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Algorithms 
 )الدرس االول( مفهوم الخوارزميات

 مفهوم الخوارزميات 
 برمجة؟ما هي الخوارزميات و لم يجب أن تتعلمها قبل أن تتعلم أي لغة 

 باللغة اإلنجليزية. Algorithms الخوارزميات تسمى
أول شيء يجب أن تعرفه هو أن الخوارزميات ليست لغة برمجة, إنما هي طرق التحليل و التفكير التي عليك اتباعها 

 حتى تتمكن من كتابة الكود بشكل صحيح.
البرمجة؟ما هي المشكلة التي يتعرض لها الجميع و تصبح سبب خوفهم من   

أغلب أألشخاص الذين يحاولون أن يتعلموا البرمجة تراهم يذهبون مباشرةً في اإلتجاه الخاطئ, فهم يبدؤون مباشرةً بدراسة 
دون أن يتعلموا مبادئ البرمجة األساسية, و دون أن يقوموا بوضع األفكار  (,C C, Java++) لغة برمجة معينة مثل

 أديتها واحدة تلو األخرى.األساسية للبرنامج ثم تحليلها و ت
الخوارزميات هي الجزء األصعب في البرمجة و عندما تتعلمها بشكل صحيح فهذا يعني أنك قادر أن تتعلم أي لغة 
برمجة تريدها ألنه في الواقع إذا لم تعرف كيف تتعامل مع الكود و تعالج جميع المشاكل التي تواجهك أثناء كتابة الكود 

في مكانك عند أول مشكلة تافهة تظهر لك في الكود و تكون بذلك قد أضعت وقتك ألنك ال  فإنك ستستسلم و تتوقف
تعرف كيف يجب أن تحل المشكلة التي تتعامل معها, إذاً عندما تنتهي من تحليل برنامجك يمكنك كتابته بأي لغة برمجة 

 تريدها بكل سهولة.
على فهم أي لغة برمجة تريد ألنك قادر على التحكم و  في الحقيقة إذا فهمت الخوارزميات حقًا ستجد نفسك قادر

التالعب بالكود بالطريقة التي تريدها. كما سنعطيك معلومة صغيرة لعلها تكون دافعًا لك لتتعلم و هي أن الهاكر هو 
ات بشكل إنسان عادي جدًا, ما يتميز به أنه يمتلك قدرة عالية من التحليل و التركيز, أي بكل بساطة يفهم الخوارزمي

 ممتاز, لذلك يعرف كيف يحتال على البرامج, المواقع, أنظمة الحماية إلخ..
و لعل أروع ما في الخوارزميات هو أنك إذا فهمتها حقًا فلن يصعب عليك فهم أي شيء في عالم البرمجة ألنه في 

 البداية هو األصعب فقط إذا لم تجد من يعلمك إياها بالطريقة الصحيحة و السهلة.
للتطبيق العملي و لتجربة الكود مع العلم أنه بإمكانك تطبيق ما ستتعلمه على أي لغة  C ++سنستخدم لغة حظة:مال

 برمجة أخرى.
H.W. (1) 

Write a program by language C++ prints phrase "Hello World", when you are running. 

Then explain each part in the C++ code in detail? 

 نتيجة التشغيل

 
 ثم ستجد الكود كخوارزمية و الذي يجب أن تكتبه على الورقة.

http://harmash.com/algorithms/algorithms-introduction/pic_1.PNG
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 الخوارزمية

 
 الطريقة الصحيحة للتعلم و التي تنمي قدراتك التحليلية 

عند تعلم الخوارزميات عليك توفير دفتر لكتابة الخوارزميات عليه ألنه كما سبق و قلنا أنك تحلل برنامجك فقط عند 
بعد اإلنتهاء من تحليل برنامجك على الورقة أكتبه على الكمبيوتر لتتأكد إذا كان تحليلك صحيحًا أي  الخوارزمية.كتابة 

التحليل على الورقة سيساعدك كثيرًا في التعلم و هذا أصاًل  أن برنامجك يعمل بشكل سليم, أم أنه يجب تعديل الكود.
لذلك ننصحك دائمًا بأن تعيد كل كود تعلمته عدة مرات و حاول  بة الكود.ما يقوم به المحترفون نفسهم قبل المباشرة بكتا

دائمًا ان تتالعب بالكود وتجربه ألن ذلك سيجعلك تفهم جيدًا فائدة كل سطر من الكود و ينمي لك قدراتك على التحليل 
 بشكل كبير وسريع.

 الشكل العام للبرنامج بدون أن يحتوي على أي كود 
 .برنامج أكتب عندما نقول لك:تذكر دائمًا أنه 

على   ++Cفنحن نقصد أننا نريد منك أن تحاول كتابة الخوارزمية على ورقة أواًل. و بعد إنهائها, قم بكتابتها ككود 
 الكمبيوتر لتجربة ما توصلت إليه.

 شكل الخوارزمية األساسي على الورقة
 الخوارزمية

 
 شرح كود الخوارزمية

 الكلمة :Algorithm .تستخدم إلعطاء إسم للبرنامج 
 كودات البرنامج تكتب بين الكلمتين Begin و End. 

من اآلن و حتى إنتهاء سلسلة دروس الخوارزميات ستكون دروسك عبارة عن شروحات صغيرة و كل شرح  مالحظة
 .( برامجك كتابة في ستستخدمه أي ) جديد ستطبق عليه تمارين

 التحليل في البرمجة.بهذه الطريقة ستفهم كل مبادئ 

http://harmash.com/algorithms/algorithms-introduction/introduction-to-algorithm.PNG
http://harmash.com/algorithms/algorithms-environment-setup/pic_22.PNG
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Algorithms 
 (ني)الدرس الثا في الخوارزميات Print دالة الطباعة

 ›مفهوم الدوال 
 ›تعرف على دالة الطباعة ()print 
 ›تمارين حول دالة الطباعة )(print 

 مفهوم الدوال
 أيضًا في العربية. ميثود في اللغة اإلنجليزية. و تسمى Method أو Function دالة تعني

 هي فكرة الدوال؟ما 
فكرة الدوال أنك إذا أردت أن تنفذ نفس الكود عدة مرات في البرنامج. تكتب هذا الكود مرة واحدة فقط و تنادي له فقط 

 كلما أردت تنفيذه.
 ماذا تعني كلمة دالة؟

 الدالة في البرمجة عبارة عن كود جاهز يتنفذ فقط عندما تقوم بإستدعائه.
 فهذا يعني أتك تطلب من البرنامج تنفيذ هذه الدالة.عندما تكتب إسم الدالة 

 ما هي فائدة الدوال في البرامج؟
مرة, فتخيل مثاًل لو أنك كلما ضغط  ٢٠ للدوال فائدة مهمة جدًا, ألنك في البرامج الفعلية مثاًل قد تستخدم نفس الكود

زر,  ٢٠ أسطر و برنامجك يحتوي على ١٠ على زر في برنامجك سيقوم البرنامج بتنفيذ نفس الكود الذي يتألف من
زر, أكتبهم مرة واحدة بداخل دالة و إستدعي هذه الدالة مرة واحدة  ٢٠ أسطر لكل زر من الـ ١٠ فبدل أن تكتب نفس الـ

 فقط لكل زر, هكذا تكون قد جعلت برنامجك أسرع و حجمه أصغر بكثير و هذا مهم جدًا جدًا في البرمجة.
 print() تعرف على دالة الطباعة

();print← الشاشة على بداخلها نكتبه شيء أي لنا تعرض وهي, الخوارزميات في جاهزة دالة تعتبر. 
 لطباعة أي شيء على الشاشة. System.out.print;() الدالة نستخدم جافا لغة في

 إنتبه
ألننا سنقوم دائمًا بطباعة النتيجة ركز جيدًا على دالة الطباعة ألننا سنستخدمها في جميع البرامج التي سنكتبها الحقًا 

 على الشاشة لنعرف إذا كان الكود الذي قمنا بكتابته صحيح أم أن علينا تعديله.
 n\ النزول على سطر جديد باستخدام

وهي توضع بداخل دالة الطباعة حتى  لها نفس التأثير و هو النزول على سطر جديد. n\ في كل لغات البرمجة الـ
 ه على الشاشة بعدها يظهر على سطر جديد. ال تقلق ستفهم المقصود من األمثلة.تجعل أي شيء نطبع

 print() تمارين حول دالة الطباعة
 التمرين األول

H.W.1  

Write a program by language C++ that prints your name when you run it? 
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 « التفسير و الحل
 النتيجة المطلوبة

 
 الخوارزمية

 
H.W.2  

Write a program by language C++ that prints your name, age and occupation, and make 

every information appear on a line? 

 « التفسير و الحل
 التمرين الثاني -في الخوارزميات  Print دالة الطباعة

 المطلوب
 أكتب برنامج يطبع لك إسمك و عمرك و مهنتك, و إجعل كل معلومة تظهر على سطر.

 النتيجة المطلوبة

 
 الخوارزمية

 

http://harmash.com/algorithms/algorithms-the-print-method/ex-1.php
http://harmash.com/algorithms/algorithms-the-print-method/ex-2.php
http://harmash.com/algorithms/algorithms-the-print-method/ex-1-pic-1.PNG
http://harmash.com/algorithms/algorithms-the-print-method/ex-1-pic-2.PNG
http://harmash.com/algorithms/algorithms-the-print-method/ex-2-pic-1.PNG
http://harmash.com/algorithms/algorithms-the-print-method/ex-2-pic-2.PNG
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 شرح طريقة عمل الخوارزمية بدقة
 قمت بتسمية البرنامج Information. 
 أوامر للطباعة. ٣ البرنامج يحتوي على 
 بعد كل أمر عليك وضع فاصلة منقوطة أي ضع هذا ;. 
 فواصل منقوطة. ٣ أوامر ألننا وضعنا ٣ إذًا عرفنا أن عندنا 
  تنتبه عليه هنا هو الـالشيىء الذي يجب أن \n  ألنك لو لم تضعها لظهر كل شيء على سطر واحد كما في هذه

 الصورة.

 
 إذًا الـ \n  .تجعل أي شيء سيأتي بعدها ينزل على سطر جديد 
 كما أن \n .ال تظهر على الشاشة ألن الهدف منها النزول على سطر جديد 
 إذًا عندما نكتب n\  كأننا نقرنا على الزر Enter. 

 . n\ ركز جيدًا, اآلن أنت فهمت ماذا تفعل الـ
 ولكنك لم تستغلها كما يجب ألنك كتبت الكود في ثالثة أوامر بينما كان بإمكانك أن تكتبه في أمر واحد فقط.

H.W.3  

Write a program by language C++ that prints your name, age and occupation, and make all 

the information appear on a line using the print () function only once? 

 « التفسير و الحل
 التمرين الثالث -في الخوارزميات  Print دالة الطباعة

 المطلوب
مرة  )(print عمرك و مهنتك, و إجعل كل معلومة تظهر على سطر بإستخدام الدالةأكتب برنامج يطبع لك إسمك و 

 واحدة فقط.
 النتيجة المطلوبة

 
 الخوارزمية

http://harmash.com/algorithms/algorithms-the-print-method/ex-3.php
http://harmash.com/algorithms/algorithms-the-print-method/ex-2-pic-3.PNG
http://harmash.com/algorithms/algorithms-the-print-method/ex-2-pic-1.PNG
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 شرح طريقة عمل الخوارزمية بدقة

 .هنا الكود يعتبر مكتوب بطريقة ممتازة ألنك قمت بتنفيذ كل المطلوب بأمر واحد فقط 
  المطلوب بأمر واحد و بسطر واحد.هذه الطريقة هي األفضل ألنك نفذت 
 و إن لم تضعهم سيظهر لك خطأ عند  " " أبدًا ألنك تريد عرض نص و النص دائمًا يوضع بين " " ال تنسى الـ

 التشغيل.
 الـ \n و يمكنك تجربة ذلك بنفسك. " " ال تعمل إال إذا وضعت بين 

Algorithms 
 )الدرس الرابع( الدمج أثناء الطباعة في الخوارزميات

 ›تعرف أكثر على طرق إستخدام دالة الطباعة 
 ›على األرقام و العمليات الحسابية " " تأثير رموز التنصيص 
 ›للحصول على ناتج العمليات الحسابية ( ) كعامل دمج و إستخدام القوسين + إستخدام العامل 

 
 تعرف أكثر على طرق إستخدام دالة الطباعة

 ." " بين  يمكننا طباعة أي شيء نضعه فيها بشرط أن نضعه print() تعلمنا أنه باستخدام الدالةفي الدرس السابق 
 و متى ال. ( ) أو " " في هذا الدرس ستعرف متى يجب أن تضع الشيء الذي تريد عرضه على الشاشة بين

 نقاط مهمة حول األشياء التي تضعها في دالة الطباعة
 نص عادي, بالتالي يتم طباعته تمامًا كما هو.يعتبر  " " أي شيء تضعه بداخل 
 ال يعتبر نصًا. " " أي شيء تضعه بدون 
  إذا أردت أن تطبع أكثر من شيء في دالة الطباعة مثل نص و بجانبه عملية جمع. في هذه الحالة قم بوضع أي

 اعة ناتج هذه العملية.حتى يفهم الكمبيوتر أنك تريد طب ( ) عملية كانت سواء جمع, طرح, قسمة, ضرب بين قوسين
 ال تقلق ستفهم كل هذه التفاصيل من التمارين.

 كما قلنا في الدرس السابق. " " تعمل فقط عندما تضعها بين n\ ال تنسى أيضًا أن الـ
 على األرقام و العمليات الحسابية " " تأثير رموز التنصيص

 بالتالي يتم طباعته تمامًا كما هو. يعتبر نص عادي, " " كما قلنا في البداية, أي شيء تضعه بداخل
 على األرقام و العمليات الحسابية. " " التمرين التالي يوضح تأثير الرموز

http://harmash.com/algorithms/algorithms-the-print-method/ex-3-pic-1.PNG
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 التمرين األول
 .15 ثم يطبع ناتج جمعهم, و الذي يساوي 8 + 7 أكتب برنامج يطبع النص

 « التفسير و الحل
 التمرين األول -الدمج أثناء الطباعة في الخوارزميات 

 النتيجة المطلوبة

 
 الخوارزمية

 
 شرح طريقة عمل الخوارزمية بدقة

 قمنا بتسمية البرنامج Sum. 
  يحتوي على ثاللث أوامر للطباعة.البرنامج 
 ظهرت تمامًا كما هي بدل أن يتم عرض ناتجها و السبب أن الكمبيوتر  " " الحظ أن عملية الجمع الموضعة بين

 إعتبرها نصًا عاديًا و ليس عملية جمع.
 هو عامل جمع  + املفي الدالة الثانية تم ظهور ناتج عملية الجمع ألن الكمبيوتر إعتبر األرقام أرقامًا عادية و الع

 كما في مادة الرياضيات.
 لذلك تم حساب ناتج عملية الجمع, و بعدها تم عرض الناتج النهائي فقط.

  دالة الطباعة األخيرة إستخدمناها فقط لنجعل المدة التي إستغرقها البرنامج في تنفيذ الكود تظهر على سطر جديد أي
 في آخر البرنامج.

 ." " بالرموز + العاملاآلن, أنت فهمت كيف يتأثر 
 في التمرين التالي سوف ستتعلم كيف تستخدم أمر الطباعة مرة واحدة فقط و الحصول على نفس النتيجة.

 للحصول على ناتج العمليات الحسابية ( ) كعامل دمج و إستخدام القوسين + إستخدام العامل
 بين كل شيئين تريد وضعهما في دالة الطباعة. + يمكنك وضع عدة أشياء بداخل دالة الطباعة باستخدام العامل

 و هي تعني أنك ستعرض سلسلة من األشياء. Concatenation هذه العملية تسمى

http://harmash.com/algorithms/algorithms-concatenation/ex-1.php
http://harmash.com/algorithms/algorithms-concatenation/ex-1-pic-1.PNG
http://harmash.com/algorithms/algorithms-concatenation/ex-1-pic-2.PNG
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 في دالة الطباعة + نقاط مهمة حول وضع العامل
 .إذا وضعته بين رقمين, يعتبر عامل جمع. و بالتالي يعرض ناتج الرقمين 
 عاديًا, و بالتالي ُيعرض كما هو.يعتبر حرفًا  " " إذا قمت بوضعه بين 
 .إذا وضعته بين شيئين منفصلين سواء نصين أو نص و رقم, فإنه يعتبر عامل دمج 

 نصيحة
الذي ستتعلمه من التمرين التالي, و قم بإعادة التمرين عدة مرات حتى  Concatenation إنتبه جيدًا ألسلوب الـ

 تخدمه كثيرًا عند بناء تطبيقاتك الخاصة في المستقبل.تفهمه بشكل ممتاز ألنه رغم بساطته إال أنك ستس
 التمرين الثاني

 باستخدام أمر الطباعة مرة احدة فقط. 15 ثم يطبع ناتج جمعهم, و الذي يساوي 8 + 7 أكتب برنامج يطبع النص
 « التفسير و الحل

 التمرين الثاني -الدمج أثناء الطباعة في الخوارزميات 

 النتيجة المطلوبة

 
 الخوارزمية

 
 

 شرح طريقة عمل الخوارزمية بدقة
 قمنا بتسمية البرنامج Sum. 
 .هنا دمجنا أوامر الطباعة الثالثة التي وضعناها في التمرين السابق في أمر طباعة واحد فقط 

 
  جزء في دالة الطباعة بشكل مفصل:شرح كل 
 إستدعينا دالة الطباعة مرة واحدة و وضعنا كل شيء سيتم طباعته بداخلها. .1

http://harmash.com/algorithms/algorithms-concatenation/ex-2.php
http://harmash.com/algorithms/algorithms-concatenation/ex-1-pic-1.PNG
http://harmash.com/algorithms/algorithms-concatenation/ex-2-pic-1.PNG
http://harmash.com/algorithms/algorithms-concatenation/ex-2-pic-2.PNG
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 .n\ , و أي شيء يأتي بعده سوف ينزل على سطر جديد بسبب الـ" " سيظهر كما هو ألنه موضوع بين 8 + 7 النص .2
بين قوسين, و لو لم نقم بوضع القوسين لظن  سيتم وضع الناتج ألن العملية موضوعة (8 + 7) مكان عملية الجمع .3

 بعده.8 و عرض الرقم 7 الكمبيوتر أنك تقصد عرض الرقم
األخيرة إستخدمناها فقط لنجعل المدة التي إستغرقها البرنامج في تنفيذ الكود تظهر على سطر جديد أي في آخر  n\ الـ .4

 البرنامج.
إلضافة أي شيء بداخل الدالة و ليس بقصد أن نقوم بعملية  + إستخدمنا الـ, هنا + الذي يجب أن تركز عليه هنا هو الـ .5

و أضفنا له أننا نريده أن ينزل سطرًا  8 و 7 جمع, إذًا هنا كأننا قلنا: إعرض النص األول إضافًة إلى مجموع العددين
 واحًد بعد عرض كل شيئ.

 خالصة
 كعامل دمج بين كل شيئين سيتم عرضها. + واحدة, يجب وضع )(print لطباعة أكثر من شيء في دالة

يكون أنقص من عدد األشياء التي سنعرضها بواحد  Concatenation التي نستخدمها للـ + الحظ أيضًا أن عدد الـ
 و هذه قاعدة عامة.

 التمرين الثالث
أمر الطباعة باستخدام  15 ثم يطبع ناتج جمعهم على نفس السطر, و الذي يساوي 8 + 7 أكتب برنامج يطبع النص

 مرة احدة فقط.
 الفكرة هنا فقط أن تجعل برنامجك مفهومًا بالنسبة لجميع المستخدمين.

 لذلك سنعرض العملية الحسابية على سطر واحد كما في مادة الرياضيات و في التطبيقات التي تتميز بتصميمها الجميل.
 « التفسير و الحل

 التمرين الثالث -الدمج أثناء الطباعة في الخوارزميات 
 النتيجة المطلوبة

 
 الخوارزمية

 

http://harmash.com/algorithms/algorithms-concatenation/ex-3.php
http://harmash.com/algorithms/algorithms-concatenation/ex-3-pic-1.PNG
http://harmash.com/algorithms/algorithms-concatenation/ex-3-pic-2.PNG
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 شرح طريقة عمل الخوارزمية بدقة
 هنا عرضنا كل شيء على سطر واحد, بعدها وضعنا \n  الكود تظهر لجعل المدة التي إستغرقها البرنامج في تنفيذ

 .على سطر جديد
 مفهوم المتغيرات في الخوارزميات

 ›مفهوم المتغيرات 
 ›تمارين شاملة حول طرق تعريف, إستدعاء و عرض قيم المتغيرات 

 مفهوم المتغيرات
 ما هي المتغيرات؟

 البرنامج.يمكنك أن تفهم المتغيرات على أنها محفظات صغيرة أو )خانات( نستخدمهم لحفظ البيانات أثناء تشغيل 
 كما أن هناك عدة أنواع لهذه المحفظات, كل نوع منهم يمكنه تخزين نوع بيانات محدد.

 كل متغير يملك ثالث خصائص أساسية يمكنك تحديدها مباشرًة عند تعريفه و هي : نوعه, إسمه و قيمته.
 مصطلحات تقنية مهمة

 باللغة العربية باللغة اإلنجليزية
Variable متغير 

Type نوع 
Name إسم 
Value قيمة 

 كيف تتعامل الذاكرة مع المتغير الذي قمنا بتعريفه؟
 عندما تعرف أي متغير, تقوم الذاكرة بتخصيص مكان بداخلها للمتغير الذي قمت بتعريفه.

 كيف تتعامل أنت مع المتغير الموجود في الذاكرة؟
بإسمه, فأنت لست مضطرًا أن تعرف المكان الذي قامت  يمكنك أن تتعامل مع هذا المتغير مباشرًة من خالل مناداته

الذاكرة بتخصيصه للمتغيرات, كما أنه يمكنك تغير قيمة المتغير وقتما تشاء و يمكنك أن تعرض القيمة الموجودة 
 داخل المتغير بواسطة دالة الطباعة أيضًا في أي وقت.

 ها.الجدول التالي يحتوي على أنواع المتغيرات التي سنتعامل مع
 

 أمثلة دواعي اإلستخدام النوع

int تحتوي على فاصلة ال لتخزين أعداد صحيحة, أي int a =  14; 

double لتخزين أعداد يمكنها أن تحتوي على فاصلة عشرية double b =  99.77; 
char لتخزين رقم, حرف أو رمز واحد فقط char c = ' A'; 

String لتخزين نص String s = " Algorithm"; 

boolean  يمكن أن يحتوي فقط على قيمة واحدة و
 و هو يستخدم للتشييك false أو true هي

boolean win = true; 
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 كيف تبدو المتغيرات في الذاكرة؟
 يمكنك تخيل أن المتغيرات تبدوا هكذا في الذاكرة. كل متغير له إسم, نوع و يمكنه تخزين قيمة.

 

 تعريف, إستدعاء و عرض قيم المتغيراتتمارين شاملة حول طرق 
 التمرين األول

 قم بتعريف المتغيرات التالية:
 .9 و أعطه قيمة a و إسمه int متغير نوعه .1
 .5.6 و أعطه قيمة b و إسمه double متغير نوعه .2
 .is sum the: و أعطه قيمة sentence و إسمه String متغير نوعه .3
 .b و a مجموع المتغيرين و قيمته sum و إسمه double متغير نوعه .4
 ثم إطبع محتوايتهم بشكل مرتب. .5

 « التفسير و الحل

 التمرين األول -مفهوم المتغيرات في الخوارزميات 
 النتيجة المطلوبة

 
 الخوارزمية

 
 الخوارزمية بدقةشرح طريقة عمل 

http://harmash.com/algorithms/algorithms-variables/ex-1.php
http://harmash.com/algorithms/algorithms-variables/pic-1.PNG
http://harmash.com/algorithms/algorithms-variables/ex-1-pic-1.PNG
http://harmash.com/algorithms/algorithms-variables/ex-1-pic-2.PNG
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 شكل المتغيرات في الذاكرة

 
 شرح الكود

 قمنا بتسمية البرنامج SumVariables. 
 .البرنامج يحتوي على خمس أوامر 
 قمنا بتعريف المتغيرات a و b .و إعطائهم قيم 
 قمنا بتعريف المتغير sum و قيمته مجموع المتغيرين a و b. 
 قمنا بتعريف المتغير sentence  النصو قيمته :is Sum The. 
 :في دالة الطباعة األخيرة وضعنا أسماء المتغيرات 

 .is Sum The: أواًل, إذًا سيقوم الكمبيوتر بعرض قيمته و التي هي sentence وضعنا إسم المتغير .1
 .14.6 ثانيًا, إذًا سيقوم الكمبيوتر بعرض قيمته و التي هي sum وضعنا إسم المتغير .2
 جعل المدة التي إستغرقها البرنامج في طباعة الكود تظهر على سطر جديد.إستخدمناها فقط لن n\ الـ .3

لقد فهمت اآلن كيف يتم تعريف المتغيرات و إعطائهم القيم و شاهدت أيضًا أنك حينما تضع إسم المتغير في دالة 
 الطباعة, فإن الدالة تقوم بطباعة محتواه و ليس إسمه.

 التمرين الثاني
 .sentence و sum السابق بكود أقل, أي بدون تعريف المتغيراتأكتب نفس البرنامج 

 « التفسير و الحل

 التمرين الثاني -مفهوم المتغيرات في الخوارزميات 
 المتغيرات التالية:في التمرين السابق قمنا بتعريف  إرشادات

 متغير نوعه intإسمه , a 9 و قيمته. 
 متغير نوعه doubleإسمه , b 5.6 و قيمته. 

 النتيجة المطلوبة

 

http://harmash.com/algorithms/algorithms-variables/ex-2.php
http://harmash.com/algorithms/algorithms-variables/ex-1-pic-3.PNG
http://harmash.com/algorithms/algorithms-variables/ex-1-pic-1.PNG
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 الخوارزمية

 
 شرح طريقة عمل الخوارزمية بدقة

 شرح الكود
 قمنا بتسمية البرنامج SumVariables. 
 .البرنامج يحتوي على خمس أوامر 
 قمنا بتعريف المتغيرات a و b .و إعطائهم قيم 
 :في دالة الطباعة األخيرة وضعنا أسماء المتغيرات 
 كما هي. is Sum The: أواًل سيعرض الجملة .1
 , ألننا وضعناهم بين قوسين و وضعنا بينهم عالمة الجمع. b و a ثانيًا سيقوم بجمع قيم المتغيرات .2
 طباعة الكود تظهر على سطر جديد.إستخدمناها فقط لنجعل المدة التي إستغرقها البرنامج في  n\ الـ .3

 
Algorithms 

 الحلقات و أنواعها في الخوارزميات
 ›مفهوم الحلقات 
 ›أنواع الحلقات و طريقة تعريفهم 
 ›طريقة حساب عدد المرات التي تم فيها تنفيذ األوامر 

 مفهوم الحلقات
 باللغة اإلنجليزية. Loop الحلقة تسمى

عليك التركيز عليها ألنه يمكنك إستخدامها و اإلستفادة منها كثيرًا في برنامجك, تعتبر الحلقات من أهم األشياء التي 
 كما أن هناك ثالث أنواع من الحلقات ستتعرف عليها الحقًا.

 ما هي الفائدة من الحلقات و أين يمكن أن نستفيد منهم؟
الحلقات تستخدم  ن الوقت و الجهد.فوائدهم كثيرة و هم يوفرون عليك كتابة الكثير من الكودات و بالتالي الكثير م

 ألغراض كثيرة, مثل تقليص حجم الكود, في قراءة الملفات, تخزين أو عرض عدة بيانات في وقت واحد إلخ..

http://harmash.com/algorithms/algorithms-variables/ex-2-pic-1.PNG
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 مثال
 المثال التالي يوضح لك فقط كيف يمكن إستغالل الحلقات إلنجاز المهام بسرعة و بكود أقل.

 و كل رقم منهم على سطر جديد. يوجد طريقتين لذلك. 100 إلى 1 اآلن في حال أردنا طباعة جميع األرقام من
 كما في الصورة التالية. )(print كتابة جميع األرقام التي نريد طباعتها رقمًا رقمًا بداخل الدالة األولى: الطريقة

 

 التالية. إستخدام حلقة و تحديد فقط من أي رقم إلى أي رقم تريد أن تطبع كما في الصورة الثانية: الطريقة
طريقة عمل الحلقة المستخدمة في هذا المثال شرحناها بتفصيل في الدرس التالي. المطلوب منك فقط أن  مالحظة:

 تقارن حجم الكود.

 

 أنواع الحلقات و طريقة تعريفهم
 تعني طريقة تعريف أي شيء في البرمجة. Syntax في البداية, كلمة

 مختلف. Syntax ف مختلفة, أي لهااآلن ستالحظ أن كل حلقة لها طريقة تعري
Loop For 
 تستخدم لتنيفذ األوامر عدد محدد من المّرات. for الحلقة

 هنا يتم تحديد عدد المرات التي ستستمر الحلقة فيها في تنفيذ الكود منذ البداية.

http://harmash.com/algorithms/algorithms-loops/code-without-using-a-loop.PNG
http://harmash.com/algorithms/algorithms-loops/same-code-using-a-loop.PNG
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 for ( condition ) 
 { 
  
 }  

Loop While 
 تستخدم لتنفيذ األوامر مرات غير محددة. while الحلقة

 هنا الحلقة تستمر في إعادة تنفيذ األوامر طالما أن الشرط الموضوع لم يتحقق بعد.
 while ( condition ) 

 { 
  
 } 

Loop While Do 
 تستخدم لتنفيذ األوامر مرات غير محددة. do while الحلقة

 هنا الحلقة تستمر في إعادة تنفيذ األوامر طالما أن الشرط الموضوع لم يتحقق بعد.
 أنها تنفذ األوامر الموضوعة فيها مّرة واحدة على األقل. while الوحيد بينها و بين الحلقةالفرق 

 do 
 { 
  
 } 

 while ( condition ;) 
 مالحظة

 طريقة عمل كل حلقة من الحلقات التي ذكرناها اآلن سنشرحها لك بدقة في دروس مقبلة.
 طريقة حساب عدد المرات التي تم فيها تنفيذ األوامر

 البشر في العدطريقة 
 خمس مرات على سبيل المثال. Algo إذا طلبت من إنسان أن يلفظ كلمة

 .Algo, Algo, Algo,Algo, Algoفإنه سيقول: 
, و قد يستخدم ورقة و قلم في حال طلبت Algo الحظ أن اإلنسان قد يستخدم أصابعه لكي يحسب كم مرة قال الكلمة

 مرات حتى ال يخطئ بالعد. 100 منه لفظها
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 طريقة الكمبيوتر في العد
 مرات. 10 عشر مرات, عليك إستخدام حلقة تنفذ الكود الذي بداخلها Algo إذا أردت جعل الكمبيوتر يطبع كلمة

 .(Counter) الحلقة بدورها ستعتمد في عملية العد على متغير عادي يسمى عّداد
 بتنفيذ األوامر التي بداخلها.فكرة العداد هي تخزين عدد المرات التي قامت فيها الحلقة 

 في كل مرة يتم فيها تنفيذ جميع األوامر الموضوعة بداخل الحلقة, يتم زيادة العداد واحدًا.
 إذًا عند إستخدام حلقة يمكننا معرفة عدد المرات التي قام فيها الحاسوب بتنفيذ األوامر الموجودة فيها من خالل العداد.

 الحلقات طريقة تحديد كيف سيتم العد في
عند التعامل مع أي حلقة, أول شيء عليك التفكير فيه هو وضع الشرط الذي يحدد كم مرة ستقوم الحلقة بإعادة تنفيذ 

 الكود الموضوع فيها.
مرات يمكنك العد بطرق مختلفة و الحصول على نفس  5 فمثاًل, لجعل الحلقة تعيد تنفيذ األوامر الموضوعة فيها

 النتيجة.
 مرات. 5 ستحصل على 1 - 2 - 3 - 4 - 5 كالتالي 5 إلى 1 من إذا قمت بالعد 
 مرات. 5 ستحصل على 0 - 1 - 2 - 3 - 4 كالتالي 4 إلى 0 إذا قمت بالعد من 
 مرات. 5 ستحصل على 6 - 7 - 8 - 9 - 10 كالتالي 10 إلى 6 إذا قمت بالعد من 
 مرات. 5 ستحصل على 23 - 24 - 25 - 26 - 27 كالتالي 27 إلى 23 إذا قمت بالعد من 
 مرات. 5 ستحصل على 100 - 101 - 102 - 103 - 104 كالتالي 104 إلى 100 إذا قمت بالعد من 

 مرات. 5 اآلن, الحظ أنه يمكنك العد بالعكس و الحصول أيضًا على
 مرات. 5 ستحصل على 5 - 4 - 3 - 2 - 1 كالتالي 1 إلى 5 إذا قمت بالعد من 
 مرات. 5 ستحصل على 13 - 12 - 11 - 10 - 9 كالتالي 9 إلى 13 إذا قمت بالعد من 

  
 في الخوارزميات for الحلقة

 ›أهداف الدرس 
 ›طريقة عمل الحلقة for 
 ›تمارين حول الحلقة for 

 أهداف الدرس
في الخوارزميات و في جافا, كما سنوضح لك تمامًا ما الذي يحدث في  for في هذا الدرس ستتعلم كيف تعّرف الحلقة

 الذاكرة عندما يتم تنفيذ األوامر الموضوعة في الحلقة.

http://harmash.com/algorithms/algorithms-loops/count-using-your-fingers.PNG
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إبتداءًا من هذا الدرس و حتى إنتهاء باقي الدروس, ستستخدم الحلقات في معظم التمارين لذلك ركز جيدًا  مالحظة:
 على طريقة عملهم حتى ال تجد أي صعوبة وقتها.

 for طريقة عمل الحلقة
يبدأ الكمبيوتر بتنفيذ األوامر الموضوعة فيها, يقوم الكمبيوتر بمقارنة قيمة  و قبل أن for في كل دورة بداخل الحلقة

 العداد الحالية مع الشرط الموضوع.
إذا كانت قيمة العداد الحالية أصغر من قيمة الشرط, يقوم بتنفيذ األوامر الموضوعة بداخل الحلقة مرة واحدة ثم يضيف 

 أو ينقص واحدًا من قيمة العداد.
ع لألعال ليقارن قيمة العداد الحالية مع قيمة الشرط من جديد و يظل على هذه الحال حتى تصبح قيمة العداد بعدها يرج

 ال تتوافق مع الشرط الموضوع.
عندما تصبح قيمة العداد ال تستوفي الشرط الموضوع, يتم إيقاف الحلقة و الخروج منها و إكمال باقي األوامر الموجودة 

 في البرنامج بعدها.
 في حال عدم وجود أوامر أخرى بعدها سيتم عرض الوقت الذي إستغرقه البرنامج في تنفيذ الكود فقط. و

 في الخوارزميات, و طريقة عملها بدقة. for الفيديو التالي يوضح طريقة تعريف الحلقة
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H.W. Was it the last row in the table is true?  

          Validate or error paragraph above using the C ++ language.  

 
 for تمارين حول الحلقة

 التمرين األول
 و ال تعطيه أي قيمة مباشرًة عند إنشائه. loop عرف متغير يقبل نص كقيمة و أعطه إسم .1
 .loop first your القيمة loop بعدها قم بإعطاء المتغير .2
 .for مرات بإستخدام حلقة التكرار 5 أعرض هذه الجملة .3
 .--------------------------- ثم إطبع خطا بينهم مثل هذا .4
 .for مرات على نفس السطر بإستخدام حلقة التكرار 3 ثم إطبع إسمك .5

 « التفسير و الحل
 التمرين األول -في الخوارزميات  for الحلقة

 النتيجة المطلوبة

 
 الخوارزمية

http://harmash.com/algorithms/algorithms-for-loop/ex-1.php
http://harmash.com/algorithms/algorithms-for-loop/ex-1-pic-1.PNG
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 شرح طريقة عمل الخوارزمية بدقة

 شرح الكود
 البرنامج FirstLoop .يحتوي على ست أوامر و حلقتين 
 هنا قمنا بتعريف المتغير loopثم أعطيناه القيمة , loop first your. 
 قمنا بتعريف حلقة هنا for مرات. 5 مهمتها فقط تنفيذ الكود الموجود بداخلها 
 في كل دورة من دورات هذه الحلقة سيتم عرض قيمة المتغير loop .ثم النزول على سطر جديد 
 :معنى األوامر المكتوبة في الحلقة 
 الكود int =i1; 1 يعني أن أول قيمة للعداد هي. 
 الكود i =<5; 5 ستستمر في العمل طالما أن قيمة العداد أصغر أو تساوي يعني أن الحلقة. 
 الكود +i=i1 على  1 في نهاية كل دورة. فعليًا هذا الكود يعني أنه سيتم إضافة 1 يعني أن قيمة العداد في الحلقة تزيد

 من جديد. i الحالية و وضع الناتج في المتغير i قيمة المتغير
 علنا الشيء الذي يأتي بعده يظهر على سطر جديد.هنا قمنا بطباعة ما يشبه الخط ثم ج 
 هنا قمنا بتعريف حلقة for مرات. 3 مهمتها فقط تنفيذ الكود الموجود بداخلها 
 في كل دورة من دورات هذه الحلقة سيتم عرض النص Mhamad .ثم وضع مسافة فارغة بعده 
 هنا وضعنا الـ \n  إستغرقه الكمبيوتر في تنفيذ البرنامج على سطر جديد.في جملة الطباعة حتى يتم طباعة الوقت الذي 
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 التمرين الثاني
 .10 إلى 1 أنشئ حلقة تطبع لك جميع األرقام من

 « التفسير و الحل
 التمرين الثاني -في الخوارزميات  for الحلقة

 النتيجة المطلوبة

 
 الخوارزمية

 
 شرح طريقة عمل الخوارزمية بدقة

 شرح الكود
 في هذا البرنامج قمنا فقط بتعريف حلقة for مرات. 10 مهمتها تنفيذ الكود الموجود بداخلها 
 في كل دورة من دورات هذه الحلقة سيتم عرض قيمة العداد i .ثم النزول على سطر جديد 
 في الحلقة: معنى األوامر المكتوبة 
 الكود int =i1; 1 يعني أن أول قيمة للعداد هي. 
 الكود i =<10; 10 يعني أن الحلقة ستستمر في العمل طالما أن قيمة العداد أصغر أو تساوي. 
 الكود +i=i1 على  1 في نهاية كل دورة. فعليًا هذا الكود يعني أنه سيتم إضافة 1 يعني أن قيمة العداد في الحلقة تزيد

 من جديد. i الحالية و وضع الناتج في المتغير i المتغيرقيمة 
 مالحظة

 ألن الهدف كان التركيز على طريقة عملها. for في هذا الدرس لم نضع أمثلة كثيرة حول التعامل مع الحلقة
 في الدروس المقبلة استخدمناها في أغلب التمارين الموضوعة.
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