركيب النحوي لالستثناء:

لنفةةةةرتض أن برناألةةةةا  مةةةةا دناةةةة  كائنةةةةات تابعةةةةة لفئةةةةة معينةةةةة ودتفاعةةةةل مع ةةةةا ، ال تسةةةةبق 
درتكةق الربنةامج يف بعة  األحيةان أخطةاء ممةا  استدعاءات األعضاء الداليةة أي ماةاكل لكةن قةد

 دؤد  إىل اكتااف خط  يف عضو دايل ما.
دقةةوم العضةةو الةةدايل عنةةدها بةةإبال  الربنةةامج أن خطةة  مةةا قةةد حصةةل، دسةةمى هةةذا األمةةر 
رمى است ناء وحيتو  الربنامج علةى جةبء منفصةل نعاطةة ا طة ، دسةمى هةذا اطةبء معةاء االسةت ناء 

هنةا تلةتق  اإلسةت ناءات الةي ترمي ةا األعضةاء الداليةة. وأي عبةارات يف الربنةامج أو كتلة االلتقةاط أل
تسةةتعمل كائنةةات الفئةةة تكةةون موجةةودا داخةةل كتلةةة تسةةمى كتلةةة ارياولةةة وعليةةه األخطةةاء انولةةدا يف  

 كتلة ارياولة سيتم التقاط ا يف كتلة االلتقاط .
.  throw ،catch ،tryدسةةةةةةتعمل االسةةةةةةت ناء نةةةةةةالث كلمةةةةةةات أساسةةةةةةية جددةةةةةةدا 

الربنةةةامج دوعةةة  ميةةةبات خليةةةة االسةةةت ناء هةةةذ  ) هةةةو فقةةة  ختطةةةي  عةةةام إلظ ةةةار الرتكيةةةق اننطقةةة  
 -لالست ناء(:

 

//Program 9-4: 

class any class 

{ 

public: 

class an error 

{ 

}; 

void func( ) 

{ 

if ( /* Error condition*/) 

throw an Error( ); 

} 

 اإلستثناءات
 (Exceptions) 

 
 

9.5 
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}; 

void main( ) 

//Continued 

{ 

try 

{ 

any class obj1; 

obj1.func( ); 

} 

catch(any class:: An Error) 

{ 

// tell user about the Error 

} 

} 

 
وهى مت ل أي فئة ملكن أن حتةدث في ةا أي   anyclassدبدأ هذا الربنامج بفئة تدعى 

األعضةاء الداليةة . تقةوم any classأخطةاء. دةتم حتددةد فئةة االسةت ناء يف اطةبء العةام مةن الفئةة 
بالتةدقي  حب ةا  عةن أي خطة  . إكا وجةد تقةوم برمة  اسةت ناء باسةتعمال  any classالتابعة للفئة 

 .  ( )throw AnErrorدلي ا انايد التاب  لفئة ا ط   throwالكلمة األساسية 
يف كتلةةة  any classحبصةةر العبةةارات الةةي تتفاعةةل مةة  الفئةةة   ( )mainقمنةةا يف 

 anyسةببت أي واحةدا مةن تلةك العبةارات اكتاةاف خطة  يف عضةو دايل تةاب  للفئةة حماولةة إكا 

class  .سيتم رمى است ناء ودنتقل الت كم إيل كتلة  االلتقاط الي تل  ارياولة مباهرا 
 -الربنامج التايل دستعمل االست ناءات :

 

//Program 9-5: 

// Demonstrated Exceptions 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

const int SIZE =3; 

class stack 

{ 

private: 

int tos; 
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int stck[SIZE]; 

public: 

class Range {  }; 

//Continued 

stack( ) { tos = 0;  } 

~stack( ){ }; 

void push (int i); 

int pop( ); 

}; 

 void stack::push(int i) 

{ 

if( tos >= SIZE) 

throw Range ( ); 

else 

{ stck[tos] = i; 

tos ++; 

} } 

stack :: pop( ) 

{ if( tos == 0) 

  throw Range( ); 

  else  { 

  tos --; 

return stck[tos]; 

} } 

main ( ) 

{ stack s1; 

try 

{ s1.push(1); 

  s1.push(2); 

//Continued 

s1.push(3); 

cout << s1.pop ( )<< endl; 

cout << s1.pop ( )<< endl; 

cout << s1.pop ( )<< endl; 
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 cout << s1.pop ( )<< endl; 

} 

catch (stack::Range) 

{ 

cout << "Stack Full or Empty" << endl; 

} 

return 0; 

 } 

 
 -الة ا ط  التالية:يف الربنامج الساب  عبارتن تتسببان يف رم  است ناء إكا حذفنا رمب التعلي  الذي دسبق ما، اخترب احلالتن. سرت  يف كاليا  رس

Stack Full or Empty  
حيةةدد الربنةةامج أوال  جسةةم فةةار  الدالةةة  ألن كةةل مةةا حنتةةاج إليةةه هةةو فقةة  اسةةم الفئةةة الةةذي 

 بكتلة االلتقاط. throwدتم استعماله لرب  عبارا الرم  
  stackإكا حةاول الربنةامج سة ق قيمةة عنةدما دكةون الةة  stackحيةدث االسةت ناء يف الفئةة  
 غا  أو حاول دف  قيمة عندما دكون ممتلئا  .فار 

تةةةدق  األعضةةةاء  stackوإلبةةةال  الربنةةةامج أنةةةه قةةةد ارتكةةةق خطةةة  عنةةةد عملةةةه مةةة  كةةةائن 
وترمةة  اسةةت ناءا  إكا حةةةدنت  ifحب ةةا  عةةن خطةة  باسةةتعمال عبةةارات  stackالداليةةة التابعةةة للفئةةة 

 انن كاليا باستعمال العبارا:إحد  تلك احلاالت . دتم يف الربنامج الساب  رم  است ناء يف مك
throw range( ); 

الةةذي دناةةة    rangeباست ضةةار اناةةيد )الضةةمين( التةةاب  للفئةةة  ( )rangeتقةةوم 
بنقةةل حتكةةم الربنةةامج إىل معةةاء االسةةت ناءات، كةةل   throwكائنةةا  تةةاب  هلةةذ  الفئةةة بينمةةا تقةةوم 

بةةن أقةةوال حاصةةرا وتسةةبق ا  والةةي قةةد تتسةةبق يف هةةذا االسةةت ناء حمصةةورا  mainالعبةةارات يف 
 . tryالكلمة األساسية 

اطةةةبء مةةةن الربنةةةامج والةةةذي دعةةةاء االسةةةت ناء موجةةةود بةةةن أقةةةوال حاصةةةرا وتسةةةبقه الكلمةةةة 
 م  وجود اسم فئة االست ناء يف أقوال . catchاألساسية 

 جيق أن داتمل اسم فئة االست ناء على الفئة الي دتواجد في ا.
catch(stack:: range) 

دةةةةدعى هةةةةذا اناةةةةيد معةةةةاء اسةةةةت ناء وجيةةةةق أن دلةةةة  كتلةةةةة ارياولةةةةة مباهةةةةرا وهةةةةو دقةةةةوم يف    
الربنةةامج السةةاب  بعةةرض رسةةالة خطةة  فقةة  لكةة  دعلةةم انسةةتخدم عةةن سةةبق توقةةئ الربنةةامج عةةن 

 العمل .
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دنتقل الت كم بعدها إيل ما بعد معاء االست ناء لكة  دسةتطي  متابعةة الربنةامج أو درسةل الةت كم 
 ن خخر أو دن ى الربنامج إكا   تكن هنالك طردقة أخر  .إىل مكا

 -ا طوات التالية تلخص عملية االست ناء:
   دتم تنفيذ الربنامج باكل طبيع  خارج كتلة ارياولة .1
   دنتقل الت كم إىل كتلة انعاطة.2
   عبارا ما يف كتلة ارياولة تسبق خط  دايل .1
   درم  العضو الدايل است ناء.4
   دنتقل الت كم إىل كتلة االلتقاط الي تل  كتلة ارياولة.5

 .negativeالربنامج التايل أدضا  دقوم برم  است ناء إكا حاول انستخدم إدخال رقم سالق 
 

//Program 9-6: 

// Catching class type exeptions. 

# include <iostream.h> 

# include <string.h> 

#include <conio.h> 

class MyException { 

public: 

char str_what[80]; 

int what; 

MyException( )    {  *str_what =0 ; what = 0;  } 

MyException(char *s, int e )  { 

strcpy (str_what, s); 

what = e; 

} 

}; 

int main( ) 

{ 

int i; 

try  { 

 cout << " Enter a positive number: " ; 

cin >> i ; 

if (i<0) 

throw MyException ("Not Positive" ,i) ; 
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} 

catch (MyException e)   {  // catch an error 

cout <<e.str_what << ":  " ; 

cout << e.what << "\n" ; 

} 

getch(); 

return 0; 

} 

 
 : i= -4ا رج من الربنامج بافرتاض أن انستخدم قد أدخل 

 

Enter a positive number:  -4 

Not Positive:  -4 

 

 
يف الربنةةةامج السةةةاب  دطلةةةق الربنةةةامج مةةةن انسةةةتخدم إدخةةةال رقةةةم موجةةةق، ولكةةةن إكا مت 

لوصةةئ هةةذا  My Exceptionإدخةةال رقةةم سةةالق دقةةوم الربنةةامج بإناةةاء كةةائن تةةاب  للفئةةة 
 ا ط .
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  قوالةةق الةةداالت هةةةو وسةةيلة طعةةةل الدالةةة تعمةةل علةةةى أي نةةوع مةةةن أنةةواع البيانةةةات
 ة.انختلف

  دتم إنااء قالق الداالت باستخدام الكلمة األساسيةTemplate. 
  يف قالق الداالت ال دتم مت يل نةوع بيانةات معةن يف الدالةة كةةint  مة ال  بةل باسةم

 ملكن أن دا  إىل أي نوع بيانات ودسمى هذا االسم وسيطة قالق.
 يف  حيةةةةةدد انصةةةةةرف كيفيةةةةةة تصةةةةةردئ الدالةةةةةة علةةةةةى أسةةةةةال نةةةةةوع البنيةةةةةات انسةةةةةتعمل

 وسيطات استدعائ ا.
 .قالق الداالت هو لي  يف الواق  دالة، هو خمط  إلنااء عدا داالت 
 .ملكن تعردئ أك ر من وسيطة قالق يف قالق الداالت 
  .قالق الفئات هو فئة تعمل على متغ ات يف كل أنواع البيانات 
 ولدها الفئات يف تتب  االست ناءات أسلوبا  كائين انن ى نعاطة أخطاء التاغيل الي ت

C++. 
  عند حدوث خط  يف إحد  الفئات تقوم األعضاء الدالية بإبال  الربنامج أن خط  ما

 قد حدث ودسمى هذا األمر رمى است ناء.
  حيتو  برنامجC++  على جبء منفصل نعاطة األخطاء دسمى معاء االست ناء أو كتلة

 االلتقاط.
 فئة تكون موجودا داخل كتلة تسمى كتلة أي عبارات يف الربنامج تستعمل كائنات ال

 ارياولة.
  : دستعمل االست ناء نالث كلمات أساسية هtry, catch, throw. 
 :ا طوات التالية تلخص عملية االست ناء- 
 .دتم تنفيذ الربنامج باكل طبيع  خارج كتلة ارياولة 
 .دنتقل الت كم إىل كتلة انعاطة 
  لة ؟؟؟ خط  يف عضو دايل.قد تؤد  عبارا ما يف كتلة ارياو 
 .درمى العضو الدايل است ناء 
 .دنتقل الت كم إىل كتلة االلتقاط الي تل  كتلة ارياولة 

 الملخص:
 



 
 
 

219 

 
 
 
لوالتي تقارن بين لوسيطين باستعمال العامل  IsEqualTo/ أكتب دالة قالب تدع  1

 إذا كانتا غير ذلك. 0إذا كانتا متطابقتين لو  1== لوترجع 
 األساسية. ++Cختبار هذه الدالة مع أنواع بيانات ثم أكتب برنامجاً ال

 قم بتحميل العامل == بشكل زائد لواختبرها مع كائنات.
 
 / ما هي العالقة بين قوالب الداالت لوتحميل الداالت بشكل زائد.2
 
 / لوضح العالقة بين قالب الفئات لوالوراثة.3
 
 / عرف اإلستثناء.4
 
 ستثناء./ أكتب الخطوات التي توضح عملية اإل5
 
 / أكتب برنامجاً تستخدم فيه آلية اإلستثناءات.6
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسئلة
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 الوحدة الحادية عشرة
 ++C دفق دخل/خرج

 

11.0 

 بنهاية هذه الوحدة:
  )ستتمكن من استخدام )دف  دخل  خرج(Input/Output Stream)  

 .++Cيف لغة 
 .ستتمكن من تنسي  الدخل  ا رج 
 .ستتعرف على كيفية إدخال وإخراج الكائنات الي تنائ ا بنفسك 
 .ستتمكن من إنااء مناورات خاصة بك 
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هةةو اسةةةم عةةام دطلةة  لسةةةيل مةةن البيانةةةات يف حالةةة دخةةل خرج . دةةةتم مت يةةل دفةةة   الــدفق

)الةةةدخل  ا ةةةرج( بكةةةائن تةةةاب  لفئةةةة معينةةةة ، فمةةة ال  رأدنةةةا يف مجيةةة  األم لةةةة السةةةابقة كائنةةةات الةةةدف  
cin ،cout استعملناها لعمليات الدخل وا رج.والي  

 
 

 
 

 ( التالي:11-1تابع الشكل )
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

هةةة  الفئةةةة القاعةةةدا هلرميةةةة دفةةة  الةةةدخل وا ةةةرج وهةةةى  iosكمةةةا نةةةر  مةةةن الاةةةكل الفئةةةة 
حتتةةو  علةةى العددةةد مةةن ال وابةةت واألعضةةاء الداليةةة اناةةرتكة بةةن خمتلةةئ األنةةواع مةةن فئةةات الةةدخل 

ويةا متخصصةتان ب عمةال  iosماتقات من الفئة  ostreamو  istreamوا رج. الفئتان 
 ( )get( )  ،getlineعلةةى أعضةةاء داليةةة لةةة   istreamالةةدخل وا ةةرج . حتتةةو  الفئةةة 

وعامةةل  ( )writeو  ( )put علةةى  ostreamبينمةةا حتتةةو  الفئةةة  (<<)وعامةةل الةةدخل
 .(>>)ا رج 

ومةةن  ++Cاج إلي ةةا السةةتخدام الةةدف  يف علةةى أغلبيةةة انيةةبات الةةي حتتةة iosحتتةةو  الفئةةة 
 أهم هذ  انيبات أعالم التنسي .

 11.1 مقدمة

ostream 

ios 

iostream 

istream 

 يوضح هرمية فئات الدفق 11-1الشكل 

 هرمية فئات الدفق
 

11.2 
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تعمةةةل لت ددةةةد خيةةةارات يف عمةةةل وتنسةةةي    iosهةةة  ألموعةةةة مةةةن األعضةةةاء يف الفئةةةة 
 الدخل وا رج.

 iosهنالةةك عةةةدا طةةةرق لضةةةب  أعةةةالم التنسةةي  ، ومبةةةا أن األعةةةالم هةةة  أعضةةةاء يف الفئةةةة 
مةةل دقةةة انةةد  قبل ةةا . ملكةةن عةةب  كةةل األعةةالم باسةةتعمال وعا iosجيةةق عةةادا وعةة  اسةةم الفئةةة 

 -:iosالتابعة للفئة  ( )unsetfو ( )setfاألعضاء الدالية 
 -:iosاطدول التايل دبن بع  ألعالم تنسي  الفئة 

 معناه العلم
skipws جتاهل انسافات البيضاء انوجودا يف الدخل 

left حماكاا ا رج إىل اليسار 
right ا ا رج إىل اليمنحماكا 
dec حتودل إىل عاري 

showbase استعمال مؤهر القاعدا يف ا رج 
showpoint إظ ار النقطة العاردة يف ا رج 
uppercase استعمال األحرف الكب ا يف ا رج 
showpos عرض )+( قبل األعداد الص ي ة انوجبة 

و  showpos الربنامج التايل دوع  كيفية استعمال علم  التنسي 
showpoint:- 

 
 

//Program 11-1: 

#include <iostream.h> 

int main( ) 

{ 

cout.setf(ios:: showpoint); 

cout.setf(ios:: showpos); 

 

cout<< 100.0; // displays + 100.0 

return 0 ; 

 أعالم التنسيق
Format state flags 

 

11.3 
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} 
 

 ا رج من الربنامج:

 

+100.00 

 
 
 

 
 

  مباهرا ، رأدنا من ا ح  اآلن انناور نناورات ه  تعليمات تنسي  تدرج يف الدفا
endl . وال اي درسل سطرا  جدددا  إىل الدف 

هنالك نوعان من انناورات ، نوع د خذ وسيطة واآلخر ال د خذ أي وسيطة، اطدول 
 -التايل دوع  بع  انناورات الي ال ت خذ أي وسيطات:

 هدفه المنالور
ws  انوجودا يف الداخلتناي  ميبا ختطى انسافات البيضاء 

dec الت ودل إىل عاري 
oct الت ودل إىل مثاي 
hex الت ودل إىل ست عاري 
endl إدراج سطر جددد 
ends إدراج حرف خامد إلهناء سلسلة خرج 

يف التنسةي  الستعاةر   varتدرج هذ  انناورات يف الةدف  مباهةرا ، فمة ال   ةرج انتغة  
 نكتق:

cout<<hex<<var; 

احلالةةةة الةةةي تضةةةبط ا اننةةةاورات لةةةي  هلةةةا وسةةةيطات تبقةةةى ناةةةطة إىل أن دةةةتم تةةةدم  إن  
واحةةد  hexالةةدف  وعليةةه ملكننةةا خةةرج عةةدا أرقةةام يف التنسةةي  الستعاةةر  مةةن خةةالل إدراج منةةاور 

 فق .
اطةةةدول التةةةايل دلخةةةص بعةةة  اننةةةاورات الةةةي ت خةةةذ وسةةةيطات وحنتةةةاج إىل إدراج ملةةةئ الرتودسةةةة 

iomanip.h مل هذ  انناورات:لك  نستع- 
 

 المنالورات
Manipulators 

 
 

11.4 
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 هدفه الوسيطة المنالور
setw()  عرض احلقل(int) عب  عرض احلقل انطلورب عرعه 

setfill()  حرف احلاو(int) عب  حرف احلاو يف ا رج)احلرف االفرتاع  هو انسافة 
setprecision()  الدقة(int) )عب  الدقة)كمية األرقام انعروعة 
set iosflags() أعالم تنسي  (long) عب  األعالم اريددا 

Resetiosflags()   أعالم تنسي(long) مس  األعالم اريددا 
إن اننةةةةاورات الةةةةي ت خةةةةذ وسةةةةيطات تةةةةؤنر فقةةةة  علةةةةى البنةةةةد التةةةةايل يف الةةةةدف  فمةةةة ال  إكا 

لضةةةب  عةةةرض احلقةةةل الةةةذي دةةةتم إظ ةةةار رقةةةم مةةةا فيةةةه سةةةن تاج إىل  ( )setwاسةةةتعملنا اننةةةاور 
   الرقم التايل.استعماله ألددا  م

 ان ال التايل دستعمل بع  هذ  انناورات :
 

//Program 11-2: 
#include <iostream.h> 

#include <iomanip.h> 

 

int main( ) 

{ 

cout << hex << 100 << endl; 

cout << setfill('?') << setw(10) << 2343.0; 

return 0; 

} 

 
 ا رج من الربنامج:

 
 

64 

??????2343 
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على عةدد مةن الةداالت الةي ملكةن اسةتخدام ا لضةب  أعةالم التنسةي    iosحتتو  الفئة 
 وتنفيذ م ام أخر  . اطدول التايل دبن معظم هذ  الداالت .

 
 هدفها الدالة

ch=fill( ); ) إعادا حرف احلاو)الفرا  هو االفرتاع 
fill(ch); عب  حرف احلاو 

p=precision( ); لدقةاحلصول على ا 
precision(p); عب  الدقة 

w=width( ); احلصول على عرض احلقل التايل 
setf(flags); عب  أعالم التنسي  اريددا 

unsetf (flags); إلغاء عب  أعالم التنسي  اريددا 
setf(flags,field); مس  احلقل أوال  مث عب  األعالم 

باسةةةتعمال عامةةةل النقطةةةة ،فمةةة ال  دةةةتم اسةةةتدعاء هةةةذ  الةةةداالت بواسةةةطة كائنةةةات الةةةدف  
 ملكننا كتابة : 5لضب  عرض احلقل عند 

cout.Width(5); 

 -أدضا  تضب  العبارا التالية حرف احلاو عند * :
cout.fill(‘*’); 

 . ( )fillو ( )precisionو ( )widthالربنامج التايل دستخدم الدوال  
//Program 11-3: 

#include <iostream.h> 

#include <iomanip.h> 

int main( ) 

{ 

cout.precision (4) ; 

cout.width(10); 

cout<< 10.12345 <<"\n" ;  

cout<<setfill('?'); 

cout.width(10); 

 دلوال الدفق 
Stream Functions 

 

11.5 
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cout<< 10.12345 <<"\n" ;  

//Continued 

// field width applies to strings, too 

cout.width(10); 

cout<< " Hi!" <<"\n" ;  

cout.width(10); 

cout.setf(ios::left);  

cout<< 10.12345  ;  

return 0; 

} 
 

 ا رج من الربنامج:
 

          10.12 

*****10.12 

*******Hi! 

10.12***** 
 

 
 

 

 
 

نااطات خاصة بالدخل ونااطات   iosاناتقة من الفئة  istreamتنفذ الفئة 
 . istreamإعافية. اطدول التايل دوع  بع  داالت الفئة 

 هدفها الدالة 
 إدخال منس  لكل األنواع األساسية واريملة باكل ىائد <<

get(ch) إدخال حرف واحد 
get(str)  إدخال أحرف إىل مصفوفة وصوال  إىل‘\o’ 

get(str,max)   إدخال حmax أحرف إىل انصفوفة 
peek(ch)   قراءا حرف واحد وتركه يف الدف 

  istreamالفئة 
 

11.6 
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putpack(ch) رف األخ  انقروء يف دف  الدخل إعادا إدراج احل 
count=gcount  إعادا عدد األحرف الي قرأها استدعاء الدالةget() وgetline()  

م ال  .معظم ا دعمل على  ( )getلقد رأدنا ح  اآلن بعضا  من هذ  الداالت كة  
 احلقيق  مل ل لوحة انفاتي . cinالكائن 
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رج، دبن اطدول التايل أغلق الداالت الي نااطات ا  ostreamتعاء الفئة 
 -تستعمل ا هذ  الفئة:

 هدفها الدالة
 إخراج منس  لكل األنواع األساسية واريملة باكل ىائد >>

put(ch)  إخراج احلرفch  يف الدف 
flush( ) مس  حمتودات الدارئ(Buffer)  وإدراج سطر جددد 

write(str,size)  إخراجsize صفوفة أحرف من انstr 
 

. دةرتب  هةذان الكائنةان عةادا بلوحةة  coutو  cinلقد استعملنا ح  اآلن كائين دفة  
 . clogو  cerrانفاتي  والااهة على التوايل . هناك كائنان خخران يا 

دةةةةتم  cerrلرسةةةائل ا طةةة . ا ةةةةرج انرسةةةل إىل  cerrغالبةةةا  مةةةا دةةةةتم اسةةةتعمال الكةةةةائن 
يف حةال تعطةل الربنةامج كليةا .  cerrوج ته لذا تر  رسةالة ا ةرج مةن عرعه فورا  وال ملكن تغي  

لكةةن دةةةتم وعةة  خةةةرج الكةةائن يف الةةةدارئ علةةى عكةةة   clogهةةةو  cerrهنالةةك كائنةةا  ممةةةانال  لةةة 
cerr. 

 
 
 

باةكل ىائةد إلدخةال وإخةراج كائنةات تابعةة لفئةات   <<و      >>ملكةن حتميةل العوامةل
باةةكل ىائةةد وكلةةك إلخةةراج   >>دقةةوم بت ميةةل عامةةل اإلخةةراج عرف ةةا انسةةتخدم .الربنةةامج التةةايل 

 .phonebookكائن تاب  للفئة 
 

//Program 11-4: 
#include <iostream> 

#include <cstring> 

 

class phonebook  { 

// now private 

 ostreamلفئة ا
 

11.7 

 بشكل زائد   <<و       >>تحميل العوامل
 

11.8 
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char name[80]; 

int areacode; 

//Continued 

int prefix; 

int num; 

public: 

phonebook(char *n, int a, int p, int nm) 

{ 

strcpy(name, n) ; 

areacode = a; 

prefix =p; 

num = nm; 

} 

friend ostream & operator <<(ostream &stream, phonebook 

o); 

}; 

// Display name and phone number. 

ostream & operator << (ostream &stream, phonebook o) 

{ 

stream<< o.name <<" "; 

stream << "(" << o.areacode << ") " ; 

stream <<o.prefix<< "-" << o.num <<"\n" ; 

return stream;  // must return stream 

} 

int main( ) 

{ 

phonebook a("Mohammed", 011, 011, 123456); 

phonebook b("Omer" , 031, 011, 576890); 

phonebook c("Ali" , 261, 011, 999009); 

cout<<a<<b<<c; 

return 0; 

} 
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 ا رج من الربنامج:
 
 
 

 

Mohammed  (011) 111 –123456 

Omer (031) 011–576890 

Ali (261) 011– 999009 

 
كة ي   phonebookمةد  سة ولة معاملةة كائنةات الفئةة  ( )mainالحة  يف الدالةة 

 -نوع بيانات أساس  خخر باستعمال العبارا:
cout<<a<<b<<c; 

وكلةك  phonebookعلةى أهنةا صةددقة للفئةة  ( ) >>operator ئ الدالةةمت تعرد   
تظ ةةةةةةةةةةر يف اط ةةةةةةةةةةة اليسةةةةةةةةةةر  للعامةةةةةةةةةةل وهةةةةةةةةةةى تفيةةةةةةةةةةد كائنةةةةةةةةةةا  تابعةةةةةةةةةةا   ostreamألن كائنةةةةةةةةةةات 

(، تسةةم  قةةيم اإلعةةادا هةةذ  خةةرج أك ةةر مةةن قيمةةة واحةةدا يف  >>)العامةةل    ostreamللفئةةة
د كالوسةيطة ال انيةة ودرسةل ا إىل الةدف  اريةدد  البيانات من الكائن اريد  >>العبارا . دنس  العامل 

 كالوسيطة األوىل.
 -بشكل زائد:  <<تحميل العامل 

باةةكل ىائةةد إلدخةةال الكائنةةات الةةي دعرف ةةا   <<وبةةنف  الطردقةةة ملكننةةا حتميةةل العامةةل 
إلدخةال كائنةات تابعةة  <<انستخدم بنفسه. الربنامج التةايل دسةم  للمسةتخدم باسةتعمال العامةل 

 . phonebook للفئة
 

//Program 11-5: 

#include <iostream.h> 
#include <cstring.h> 
 

class phonebook  { 

char name[80]; 

int areacode; 

int prefix; 

int num; 
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public: 

phonebook( ) { }; 

phonebook(char *n, int a, int p, int nm) 

{ 

strcpy(name, n) ; 

areacode = a; 

//Continued 

prefix =p; 

num = nm; 

} 

friend ostream & operator<<(ostream &stream, phonebook 

o); 

friend istream & operator>>(istream &stream, phonebook 

&o); 

 

}; 

// Display name and phone number. 

ostream & operator << (ostream &stream, phonebook o) 

{ 

stream<< o.name <<" "; 

stream << "(" << o.areacode << ") " ; 

stream <<o.prefix<< "-" << o.num <<"\n" ; 

return stream;  // must return stream 

} 

// Input name and telephone number. 

istream & operator>> (istream &stream, phonebook &o) 

{ 

cout << " Enter name: "; 

stream>> o.name; 

cout << " Enter area code: "; 

stream>> o.areacode; 

cout << " Enter prefix: "; 

stream>> o.prefix; 

cout << " Enter number: "; 
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stream>> o.num; 

cout<<"\n" ; 

return stream; 

} 

int main( ) 

{ 

phonebook b; 

cin>> b; 

cout << b; 

//Continued 

return 0; 

} 
 

 نامج:ا رج من الرب 

Enter name:  Ahmed 

Enter area code:  111 

Enter prefix:  555 

Enter number:  1010 

 
Ahmed(111)555 –1010 

 
 
 

 ملكن أدضا  للمستخدم إنااء مناورات تقوم بتنسي  خا  بانستخدم .
 -الصورا العامة إلنااء مناور خرج ه :

ostream & mani-name( ostream & stream) 
{ 
//your code here 
return stream; 
} 

 (.( و )دقومان بإخراج ) ( )ra و   ( )laان ال التايل دقوم بإنااء مناوردن  
 

 كيفية إنشاء منالورات خاصة بنا
 

11.9 
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//Program 11-6: 
#include <iostream> 

#include <iomanip> 

#include <conio.h> 

 

// Right Arrow 

ostream &ra(ostream &stream) 

{ 

stream << "-> " ; 

return stream; 

} 

// Left Arrow 

ostream &la(ostream &stream) 

{ 

stream << "<- " ; 

return stream; 

} 

int main( ) 

{ 

cout << "High balance" <<ra<< 1233.23<<"\n"; 

cout <<"Over draft" << ra<<567.66<< la; 

getch(); 

return 0; 

} 
 ا رج من الربنامج:

 

High balance   1233.23 

Over draft    567.66  

 

 -الصورة العامة إلنشاء منالور دخل هي:
istream & mani-name(istream & stream) 
{ 
//your code here 
return stream; 
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} 
وال اي دقوم بإخراج صوت  ( )getpassان ال التايل دقوم بإنااء مناور دخل  

 . passwordإدخال  ودطلق من انستخدم ’a\‘جرل باستعمال تتاب  اهلرورب 
 

//Program 11-7: 

#include <iostream> 

#include <cstring> 

 

// Asimple input manipulator. 

istream &getpass (istream &stream) 

{ 

cout << '\a' ; // sound bell 

cout << "Enter password: "; 

return stream; 

} 

int main( ) 

{ 

char pw[80]; 

 

do cin>> getpass >>pw; 

   while (strcmp (pw, "password")); 

cout <<"logon complete\n"; 

return 0; 

} 
 

 ا رج من الربنامج:

 

Enter password: password 

Login complete 
 

 
 



 
 
 

224 

 
 
 

 .الدف  هو اسم عام دطل  لسيل من البيانات يف حالة دخل  خرج 
  الفئةios   الدخل   ا رج.ه  الفئة القاعدا هلرمية دف 
  الفئاتistream ،ostream  ماتقتان من الفئةios  ويا خمتصتان ب عمال

 الدخل وا رج.
  أعالم التنسي  ه  ألموعة من األعضاء يف الفئةios .تعمل على تنسي  الدخل وا رج 
 .انناورات ه  تعليمات تنسي  تدرج يف الدف  مباهرا 
  سيطة واآلخر ال د خذ أي وسيطة.هنالك نوعان من انناورات، نوع د خذ و 
 . احلالة الي تضبط ا انناورات الي لي  هلا وسيطات تبقى ناطة إىل أن دتم الدف 
  عند استعمال انناورات جيق إخراج ملئ الرتودسةiomanip.h. 
  حتتو  الفئةios . على عدد من الداالت الي ملكن استخدام ا لضب  أعالم التنسي 
  تنفذ الفئةostream  اناتقة من الفئةios .نااطات خاصة بالدخل 
  تعاء الفئةostream .نااطات ا رج 
  دتم استعمال الكائنcerr . لعرض رسائل ا ط 
  باكل ىائد إلدخال و باكل ىائد إلدخال وإخراج كائنات تابعة  <<و  >>ملكن حتميل

 لفئات عرف ا انستخدم.
 خدم.ملكن إنااء مناورات تقوم بتنسي  خا  بانست 

 الملخص:
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 قم بكتابة برنامج ينفذ اآلتي: -1

   مةة  حماكاتةةه علةةى اليسةةار علةةى أن دكةةون عةةرض احلقةةل  40000طباعةةة العةةدد الصةة ي
15. 

  قراءا سلسلة وختبدن ا يف مصفوفة أحرفstate. 
  بعالمة وبدون عالمة. 200طباعة 
  بالنظام السادل عار. 100طباعة العدد 

النظام العشري لوالثماني لوالسادس عشر لوخرج هذه األعداد. اختبر البرنامج / أكتب برنامجاً لدخل أعداد صحيحة ب2

 بالبيانات اآلتية:

010 ,    010   ,    10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسئلة
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 لثانية عشرةالوحدة ا
  File Processingمعالجة الملفات 

12.0 

 بن ادة هذ  الوحدا:
 .ستتمكن من التعامل م  الدف  وتتعرف على انلفات التتابعية 

 .ستتمكن من إنااء ملفات تتابعية، والتعامل مع ا 

 . ستتمكن من الوصول إىل الساالت انختلفة تتابعيا 

 فة عاوائيا .ستتمكن من الوصول إىل الساالت انختل 
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ختةةةبدن البيانةةةات يف انتغةةة ات أو انصةةةفوفات هةةةو ختةةةبدن مؤقةةةت، لةةةذلك حنتةةةاج اىل وسةةةيلة  
 لوسيلة.هذ  ا Filesختبدن دائمة. وتوفر انلفات 

 خيبن احلاسورب انلفات يف وسائ  التخبدن ال انودة م ل األقرا .
 .++Cيف هذ  الوحدا، سنوع  كيفية إنااء ومعاطة انلفات من خالل برامج لغة  
والةةي تتكةون بةةدورها مةةن  Recordsعةادا تتكةةون انفةات مةةن ألموعةةة مةن السةةاالت  

 ال  على ألموعة من السةاالت )سةال . دتكون ملئ للموظفن مFieldsألموعة من احلقول 
 لكل موظئ(، وقد حيتوي السال م ال  على احلقول التالية:

 رقم انوظئ. .1
 إسم انوظئ. .2
 العنوان. .1
 انرتق. .4

 Recordلتس يل الوصول اىل سال ما يف ملئ، دتم اختيار حقل مفتاح  للسال 

  Key  والذي جيق أن دكون فرددا .Unique .يف انلئ 
 فن اعال ، ملكن اختيار رقم انوظئ ك قل مفتاح  للملئ.يف ملئ انوظ 
هناك عدا طرق لتنظةيم السةاالت داخةل انلةئ، أهة ر الطةرق انسةتخدمة هة  انلفةات  
والةي دةتم في ةا ختةبدن السةاالت برتتيةق حقوهلةا انفتاحيةة،   Sequential Filesالتتابعيةة 

 ذي حيمل أقل رقم موظئ.فم ال  يف ملئ انوظفن، دكون أول سال هو السال ال
 
 
 

. الاةةةكل التةةةايل دوعةةة  Bytesانلفةةةات كفةةةي  متتةةةاب  مةةةن ال مانيةةةات  ++Cتعامةةةل  
 n Byteملئ دتكون من 

 
 

 12.1 مقدمة

 انلفات والدف 
Files and Stream 

 

12.2 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n-1 

end ……………… 
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عند فت  ملئ دتم إنااء كائن دقرتن معه الدف . لقد رأدنا من قبل أربعةة كائنةات مناة ا 
 .clogو  cout  ، cin  ،cerrأتوماتيكيا ، وه  

دسةةةتخدم  coutإلدخةةةال بيانةةةات مةةةن لوحةةةة انفةةةاتي ، والكةةةائن  cin دسةةةتخدم الكةةةائن 
دستخدمان إلخراج رسةائل األخطةاء إىل  clogو  cerrإلخراج بيانات إىل الااهة، والكائنان 

 الااهة.
و   iostream.hعنةةةةةد التعامةةةةةل مةةةةة  انلفةةةةةات، جيةةةةةق تضةةةةةمن ملفةةةةة  الرتودسةةةةةة 

fstream.h   حي  حيتةوي انلةئfstream.h لةدف  علةى فئةات اifstream  والةي (
)والةةةي تسةةةتخدم إلخةةةراج بيةةةات مةةةن  ofstreamتسةةةتخدم يف إدخةةةال بيانةةةات إىل انلفةةةات( و 

 )إلدخال وإخراج بيانات من انلفات(. fstreamانفات(، و 
 لفت  ملئ، حنتاج إلنااء كائن دتب  إلحد  هذ  الفئات. 

 
 

 

وجةةةد مصةةةطل  سةةةاالت يف أي هيكليةةةة معينةةةة للملةةةئ، وعليةةةه ال د  ++Cال تتطلةةةق  
 لذا جيق على انربمج حتددد الكيفية الي دتم هبا تنظيم انلئ. ++Cملفات 
 الربنامج التايل دوع  كيفية إنااء ملئ تتابع : 

 

//Program 12-1 

//Creating a sequential file 

#include<iostream.h> 

#include<fstream.h> 

#include<stdlib.h> 

main( ) 

{ 

  ofstream  outclientfile(“clients.dat”,ios::out); 

  if (!outclientfile){ 

     cerr<<”File could not be opened”<<endl; 

     exit (1); 

} 

   cout<<”Enter the account, name, and balance.” 

  <<endl 

 إنااء ملئ تتابع 
Creating a Sequential file 

 

12.3 
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    <<”(Enter EOF to end input)”<<endl 

    <<”? “; 

  int account; 

  char name[10]; 

//Continued 

  float balance; 

while(cin>>account>>name>>balance){ 

outclientfile<<account<<” “<<name<<” “<<balance 

<<endl; 

cout<<”? “; 

} 

 return 0; 

} 

 

 ا رج من الربنامج:
 

 

Enter the account, name, and balance. 

(Enter EOF to end input) 

? 100 Ahmed 24.98 

? 200 Ali 345.67 

? 300 Hassan 0.00 

? 400 Omer –42.16 

? 500 Abbas 224.62 

? ^Z 

 
 

الربنامج الساب  دنا  ملفا  تتابعيا ، حي  ملكن استخدامه يف نظام حسابات م ال   
 ليساعد يف إدارا حسابات العمالء.
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 accountالعميةةةةل  لكةةةةل عميةةةةل مةةةةن العمةةةةالء، دت صةةةةل الربنةةةةامج علةةةةى رقةةةةم حسةةةةارب 
. البيانةةات الةةي دت صةةل علي ةةا الربنةةامج لكةةل balanceورصةةيد العميةةل  nameوإسةةم العميةةل 

 عميل مت ل سال كلك العميل.
دسةةتخدم رقةةم حسةةارب العميةةل ك قةةل مفتةةاح ، وعليةةه دكةةون انلةةئ مرتبةةا  برتتيةةق أرقةةام  

 حسابات العمالء.
 ofstreamكةةائن خةةرج تةةاب  للفئةةة مت فةةت  انلةةئ للكتابةةة فيةةه، لةةذلك دناةة  الربنةةامج   
، ومت متردةةةةةةةةر وسةةةةةةةةيطتن ناةةةةةةةةيد كلةةةةةةةةك الكةةةةةةةةائن ويةةةةةةةةا إسةةةةةةةةم انلةةةةةةةةئ outclientfileدةةةةةةةةدعى 

Clients.dat طردقة فت  انلئ ،(File open mode)  ios::out 
دقةةوم الربنةةامج، باسةةتقبال البيانةةات اندخلةةة وحفظ ةةا يف انلةةئ، إىل أن دةةتم إدخةةال رمةةب  

 .(ctrl> Z>)هنادة انلئ 
خرج الربنامج دفرتض أنه مت إدخال بيانةات ةسةة عمةالء، مث مت إدخةال رمةب هنادةة انلةئ  

^Z. 
الةذي حيتةوي علةى تعردةئ الدالةةة  stdlib.hنالحة  أننةا قمنةا بتضةمن ملةئ الرتودسةةة  

exit.والي تن   الربنامج يف حالة عدم فت  انلئ بصورا ص ي ة ، 
 

 

 
 

 م بقراءا انلئ الساب ، وطباعة حمتوداته على الااهة:سنقوم اآلن بكتابة برنامج دقو  
 

Program 12-2: 

//Reading and printing a Sequential file 

#include<iostream.h> 

#include<fstream.h> 

#include<iomanip.h> 

#include<stdlib.h> 

 

void outputline(int, char *, float); 

main( ) 

{ 

   ifstream inClientFile(“clients.dat”,ios::in); 

 قراءا البيانات من ملئ تتابع 
Reading Data from a Sequential file 12.4 
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  if (!inClientFile) { 

       cerr << “File could not be opened” <<endl; 

       exit(1); 

   } 

int account; 

char name[10]; 

 

//Continued 

float balance; 

cout  <<setiosflags(ios::left) <<setw(10) <<”Account” 

 <<setw(13) <<”Name” <<”Balance”<<endl; 

 

while(inClientFile >> account >.name >>balance) 

 outputline(account, name, balance); 

 return 0; 

} 

void outputline(int acct, char *name, float bal) 

{ 

 cout << setiosflags(ios::left) << setw(10)<< acct 

                << setw(13) << name<< setw(7)  

                << setprecision(2)  

<< setiosflags(ios::showpoint | ios::right) 

<< bal << endl; 

} 

 
 ا رج من الربنامج:

 

Account                Name               Balance 

100                      Ahmed                24.98 

200                      Ali                     345.67 

300                      Hassan                 0.00 

400                      Omer                 -42.16 

500                      Abbas               224.62 
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والةذي دةةتم  ifstreamدةتم فةت  انلفةات لقةراءا بيانةات من ةا بإناةاء كةائن دتبة  للفئةة  

. File Open modeوطردقة فت  انلئ  clients.datمتردر وسيطتن له يا إسم انلئ 
 فاإلعالن:

ifstream inClientFile(“clients.dat”,ios::in); 

 ، ليقوم بفت  انلئ inClientFileددعى  ifstreamدنا  كائن تاب  للفئة 
clients.dat .للقراءا منه 

 

  
 
 

 get pointerكائن ملئ، مؤهردن مقرتنن به دسميان مؤهر احلصول مللك كل  
 ، ودسميان أدضا  مؤهر احلصول احلايل ومؤهر الوع  احلايل.put pointerومؤهر الوع  

يف بع  األحيان، قد نرغق يف بدء قراءا انلئ من بدادته ومتابعته إىل هنادته، وقد 
حمتودات موجودا ،لكن هنالك أوقات حنتاج  ترغق عند الكتابة البدء من البدادة وحذف أي

في ا إىل الت كم مبؤهرات انلفات. لك  نتمكن من القراءا أو الكتابة يف مواق  عاوائية من 
 انلئ.

 عب  مؤهري احلصول والوع  على التوايل. seekpو  seekgتتي  الدالتان 
 -بطردقتن : ( )seekpو  ( )seekgملكن استخدام الدوال 

 (. 0يطة واحدا ه  موق  البادت انطل  يف انلئ ) بدادة انلئ ه  البادت   م  وس1
   م  وسيطتن األوىل إىاحة من موق  معن يف انلئ وال انية انوق  الذي مت قيال اإلىاحة منه.2

 -هنالك نالنة احتماالت للوسيطة ال انية:
 وهى بدادة انلئ. beg (أ)
 وتعت انوق  احلايل للمؤهر. Cur  (رب)
 وتعت هنادة انلئ. End  (ت)

 -فم ال  العبارا :
seekp( -10,ios:: end); 

 بادتات قبل هنادة انلئ. 10ستض  مؤهر الوع  
 م  وسيطة واحدا: seekgالربنامج التايل دستخدم الدالة  

 

 الوصول العاوائ  ريتودات ملئ تتابع 
Random Access to a Sequential file 12.5

6 
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Program 12-3: 

#include<iostream.h> 

#include<fstream.h> 

#include<iomanip.h> 

#include<stdlib.h> 

void outputline(int, char *, float); 

main( ) 

{ 

//Continued 

  ifstream inClientFile(“clients.dat”, ios::in); 

  if (!inClientFile){ 

     cerr<< “File could not be opened” <<endl; 

     exit(1); 

  } 

cout <<”Enter request “<<endl 

 <<” 1 – List accounts with zero balances” << endl 

 <<” 2 – List accounts with credit balances”<<endl 

 <<” 3 – List accounts with debit balances”<<endl 

 <<” 4 – End of run” <<endl<<”?”; 

int request; 

//Continued 

cin>> request; 

while(request !=4) { 

int account; 

 char name[10]; 

float balance; 

inClientFile >>account >>nam>>balance; 

switch (request) { 

    case 1: 

       cout <<endl <<”Account with zero balances:” 

  <<endl; 

      while(!inClientFile.eof()) { 

        if (balance==0) 

           outputline(account, name, balance); 
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       inClientFile >>account >>name >>balance; 

} 

break; 

case 2: 

   cout<<endl<<”Accounts with credit balance:” 

   <<endl; 

  while(!inClientFile.eof()) { 

    

  if (balance <0) 

      outputline(account, name, balance); 

//Continued 

     inClientFile>>account >>name >>balance; 

} 

break; 

case 1: 

   cout<<endl<<”Accounts with debit balances:” 

          <<endl; 

    while(!inClientFile.eof()) { 

      if (balance > 0) 

       outputline(account, name, balance); 

inClientFile >>account>>name>>balance; 

} 

break; 

} 

  inClientFile.clear( );  //reset eof for next input 

  inClientfile.seekg(0); //position to beginning of file 

  cout<<endl <<”? “; 

  cin>>request; 

} 

 

cout << “End of run.” <<endl; 

 

  return 0; 

} 
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cout << setiosflags(ioa::left) << setw(10) << acct 

        << setw(13) << name <<setw(7) <<setprecision(2) 

        << setiosflags(ios::showpoint | ios::right) 

  <<bal <<endl; 

}  

 

 

 :ا رج من الربنامج
 
 
 
 

 

Enter request 

1 – List accounts with zero balances 

2 – List accounts with credit balances 

3 – List accounts with debit balances 

4 – End of run 

?1 

Accounts with zero balances: 

300            Hassan              0.00 

 

?2 

 

Accounts with credit balances: 

400            Omer                 -42.16 

 

?3 

Accounts with debit balances: 

100           Ahmed                 24.98 

200           Ali                      345.67 

500           Abbas                224.62 

                

?4 
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End of run. 
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 .انلفات ه  وسيلة دائمة لتخبدن البيانات 
 .تتكون انلفات عادا من ألموعة من الساالت 
 .تتكون الساالت من ألموعة من احلقول 
 . دكون لكل سال حقل مفتاح 
 نلفات التتابعية دتم ختبدن الساالت برتتيق حقوهلا انفتاحية.يف ا 
  عند التعامل م  انلفات جيق تضمن انلئfstream.h. 
  عند فت  ملئ للكتابة فيه جيق إنااء كائن تاب  للفئةofstream. 
  دتم فت  انلفات لقراءا بيانات من ا بإنااء كائن دتب  الفئةifstream. 
 ملئ تتم قراءا انلئ من بدادته وقراءا كل حمتودات انلئ بالتتاب   إلسرتجاع بيانات من

 ح  نصل إىل البيانات انطلوبة.
  مللك كل كائن ملئ مؤهردن مقرتنن به دسميان مؤهر احلصولget pointer 

 .Put pointerومؤهر الوع  
  تضب  الدالتانseekg( )   و seekp( ) .مؤهري احلصول والوع  على التوايل 

 الملخص:
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عل  أن يحتوي كل سجل في   Employeeأنشئ ملف للموظفين يدع   -1

 -الملف عل  الحقول التالية:
 .رقم الموظف 
 .إسم الموظف 
 .العنوان 

 ثم قم بإدخال بيانات خمسة موظفين.
 
تأكد من إدخال البيانات في السؤال السابق بصورة صحيحة لوذلك بكتابة برنامج  -2

 لقراءة محتويات الملف.
 
ة برنامج يقوم باستقبال معلومات عن طالب كلية لويضعها في ملف قم بكتاب -3

 ، بحي  يحتوي ملف الطالب عل  اآلتي:Studentsيسم  
 .رقم الطالب 
 .إسم الطالب 
 .تخصص الطالب 
 .درجة الطالب 
 .لومن ثم قم بكتابة برنامج يقوم بقراءة هذا الملف 

 

 األسئلة
 

 


