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 المؤلفحقوق الطبع محفوظة  ©

ال ٌجوز اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأي شكل من 

األشكال دون موافقة كتابٌة مسبقة من المؤلف إال فً حالة 

 االقتباس المختصر مع وجود ذكر المصدر .

 

 وجود أخطاء :فً حالة 

أرجو شاكراً أن تساهم معً فً تصحٌح األخطاء فً الفكرة أو الكود وغٌرها عبر إرسالها أو 

أو االتصال على رقم هانً عبد الرحمن  700618570ي: آاالتصال من الرقم المجانً من و

 ( ولكم جزٌل الشكر والتقدٌر .735721873على)

 programing2055@gmail.comأو عن طرٌق البرٌد اإللكترونً  

 أذا هناك أي سؤال فقط ضعه فً مجموعة المبرمج المحترف على الفٌسبوك وسوف نجٌب: 

http://www.facebook.com/groups/programming.professional/ 

 ++c:ىأدسىنفدكىفيىالبرمجةىبادتخدامىلغةىإدمىالكتابى

ىربدىالرحمنىدوفىإردادىى:م/ىىإدمارولىرليىأحمدىالذهاليىىم/هانيى

  156رددىالصفحاتى:ى

ىمى 2014ـىىهـى 1435الطبعةى:ىاألولىى,
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 اإلهداء

ل من ٌرٌد الى كإلى كل من لدٌه الرغبة ,إلى كل من لدٌه طموح ,

,أهدٌه    ++cإلى كل من ٌرٌد تعلم لغة أن ٌتأسس فً البرمجة ,

 هذا الكتاب بتواضع وحسن نٌة وعن طٌب خاطر

 شكر وتقدٌر

 تعاون معنا فً إنجاز هذا الكتاب بشكل مباشر أو غٌر مباشرنشكر كل من 
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 المقدمة

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم عل أشرف خلق هللا محمد صلى هللا علٌه وعلى 

 : أما بعدأله وصحبه وسلم ,

ونحن فً أمس الحاجة إلى أن ننمً فكرنا ونطور مجتمعنا,كان البد من أخذ الجهد 

والعزٌمة والرغبة فً تعلم أشٌاء تخدم المجتمع ,تصنع للمجتمع ما ٌجعله متقدماً 

متحضراً بعٌداً عن النزاعات أو الخالفات ,وكان البد من نبذ العنف وترك الصراعات 

وإصالح مجتمعنا بدأنا فً أول خطوه بناء وتنمٌه ,ولنشغل أمورنا فً تطوٌر وتعمٌر 

لدى الشباب فً تنمٌة وتوعٌه وشغل النفس عن ترك مثل هذه النزاعات واألزمات,وبدأنا 

بالبحث عن أشٌاء ٌمكن أن تجنبنا عن هذه األشٌاء,فوجدنا أن نشغل أنفسنا بالعلم والقراءة 

ً البرمجة,بدأنا فً تجمٌع ما ,وبدأت أول خطوة فً إنجاز هذا الكتاب,وألن تخصصنا ف

لغرض أخذ الفائدة والتعلٌم وللتقوٌة فً هذا   ++cٌمكن تجمٌعه من البرامج فً لغة 

المجال, ومثلما ٌقولوا )الرغبة فً الشًء تصنع المعجزات( ٌجب علٌكم وجود الرغبة 

لى ,الكتاب مقسم إلى قسمٌن : القسم األول ٌحتوي ع  ++cوالنٌة والعزم على فهم لغة 

,األساسٌات مشروحة بشكل عام ومختصر بحٌث ٌلبً   ++cشرح ألساسٌات لغة 

االحتٌاجات والمتطلب فهمها قبل الدخول إلى البرامج ,والقسم الثانً ٌحتوي على البرامج 

,ولٌس هذا فقط الذي ٌجب علٌك على شكل سؤال وجواب من أجل الفهم واالستٌعاب 

 .لبرنامج لكً تستطٌع فهمه واستٌعاب البرنامجاالعتماد علٌه ,بل ٌجب علٌك تطبٌق ا

الكتاب ٌحتوي على تمارٌن فً األساسٌات و الحلقات  الشرطٌة و الحلقات التكرارٌة و 

 المصفوفات و الدوال .

 .(  ++cلغة  )وأخٌراً ٌجب علٌك أن تشد العزٌمة وتبدءا بداٌة صحٌحة فً تعلم هذه اللغة

 وشكراً 

 الكتابمخرجً 
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#include<iostream.h> 

 .بمعنى موجه  #

include  تضمٌن.بمعنى 

#include  هو عبارة عن موجه للمترجم لكً ٌقوم بإدراج ملف رئٌسً ضمن

 .  < >الملف األساسً وٌجب أن ٌوضع الملف الرئٌسً بٌن 

تعنً  أن المترجم ٌبدأ البحث عن    التً تحصر اسم الملف الدلٌلى < > العالمتٌن

األساسً الذي ٌحوي كل الملفات (folder)الملف ألدلٌلً فً الفهرس أو المجلد 

   includeالدلٌلٌة  وٌسمً 

iostream.h  :io    /مختصر لinput/output  أي اإلدخال وإلخراج. 

stream   مكتبة قٌاسٌة خاصة باإلدخال واإلخراج و.......الخ. 

.h   أي الملف الدلٌلheader file . 

#include<iostream.h>   ٌسمى هذا بمرشد المهٌئPreprocessor 

directive ًوهو عبارة عن تعلٌمة للمصرف أن ٌدرج كل النص الموجود ف ،

فً البرنامج، وهو ملف ٌجب تضمٌنه مع أي برنامج ٌحتوى   iostream.hالملف

على عبارات تطبع بٌانات على الشاشة أو تستقبل بٌانات من لوحة المفاتٌح.و ٌسمى 

iostream  ملف تروٌسة(header file)    . 

conio.h   مكتبة دوال أوامر الشاشة وهً مختصة بكل ما ٌجري على الشاشة من

 ضبط أثناء التطبٌق

d main( ) voi  : void  تعنً أن هذه الدالة ال ترجع أي قٌمة 

main()  :   تعتبر الدوال من أهمم مقوممات البرنمامج فمً لغمةC++  ونجمد أن البرنمامج

ٌمكممن أن ٌتممألف مممن دالممة واحممدة أو أكثممر وانممه البممد لكممل دالممة مممن اسممم ٌممدل علٌهمما عنممد 

هً اللمب األساسمً ألي برنمامج ولمن ٌعممل إال بمدونها ()main استخدامها واستدعائها .

وهً بمعنى دالة وهً دالة مستقلة ٌنقل نظام التشمغٌل المتحكم إلٌهما. وهمً جمزء أساسمً 

فممإن المتممرجم ٌبحممث عممن هممذه الدالممة أوالً لتنفٌممذها، أممما إذا لممم تكممن   .++Cفممً برنممامج 

 توضح ذلك.  Error Messageموجودة فستظهر رسالة خطأ 

القوسٌن مهمة جدا فهً تعنً أن هذا السطر عبارة عن دالة ولٌست متغٌر ) (   

هذا االسم هو اسم لدالة فبدون هذه األقواس ٌترجمها المترجم  ها تعنً أنأن ،بمعنى آخر

 . علً أساس إنها اسم لمتغٌر، فلهذا تعتبر هذه األقواس مهمة جداً 
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المراد وال ٌصح كتابة كود  هما جسم الدالة الرئٌسٌة وتكتب بداخله الكود   { }

 خارجهما و إال سٌظهر خطاء

 هنالك ثالث أشكال للدالة الرئٌسٌة وهً:

main()   

{ 

    . . . . .  

        . . . . .  

} 

 . ()main( فً نهاٌة إسم الدالة الرئٌسٌة ;مالحظة:ال توضع فاصلة منقوطة)

clrscr();    عندما تعمل على تطبٌق البرنامج أكثر من مرة سوف تتكرر المخرجات :

على الشاشة ولهذا ٌجب مسح التطبٌق السابق لٌظهر التطبٌق الجدٌد فقط ،ولهذا أدخلنا 

بالمسح الفوري عند الدخول إلى  تطبٌق  أوامر للمبرمجإعطاء هذه )الدالة(لتعمل على 

فً بداٌة الدالة   }وموقعها بعد قوس المخرجات )المخرجات فً الشاشة السوداء( ،

أوال  conio.hأي أنه ال بد من كتابة  conio.h،وهً من مكتبة  الرئٌسٌة

ذه الدالة لٌست لنستدعٌها منه ،والقوسٌن ٌعنً أنها دالة والفاصلة المنقوطة تعنً أن ه

 الدالة الرئٌسٌة .

للتعرف على وظٌفتها أكثر قم بحذف الكلمة ثم طبق البرنامج وسوف ترى بنفسك 

 الفرق. 

cout   سً أوت( تلفظ:c out   ) هو اختصار للجملةcourse output    أي

وحدة اإلخراج القٌاسٌة منهج الخرج وهو كائن ٌقوم بإخراج ما ٌأتً بعده وٌظهره على 

وٌسمً بنهر أو مجرى اإلخراج وهً إحدى الخدمات التً تقدمها مكتبة  ( الشاشة)

iostream.h . 

ٌجبر  Put to operatorٌسمى بعامل الوضع أو مل اإلخراج اٌسمى مع <<

"أي ما تكتبمه بعمد .شًء ٌظهر على ٌساره أيعلى ٌمٌنه إلى  التًعلى إرسال األشٌاء 

 هذا القوس ٌقوم بإخراجه".

وحدة كل ما سوف ٌكتب بداخله سوف ٌتم إظهاره على  :التنصٌص " "عالمتً 

ماعدا العملٌات التً تسمى برموز الهروب: أنظر الجدول  ( الشاشةاإلخراج القٌاسٌة )

 ( .Gفً بداٌة الصفحة )

void main()   

{  

    . . . . .  

    . . . . .  

}  

 

int main()   

{  

    . . . . .  

    . . . . . 

    return 0  

}  
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الفاصلة المنقوطة تخبر أن األمر انتهى وعلٌه أن ٌذهب لألمر التالً .وهً مهمة  (;(

.)الدالة الرئٌسٌة هً   { }جدا فً نهاٌة كل سطر فً ما بٌن قوسٌن الدالة الرئٌسٌة 

main  .) 

 

 

 

 

 

 endl :end   بمعنى نهاٌة الخطوة السابقة وl   بمعنى أنزل سطر جدٌدline   وهو.

 ".n\"استعمال نفس 

 int :  برنمامج بلغمة  أيعنمد كتابمةC++ ، نحتماج لتخمزٌن المعلوممات المواردة

ذاكرة الحاسوب تحت عناوٌن ٌطلق علٌها أسماء المتغٌرات، وبما  فًللبرنامج 

 أوالمعلومات المراد تخزٌنها تكون عمادة مختلفمة مثمل القمٌم الحقٌقٌمة  أنواع أن

 أنواعبداٌة البرنامج عن  فًالصحٌحة أو الرمزٌة فإننا نحتاج أن نعلم المترجم 

  integer1 , ,integer2الكلمات  -فمثالً : استخدامهانرٌد  التًالمتغٌرات 

sum ًلنمموع أسممماء لمتغٌممرات عبممارة عممن أعممداد صممحٌحة مممن ا هممint  أنظممر(

( وهو أحد أنواع البٌانمات "ثم راجع دروس تعرٌف التغٌراتJالجدول صفحة "

 . ++C فًالمتوفرة 

، استعمالهاالبرنامج لكن ٌجب تعرٌفها قبل  فًمكان  أي فًٌمكن تعرٌف المتغٌرات 

 سطر واحد. فًإلى نفس النوع  تنتمً التًٌمكن تعرٌف المتغٌرات 

 char : : ٌمتم تخمزٌن األحمرف فمً متغٌمرات ممن النموع لألحمرفchar :العبمارة-    

char ch; 

. لتخزٌن حرف مما فمً همذا المتغٌمر نكتمب chه تتنشئ مساحة من الذاكرة لحرف وتسمٌ

 : ch=’z’ 

 محصورة بعالمة اقتباس فردٌة. ’b’و ’a‘ودائماً تكون األحرف الثابتة كـ 

ٌن أرقام كاملمة بمدالً ممن أحمرف ، فممثالً لتخز charٌمكن استعمال المتغٌرات من النوع 

 ;ch=2  -ٌمكننا كتابة:

 الشاشة cout >> متغٌر

 coutالخرج بىاسطة  (1-1)شكل 
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إلمى  128–ٌتمراو  بمٌن   charلكن نطاق القٌم الرقمٌة التً ٌمكن تخزٌنها فً النوع 

 لذا فإن هذه الطرٌقة تعمل مع األرقام الصغٌرة فقط. 127

، وهممذه القٌمممة ثابتممة أٌنممما البرنممامجقممد نحتمماج أن نسممتخدم قٌممماً ثابتممًة عنممد كتابممة *** 

استخدمت ضممن البرنمامج وال ٌجموز تعمدٌلها )وإال سموف نحصمل علمً رسمالة خطمأ ممن 

المتممرجم( فمممثالً عنممد حسمماب معادلممة الممدائرة فإننمما نحتمماج إلممى قٌمممة  وهممً قٌمممة ثابتممة 

 : إما نستخدم الصٌغة التالٌة  : ++C ولتعرٌف الثوابت فً لغة 

const value)(const name)  ( #define   -1 

اسم القٌمة الثابتة  const nameو  # بمعنى )تضمٌن التعرٌف ل(define حٌث :

القٌمة الثابتة ،وٌفصل بٌن اسم القٌمة والقٌمة الثابتة مسافة ،وال  const valueو 

 توجد فاصلة منقوطة فً أخر التعلٌمة.

وهً تعمل على حجز وتعرٌف متغٌر إلى قٌمة ثابتة معٌنة ،بمعنى آخر كلمة أساسٌة 

لتعرٌف القٌمة الثابتة وٌعتبر من أوامر المعالجة األولى حٌث ٌقوم بإنشاء الثوابت 

 . 10قٌمة ثابتة وهً   xأي عرفنا قٌمة   :       define x 10#والماكرو ،: مثال 

2-     const (ّ٘ع اىَزغٞش ) إعٌ اىَزغٞش(      ;) قَٞزٔ=

const  Const Type )Const Name) = (value);  

const float pi   = 3.14;                           : أٍضيخ 

const int maxint  = 12345; 

const int x  = 10; 

const char ch=’a’;  

كانوا من نفس ٌجوز أن نعلن عن أكثر من ثابت إذا و define#وهً تعمل نفس عمل 

 :النوع

const  

      float pi  = 3.14 ; 

      int     x  = 10; 

cin  :  ًهذه العبارة تخزن الرقم الذي ٌكتبه المسمتخدم ممن لوحمة المفماتٌح  فم

 -C  in ـٌلفمظ كم والمذي- cinٌمثمل الكمائن .    integer1 متغٌمر ٌمدعً

األشٌاء الموضوعة  (<<) get fromعامل الحصول وٌأخذ  ،لوحة المفاتٌح

المتغٌمر الموجمود علمى ٌمٌنمه، عنمد تنفٌمذ همذه العبمارة  فمًعلى ٌساره وٌضعها 

وٌضممغط علممى  integerٌنتظممر البرنممامج أن ٌكتممب المسممتخدم رقممماً مممن النمموع 
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أدخلهممما المسمممتخدم إلمممى المتغٌمممر  التمممً، ٌمممتم تعٌمممٌن القٌممممة  Enterمفتممما  

integer1 . 

 مرات فً نفس العبارة:ٌمكن استعمال عامل الحصول عدة 

cin >> integer1>>integer2; 

، أو  Space، أو مفتما  المسمافة Enterٌضمغط المسمتخدم هنما  

بعد كل قٌمة، قبل أن ٌكتب القٌمة التالٌة، ولكنه من األفضل عادة  Tabمفتا   

 إدخال قٌمة واحدة فً كل مرة لتجنب الخطأ.

 

 

 

 

 

 float :  تتضمن جمٌع األعداد الحقٌقٌة وفائدته عدد عشري أي عندما ٌظهر الناتج

 .  (87.5)تظهر العالمة العشرٌة مثل 

stdio.h  :. مكتبة عامة تعتبر من أقدم المكتبات وهً مختصة بأوامر اإلدخال واإلخراج 

math.h  :مكتبة لدوال ( راجع الجدول صفحة( الرٌاضٌاتO.) ) 

getch();  :  إذا كان محرر لغةC++   ٌعمل فً بٌئةDos  نظام التشغٌل(  سوف(

ولكن  إذا أردت تثبٌت  IDE ٌقوم الحاسوب بتنفٌذ البرنامج وٌعود سرٌعاً للمحرر

المخرجات علً الشاشة حتى ٌتسنى لك مشاهدتها ما علٌك إال  إضافة عبارة 

getch();  إلً نهاٌة البرنــامج وهً تحتاج إلى الملف الدلٌلى: 

#include <conio.h>   

 من مكتبة أو من الملف الدلٌلً ;()clrscrو   ;()getchمالحظة: 

 #include <conio.h>   

ثم هذه الكلمات داخل الدالة    <include <conio.h#أي ٌجب علٌك كتابة 

 الرئٌسٌة.

***** راجع دروس الحلقات التكرارٌة و جمل الشرط ،بقى فقط نقول متى تفتح 

بعد جمل الشرط أو الحلقات التكرارٌة ؟تفتح األقواس عند ما ٌكون هناك   { }األقواس 

 أكثر من تعلٌمة فً جمل الشرط أو الحلقات التكرارٌة.

 cin << متغٌر
 المفاتٌح لوحة

 ++Cيوضح الدخل بواسطة  (1-2)شكل 
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تضغط  ،وبعد التأكد للتأكد من وجود أخطاء  F9عند تطبٌق البرنامج أضغط  أوال الزر 

 معا لٌتم تطبٌق البرنامج .  ctrl+F9زر 

 مالحظات هامة:

  لغةc++   تفرق بٌن الحروف الكبٌرة والصغٌرة عند كتابة البرنامج فإن األوامر

وأسماء الدوال تكتب بحروف صغٌرة،أما الحروف الكبٌرة فهً تخصص للثوابت،كما 

وال تستخدم هذه الكلمات إال للوظٌفة   ++cأن هناك كلمات محجوزة من قبل لغة 

تم التعرف على التعلٌمة من المخصصة،وكل تعلٌمة ٌجب أن تنتهً بفاصلة منقوطة لٌ

 قبل مصرف اللغة.

  ٌجب أن تعرف أن لغةc++   ال تفرق بٌن وجود المسافاتspaces  أو عدم

وجودها عند كتابة البرنامج، فالمسافات لٌست مهمة عند كتابة البرنامج إال فً 

 تعرٌف اسم المتغٌرات.

  ٌجب أن ٌنتهً كل سطر برمجً فً لغةc++  عن نهاٌة بفاصلة منقوطة تعبر

 التعلٌمة.

  إذا كان الرقم مكون من خمسة خانات وأقل نستخدم لتعرٌف المتغٌرint   أما إذا كان،

 (( .J)رجع الجدول صفحة)   longأكثر من خمسة خانات فنستخدم لتعرٌف المتغٌر 

  إذا تساوت أولٌتان مثل الجمع والطر  فً تعبٌر فتقدم العملٌة األقرب إلى ٌسار

استعمال األقواس ألي تعبٌر فإن األقواس تأخذ األولوٌة األولى فً التعبٌر،وعند 

األولوٌات درس التنفٌذ قبل )الزٌادة أو النقصان (،كما فً لغات البرمجة األخرى،إنظر 

 (.Fفً صفحة )

  إذا كان أردنا أن ننفذ أكثر من تعلٌمٌة )عملٌة ( عند الحلقات التكرارٌة أو الشرطٌة

عملٌات داخل قوسٌن،و ال نفعل أقواس عند وجود تعلٌمٌة فٌجب علٌنا أن نوضع ال

 واحدة فقط.

  حلقة التكرارfor  . ٌمكن أن تحتوي على أكثر من عداد وأكثر من شرط 

  )عند وضع متغٌر كمجمع لمجوعة من األعداد ٌجب أن نضع له قٌمة ابتدائٌة )صفر

كمضروب لعدد ما  ،ألن الصفر ٌعتبر عنصر محاٌد لعملٌة الجمع،أما عند وضع متغٌر

 فٌجب أن نضع له قٌمة )واحد(،ألنه ٌعتبر العنصر المحاٌد لعملٌة الضرب.

  ٌمكن أن ٌكون هناك حلقات متداخلة مع بعضهاdo... while  وكذا الحلقةwhile  

 ،وذالك بحسب الحاجة.

 فً المصفوفات:
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   فً لغةc++   عنصر ٌبدأ العد لعناصر المصفوفة من الرقم صفر والذي ٌحدد أول

وٌنتهً  0فإن دلٌل المصفوفة ٌبدأ من   10فً المصفوفة ،فإذا كان حجم المصفوفة 

 . 9عند 

  ٌجب عند كتابة المصفوفة أن نراعً نفس شروط تسمٌة المتغٌرات .كما أن جمٌع قٌم

 المصفوفة البد أن تكون من نفس النوع. 

 جم المصفوفة مما من الخطاء إعطاء قٌم ابتدائٌة أثناء التصرٌح ٌزٌد عددها عن ح

 ٌنتج عنه خطاء برمجً.

  ٌمكن إنشاء مصفوفة ذات حجم غٌر معروف،حٌث تكون المصفوفة دٌنامٌكٌة

الحجم،بمعنى أن حجم المصفوفة سٌزٌد حسب الطلب من خالل البرنامج،ومن شروط 

أعطاء مصفوفة إنشاء المصفوفة الدٌنامٌكٌة ٌجب أن تكون القٌم معطاة مسبقاً. 

 (.   {}=[]Aشكلها مثال )

  ٌمكن أعطاء المصفوفة قٌمة واحدة لكل قٌم المصفوفةa[10]={0}   فً هذه،

 المصفوفة تم إعطاء جمٌع عناصر المصفوفة القٌمة صفر.

  ال ٌمكن استخدام متغٌر لتحدٌد حجم مصفوفة ما سواء كانت أحادٌة البعد أم ثنائٌة

 ،فالعبارة التالٌة خاطئة :البعد،وإنما ٌجب أن ٌكون عدد مباشر أو قٌمة ثابتة 

int n=5; 

int a[n];//ERROR!!!!!!! 

 فً الدوال :
   ًعند إرسال مصفوفة ثنائٌة البعد لدالة فرعٌة البد من تعرٌف حجم المصفوفة ف

 الدالة الفرعٌة . 

 : عند إنشاء الدوال الفرعٌة ٌرعى إتباع الخطوات التالٌة 

 .   ()mainتعرٌف الدالة قبل الدالة الرئٌسٌة   -1

إنشاء الدالة ووضعها فً إي مكان فً البرنامج بعد الدالة الرئٌسٌة ، وإذا وضعة  -2

 قبل الدالة الرئٌسٌة فً الخطوة األولى غٌر ملزمة .

 استدعاء الدالة بواسطة اسم الدالة .  -3
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 ++cمسائل أساسٌة لفهم 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

             

 ؟           ++Welcome to cأكتب برنامج ٌقوم بكتابة الكلمات التالٌة:  

          

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

cout<<"welcome to c++"; 

getch(); 

} 

 مَب فٜ اىزبىٜ: coutػْذ    n\ّضٞف ط/امزت مو ميَخ فٜ عطش ؟   اىؾو : 

cout<<"welcome\n to\n c++"; 

 مَب فٜ اىزبىٜ: coutػْذ     endlطشٝقخ أخشٙ ٗراىل ثنزبثخ  

cout<<"welcome"<<endl<<" to"<<endl<<" c++"; 

 مَب فٜ اىزبىٜ: coutػْذ    t\ّضٞف ٍغبفبد فبسغخ ؟ اىؾو :  8ط/امزت اىنيَخ صٌ 

cout<<"welcome\t to\t c++"; 

 ع٘ف ٝخشط ٍِ اىجشّبٍظ مبىزبىٜ:

welcome         to         c++ 

 مَب فٜ اىزبىٜ: coutػْذ    a\ّضٞف ط/امزت اىنيَبد ٗػْذ اىظٖ٘س ٝصذس ص٘د؟ اىؾو: 

cout<<"welcome to c++\a "; 

 

 ؟ 01ٗ 01أمزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىؼَيٞبد اىؾغبثٞخ ثِٞ اىؼذدِٝٞ             

 

 عنذ الجوع:* 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

1 

 الـحـــــــل

2 
 الـحـــــــل
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cout<<"10+20="<<10+20; 

getch(); 

} 

 اىزبىٜ: coutػْذ   طشٝقخ أخشٙ ىيغَغ ٗراىل ثنزبثخ

cout<<10<<"+"<<20<<"="<<10+20; 

 اىزبىٜ: coutػْذ   مزبثخ*ػْذ اىطشػ: 

cout<<"10-20="<<10-20; 

 اىزبىٜ: coutػْذ   أٗ ثنزبثخ

cout<<10<<"-"<<20<<"="<<10-20; 

 اىزبىٜ: coutػْذ   *ػْذ اىضشة: مزبثخ

cout<<"10*20="<<10*20; 

 اىزبىٜ: coutػْذ   أٗ ثنزبثخ                

cout<<10<<"*"<<20<<"="<<10*20; 

 اىزبىٜ: coutػْذ   *ػْذ اىقغَخ: مزبثخ

cout<<"20/10="<<20/10; 

 اىزبىٜ: coutػْذ   أٗ ثنزبثخ    

cout<<20<<"/"<<10<<"="<<20/10; 

 اىزبىٜ: coutػْذ   اىقغَخ: : مزبثخ ٜ*ػْذ إٝغبد ثبق

cout<<"20%10="<<20%10; 

 اىزبىٜ: coutػْذ   أٗ ثنزبثخ    

cout<<20<<"%"<<10<<"="<<20%10; 

 

 ؟     x=10,y=20   إمزت ثشّبٍظ ٝغَغ ثِٞ اىَزغٞشِٝ            

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x=10,y=20,s; 

3 

 الـحـــــــل
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 s=x+y; 

cout<<"x+y="<<s; 

getch(); 

} 

  اىَغزخذً ٕ٘ اىزٛ ٝذخو قَٖٞب؟ إمزت ثشّبٍظ ٝغَغ ثِٞ ٍزغٞشِٝ              

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,y,s; 

cout<<"Enter the number x: "; 

cin>>x; 

cout<<"Enter the number y: "; 

cin>>y; 

 s=x+y; 

cout<<"x+y="<<s; 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝغَغ ٗٝطشػ ٗٝقغٌ ٗٝضشة ٗٝغذ ثبقٜ اىقغَخ ثِٞ ٍزغٞشِٝ             

 اىَغزخذً ٕ٘ اىزٛ ٝذخو قَٖٞب؟

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,y; 

cout<<"Enter the number x: "; 

cin>>x; 

 الـحـــــــل

5 

 الـحـــــــل

4 
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cout<<"Enter the number y: "; 

cin>>y; 

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

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

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

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

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

getch(); 

} 

       إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثؾغبة اىَؼبدىخ اىزبىٞخ:
 

 
 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,y; 

float z; 

cout<<"x=  "; 

cin>>x; 

cout<<"y=  "; 

cin>>y; 

 z=(x*x)+(y/2); 

cout<<" z=(x*x)+(y/2)="<<z; 

getch(); 

} 

   إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثؾغبة اىَؼبدىخ اىزبىٞخ:              

   
   

     
 

  

      
 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

6 

 الـحـــــــل

7 

 الـحـــــــل

 طرٌقة أخرى :نكتب تحت 

#include<iostream.h> 

#include<math.h> 

 نغٌرها إلى =zثم عند  

z=pow(x,2)+(y/2); 

 

Addition : جمع 

Subtraction :  طر 

Multiplication : ضرب 

Division :قسمة 

مثالً الجمع : :ٌمكن أن تستخدم الكلمات  

cout<<" Addition= "<<x+y<<endl; 

www.learn-barmaga.com : تحمیل المزید من الكتب 



 

 

5 
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void main() 

{clrscr(); 

int x,y,z; 

float e; 

cout<<"x=  "; 

cin>>x; 

cout<<"y=  "; 

cin>>y; 

cout<<"z=  "; 

cin>>z; 

e=(2*x/(x+1))+((2*x)/(2(x-z)); 

cout<<" e=(2*x/(x+1))+((2*x)/(2(x-z))="<<e; 

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثبىزجذٝو ثِٞ قَٞخ ٍزغٞشِٝ ؟  

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x=10,y=20,z; 

z=x; 

x=y; 

y=z; 

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

getch(); 

} 

 ٝؼَو ػيٚ اىزجذٝو ثِٞ قَٞخ ٕزِٝ ٍزغٞشِٝ فقظ امزت ثشّبٍظٍغزخذٍب                    

 اىَزغٞشِٝ؟

 

8 

 الـحـــــــل

9 

 الـحـــــــل

www.learn-barmaga.com : تحمیل المزید من الكتب 



 

 

6 
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#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x=10,y=20,z; 

y=x+y; 

x=y-x; 

y=y-x; 

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

getch(); 

} 

 ٍب ٍخشعبد اىجشّبٍظ اىزبىٜ:                 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int a=10; 

cout<<a++<<endl; 

cout<<a<<endl; 

cout<<--a<<endl; 

cout<<++a<<endl; 

getch(); 

} 

 ٍب ٍخشعبد اىجشّبٍظ اىزبىٜ: 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  x=y=12; 

cout<< --x<<endl; 

 طرٌقة أخري للثالثة األسطر :

x=x*y; 

y=x/y; 

x= x/y; 

10 

11 

10 

11 

10 

11 

 الـحـــــــل

11 

13 

12 

26 

11 

 الـحـــــــل
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x=++y; 

cout<<x<<endl<< --y<<endl; 

x=x++ +y--; 

cout<<x++<<endl<< y<<endl; 

getch(); 

} 

 ٍب ٍخشعبد اىجشّبٍظ اىزبىٜ:                

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  x=5,y=6,z;  

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

z=x==y; 

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

z=x!=y; 

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

z=x>y; 

cout<< "x>y: "<<z<<endl; 

z=x<y; 

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

z=(x==y)&&(x>y); 

cout<< "(x==y)&&(x>y):  "<<z<<endl; 

z=(x==y)&&(x<y); 

cout<< "(x==y)&&(x<y): "<<z<<endl; 

z=(x!=y)&&(x>y); 

cout<< "(x!=y)&&(x>y): "<<z<<endl; 

z=(x!=y)&&(x<y); 

cout<< "(x!=y)&&(x<y): "<<z<<endl; 

x+=2; 

12 

 الـحـــــــل

X= 5 

y=6 

x==y: 0 

x!=y:  1 

x>y: 0 

x<y: 1 

(x==y)&&(x>y):  0 

(x==y)&&(x<y): 0 

(x!=y)&&(x>y):  0 

(x!=y)&&(x<y): 1 

X=7 

إذا كانت العملٌة 

الحسابٌة صحٌحة 

فأن الناتج سٌكون  

1 

أما إذا كان العملٌة 

الحسابٌة خاطئة 

فإن الناتج سٌكون 

0 
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cout<<"x="<<x<< endl; 

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝؾو اىَؼبدىزِٞ :      

no1=x+y 

no2=x-y 

 ؟ no1  ٗno2ٗ اىَذخالد ٕٜ      x , yػيٚ أُ اىَخشعبد ٕٜ 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,y,no1,no2; 

cout<<"Enter the number no1: "; 

cin>>no1; 

cout<<"Enter the number no2: "; 

cin>>no2; 

 x=(no1+no2)/2; 

y=x-no2; 

cout<<"\n x= "<<x<<endl<<"y= "<<y; 

getch(); 

} 

 ٍب ٕٜ األخطبء فٜ ٕزا اىجشّبٍظ:                

#include>iostramh> 

includ<conio> 

void main(}; 

clrscr() 

integer x,y,s 

cout>>"Enter the number x:; 

cin<<x; 

13 

 الـحـــــــل

14 

 3انظر إلى حل السؤال رقم : 

وقارن بٌنهما لتجد األخطاء مع 

 وجود بعض التركٌز.

 الـحـــــــل
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cout<<Enter the number y: " 

cin>>y 

 s=x+y; 

cout<<x+y=">>s; 

getch; 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثؾغبة ٍغبؽخ ٍٗؾٞظ ٍغزطٞو ؟                  

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

float area,length,width,circumference; 

cout<<"Enter the length: "; 

cin>>length; 

cout<<"Enter the width: "; 

cin>>width; 

cout<<"\n Area= "<<length*width<<endl; 

cout<<" circumference= "<<2*( length+width); 

getch(); 

} 

 

 

      

 ؟   10امزت ثشّبٍظ ٝغزقجو ػذد ٗٝشٙ إُ مبُ أمجش ٍِ        

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

15 

 الـحـــــــل

16 

Area : المنطقة 
Length : الطول 
Width : العرض 

Circumference : المحٌط 

 if….elseو     ifقاعدة 

 الـحـــــــل

 الـحـــــــل
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

int i; 

cout<<"Enter the number: "; 

cin>>i; 

if(i>10) 

cout<<i<<" >10 "; 

getch(); 

} 

 ؟ 10امزت ثشّبٍظ ٝغزقجو ػذد ٗٝشٙ ٕو ٕ٘ أمجش ٍِ أٗ اصغش ٍِ                

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i; 

cout<<"Enter the number: "; 

cin>>i; 

if(i>10) 

cout<<i<<" >10 "; 

else 

cout<<i<<" <=10 "; 

getch(); 

} 

 ؟ 10ط/ ثشّبٍظ ٝغزقجو ػذد ٗٝشٙ ٕو ٕ٘ أمجش ٍِ أٗ اصغش ٍِ أٗ ٝغبٗٛ 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i; 

cout<<"Enter the number: "; 

cin>>i; 

 الـحـــــــل

17 

www.learn-barmaga.com : تحمیل المزید من الكتب 



 

 

11 

 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

if(i>10) 

cout<<i<<" >10 "; 

else 

if(i<10) 

cout<<i<<" <10 "; 

else 

if(i= =10) 

cout<<i<<" =10 "; 

getch(); 

} 

 إرا مبُ اىؼذد negative  امزت ثشّبٍظ ٝغزقجو ػذد ٍِ اىَغزخذً صٌ ٝطجغ                

 إرا مبُ اىؼذد ٍ٘عت ؟ positive  عبىت ٗٝطجغ 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i; 

cout<<"Enter the number: "; 

cin>>i; 

if(i<0) 

cout<<i<<" : negative "; 

else 

cout<<i<<"  : positive "; 

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝغزقجو ػذد ٍِ اىَغزخذً صٌ ٝطجغ إرا مبُ اىؼذد صٗعٜ أً ال؟                  

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

18 

 الـحـــــــل

19 

 الـحـــــــل
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

void main() 

{clrscr(); 

int i; 

cout<<"Enter the number: "; 

cin>>i; 

if(i%2= =0) 

cout<<i<<" : is even "; 

else 

cout<<i<<"  : is odd "; 

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝذخو اىْزٞغخ فٞطجغ إرا مبُ ّبعؼ أً ساعت؟                

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int grade; 

cout<<"Enter the grade: "; 

cin>>grade; 

if(grade >50) 

cout<< " : is passing "<<endl; 

else 

cout<< "  : is failing "<<endl; 

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝذخو اىْزٞغخ فٞطجغ اىزقذٝش؟                        

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

20 

 الـحـــــــل

21

 الـحـــــــل 1\
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

void main() 

{clrscr(); 

int grade; 

cout<<"Enter the grade: "; 

cin>>grade; 

if(grade >=90) 

cout<< " : Excellent "<<endl; 

else 

if(grade >=80) 

cout<< " : Very Good "<<endl; 

else 

if(grade >=65) 

cout<< " : Good "<<endl; 

else 

if(grade >=50) 

cout<< " : Accepted "<<endl; 

else 

if(grade < 50) 

cout<< "  : is failing "<<endl; 

getch(); 

} 

 ػغ٘ص ؟شبة أً إمزت ثشّبٍظ ٝذخو ػَش اىَغزخذً فٞشٙ إُ مبُ طفالً أً                  

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int age; 

cout<<"Enter the age: "; 

cin>> age; 

22

 الـحـــــــل 1\
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

if(age<=15) 

cout<< " : is Child "<<endl; 

else 

if(age>=16) 

cout<< " : is Young "<<endl; 

else 

if(age >=50) 

cout<< "  : is Old "<<endl; 

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝؾغت اىَؼذىخ اىزبىٞخ:                 

  {
                    
                     
                   

 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  x,w; 

cout<<"Enter the x: "; 

cin>> x; 

if(x >0) 

w=x*x+1; 

else 

if(x = = 0) 

w=x+5; 

else 

w=2*x*x*x-1; 

cout<< w; 

23
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 الـحـــــــل

 طرٌقة أخرى :نكتب تحت
#include<iostream.h> 

#include<math.h> 

 ثم عند
w=x*x+1; 

إىّٚغٞشٕب   

w=pow(x,2)+1; 

 ٗػْذ :
w=2*x*x*x-1; 

 نغٌرها إلى
w=2*pow(x,3)-1; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ىؾغبة اىَؼبدىخ اىزبىٞخ:                  

  { 
                          

                                  
 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  x,y; 

cout<<"Enter the x: "; 

cin>> x; 

if(x >10&&x<100) 

y=x*x-1; 

else 

if(x>100) 

y=x*x*x-1; 

cout<< y; 

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝطجغ أمجش قَٞخ ٍِ ثِٞ صالس قٌٞ؟                  

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  i,j,k; 

cout<<"Enter  three numbers: "; 

cin>> i>>j>>k; 

24
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 الـحـــــــل
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 طرٌقة أخرى :نكتب تحت
#include<iostream.h> 

#include<math.h> 

 ثم عند
y=x*x-1; 

 ّغٞشٕب إىٚ

y=pow(x,2)-1; 

 ٗػْذ :
y=x*x*x-1; 

 نغٌرها إلى
y=pow(x,3)-1; 

 

 الـحـــــــل
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

if(i >=j&&i>=k) 

cout<<i<<"is the largest."; 

if(j>=i&&j>=k) 

cout<<j<<"is the largest."; 

else 

cout<<k<<"is the largest."; 

getch(); 

} 

 ٍب ٕٜ ٍخشعبد اىجشّبٍظ اىزبىٜ:                 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  x,y; 

cout<<"x=   "; 

cin>> x; 

cout<<"y=   "; 

cin>> y; 

if(x= =y) 

cout<<x<<"is equal to"<<y<<endl; 

if(x!=y) 

cout<<x<<"is not equal to"<<y<<endl; 

if(x<y) 

cout<<x<<"is less than "<<y<<endl; 

if(x>y) 

cout<<x<<"is greater than"<<y<<endl; 

if(x<=y) 

cout<<x<<" is less than  or equal to "<<y<<endl; 

if(x>=y) 

cout<<x<<" is greater than  or equal to "<<y<<endl; 

 الـحـــــــل

26
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 بافتراض أن المستخدم قد أدخل األرقام التالٌة:

 x=3  ,y=7 

x= 3 

y= 7 

3 is not equal to 7 

3 is less than  7 

3 is less than  or equal to 7 
 

 

www.learn-barmaga.com : تحمیل المزید من الكتب 



 

 

17 

 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

getch();} 

 

 

 

 ٗٝطجغ ثبىؾشٗف, 4ٗ  0ٍِ اىَغزخذً ثِٞ امزت ثشّبٍظ ٝغزقجو ػذد                  

 ؟ 4ٗ  0ٗٝطجغ اىؼذد خبسط اىَذٙ إرا ىٌ ٝنِ اىؼذد اىَذخو ثِٞ األػذاد ٍِ       

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  x; 

cout<<"Enter  the number : "; 

cin>> x; 

switch(x) 

{ case 1:cout<<"one"; break; 

case  2:cout<<"two"; break; 

case  3:cout<<"three"; break; 

case  4:cout<<"four"; break; 

default :cout<<"out  of  range ";} 

getch(); 

} 

 صٌَ ثشّبٍظ اٟىخ اىؾبعجخ ؟

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

float  i,j; 

27
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  switchقاعدة

  
 الـحـــــــل

28

 الـحـــــــل 1\

نضع عالمات تنصٌص :ال ٌمكن أن   caseعند 

،وٌجب وضع عالمة لألرقام (' منفردة ) 

التنصٌص المنفرد للحروف أو الرموز أو العملٌات 

* / % ( وغٌرها،أو األرقام إذا  -الحسابٌة كـ) + 

 .intولٌس ب   charكانت معرفة ب 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

char op; 
cout<<"Enter  the number and math operator and another number: "; 

cin>> i>>op>>j; 

switch(op) 

{ case "+":cout<<i+j;  

break; 

case "-":cout<<i-j;  

break; 

case "*":cout<<i*j; 

break; 

case "/":cout<<i/j; 

 break; 

case "%":cout<<int(i)%(int)j;  

break;} 

getch(); 

} 

 ٍب ٕٜ ٍخشعبد اىجشّبٍظ اىزبىٜ:                    

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  x; 

cout<<"Enter  the number : "; 

cin>> x; 

switch(x) 

{ case 1:cout<<"one"<<endl;  

case 2:cout<<"two"<<endl; 

 break; 

case 3:cout<<"three"<<endl;  

29

 الـحـــــــل 1\

 ؟  الحل   x=2عندما :  -1تابع السؤال: وذالك : 

Enter  the number :2 

tow 

 ؟ الحل       x=3عندما :  -2

Enter  the number :3 

three 

four 

 ؟ الحل       x=5عندما :  -3

Enter  the number :5 

five 

more than five 

 ؟  الحل        x=8عندما :  -3

Enter  the number :5 

more than five 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

case 4:cout<<"four"<<endl; 

 break; 

case 5:cout<<"five"<<endl; 

default :cout<<"more than five ";} 

getch(); 

} 

               

 

 

 

 

 

 

  

 

 ؟  10إىٜ    1امزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثطجبػخ األػذاد ٍِ          

 

#include<iostream.h>                                            for : ًثبعزخذا                                                                       

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i; 

for (i=1;i<=10;i++) 

cout<<i<<"     "; 

getch(); 

} 

 : whileثبعزخذاً        

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

30
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 الحلقات التكرارٌة

For 

While 

Do…..while 

 الـحـــــــل

 طرٌقة أخري :

int i=1; 

for (;i<=10;) 

cout<<i++<<"     "; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

{clrscr(); 

int i=1; 

while(i<=10) 

cout<<i<<"     "; 

i++; 

getch(); 

} 

 : do…….whileثبعزخذاً

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i=1; 

do 

{cout<<i<<"     "; 

i++; 

}while(i<=10); 

getch(); 

} 

 ؟  10إىٜ   1امزت ثشّبٍظ ٝؾغت ٍغَ٘ع األػذاد ٍِ                    

 

#include<iostream.h>                                         for :  ًثبعزخذا 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,s=0; 

for (i=1;i<=10;i++) 

s+=i;//or s=s+i; 

cout<<s; 

getch(); 

 طرٌقة أخري :   

cout<<i++<<"     "; 

 طرٌقة أخري :   

cout<<i++<<"     "; 

 طرٌقة أخري :   

while(++i<=10); 

31
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

} 

#include<iostream.h>                                                  while : ثبعزخذاً   

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i=1,s=0; 

while(i<=10) 

{s=s+i;//or s+= i; 

i++;} 

cout<<s; 

getch(); 

} 

 <do…….while :                                    #include<iostream.hثبعزخذاً  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i=1,s=0; 

do 

{s+=i; 

i++; 

}while(i<=10); 

cout<<s; 

getch(); 

} 

 اىٜ ٍب ال ّٖبٝخ ؟  1امزت ثشّبٍظ ٝطجغ ٍِ                         

 

#include<iostream.h>                                                for :  ًثبعزخذا

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

32
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

int i=1; 

for ( ; ; ) 

cout<<i++<<"     "; 

getch(); 

} 

                                    <while :               #include<iostream.hثبعزخذاً 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i=1; 

while(1) 

cout<<i<<"     "; 

i++; 

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                                 do…….while :   ًثبعزخذا  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i=1; 

do 

{cout<<i<<"     "; 

i++; 

}while(i<=10); 

getch(); 

} 

 فٜ ّفظ اىَنبُ )اىْقطخ( ؟  100إىٜ   1إمزت ثشّبٍظ  ٝطجغ األػذاد ٍِ                     

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

 طرٌقة أخري :

int i; 

for (i=1; ;i++) 

cout<<i<<"     "; 

 طرٌقة أخري :   

cout<<i++<<"     "; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

void main() 

{clrscr(); 

for (int i=1;i<=100;i++) 

cout<<"\r"<<i;  

getch(); 

} 

 ؟   12إىٜ   1امزت ثشّبٍظ ٝطجغ عذٗه اىضشة ٍِ                    

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j; 

for (i=1;i<=12;i++) 

{for (j=1;j<=12;j++) 

cout<<i<<"*"<<j<<"="<<i*j<<"   "; 

cout<<endl; } 

getch(); 

} 

 أمزت ثشّبٍظ ٝطجغ عذٗه اىضشة إىٜ أٛ ػذد ٝذخئ اىَغزخذً؟                   

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j,x; 

cout<<"Enter  the number : "; 

cin>> x; 

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

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

34
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 الـحـــــــل
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cout<<i<<"*"<<j<<"="<<i*j<<"   "; 

cout<<endl; } 

getch();} 

                    

 امزت ثشّبٍظ ٝذخو عذٗه ضشة اىشقٌ اىَذخو فقظ ؟                 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,x; 

cout<<"Enter  the number : "; 

cin>> x; 

for (i=x;i<=12;i++) 

{cout<<x<<"*"<<i<<"="<<x*i<<"   "; 

cout<<endl; } 

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ اؽزغبة ٍضشٗة اىؼذد اىَذخو ٍِ قجو اىَغزخذً ؟                

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,x,mul=1; 

cout<<"Enter  the number : "; 

cin>> x; 

for (i=x;i>=1;i--) 

mul*=i;//or mul=mul* i; 

cout<<"mul of  "<<x<<"="<<mul;  
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 طرٌقة أخري :   

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

 

 هو:  5مضروب العدد ٌعنى مثالً مضروب   

5*4*3*2*1=120 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

getch(); 

} 

       <while :                                                  #include<iostream.hثبعزخذاً 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  x,mul=1; 

cout<<"Enter  the number : "; 

cin>> x; 

while(x>0) 

mul*=x; 

x--; 

cout<<" the result is : "<<mul; 

getch(); 

} 

 : do…….whileثبعزخذاً

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  x,mul=1; 

cout<<"Enter  the number : "; 

cin>> x; 

do 

{mul*=x; 

x--; 

} while(x>0); 

cout<<" the result is : "<<mul;  

getch(); 

} 

 طرٌقة أخري :   

mul*=x--; 

 طرٌقة أخري :

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  x,mul=1,a=1; 

cout<<"Enter  the number : "; 

cin>> x; 

do 

{mul*=a; 

a++; 

} while(a<=x); 

cout<<" the result is : "<<mul; 

getch(); 

} 

www.learn-barmaga.com : تحمیل المزید من الكتب 



 

 

26 

 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 

 امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىغيغيخ اىزبىٞخ:                                 

0   1  3  6  10   15   21   28    36   45 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,a=0; 

for (i=0;i<10;i++) 

{a+=i; 

cout<<a<<"      ";}  

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىغيغيخ اىزبىٞخ:                   

1   2    4    8    16    32 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i; 

for (i=1;i<=32;i*=2) 

cout<<i<<"      ";  

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىغيغيخ اىزبىٞخ:                       

1   2   2    4    8      32 

 

 

38

 الـحـــــــل 1\

39

\1 

 طرٌقة أخري :   

for (i=0;i<10;a+=(++i)) 

 الـحـــــــل
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int a=1,b; 

for (b=2;b<=32; b=b*a) 

{ cout<< "      "<<a<<"     "<<b; 

a=a*b;}  

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                                               while : ثبعزخذاً   

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int a=1, b=2; 

while(b<=32) 

{ cout<< "      "<<a<<"     "<<b; 

a=a*b; 

b=b*a;}  

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىغيغيخ اىزبىٞخ:                   

1    4    8      13     19 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,b=3; 

for (i=1;i<=19;i+=(b++)) 
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 :اكتب برنامج ٌطبع السلسلة التالٌةتمرٌن :

10 13 17 22 28 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cout<<i<<"      "; 

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىغيغيخ اىزبىٞخ:                  

1    5    9      13     17      21 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,b=4; 

for (i=1;i<=21;i+=b) 

cout<<i<<"      ";  

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىغيغيخ اىزبىٞخ:                    

10    20    30      40     50     60     70     80     90    100 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i; 

for (i=10;i<=100;i+=10) 

cout<<i<<"      "; 

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىغيغيخ اىزبىٞخ:عيغيخ فْٞ٘ ثبمٜ:                           

0   1   1     2    3     5    8   13     21    34      55   89   144 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int a,b,c; 

a=0; 

b=1; 

c=a+b; 

cout<<a<<"      "<<b<<"     "<<c; 

while(c<100) 

{a=b; 

b=c; 

c=a+b; 

cout<<c<<"      ";}  

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىغيغيخ اىزبىٞخ:                   

 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j; 

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

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

cout<<i*j<<"      "; 

cout<<endl;}  

getch(); 

} 

4 3 2 1 

8 6 4 2 

12 9 6 3 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 امزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثطجبػخ عذٗه أعنٜ ٍغ رؾذٝذ اىَخشعبد ؟             

 

#include<iostream.h> 

 #include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i; 

for (i=0;i<255;i++) 

cout<<i <<"      "<<char(i)<<"      "; 

getch(); 

} 

 :اىزبىٜ امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو                 

    * 

   * * 

  * * * 

 * * * * 

* * * * * 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

#define  n  5 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j; 

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

{ for (j=1;j<=i;j++) 

cout<<  "*"; 

cout<<endl;}  

getch(); 

} 

  <include<iostream.h#                              طشٝقخ أخشٙ:
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 طرٌقة أخري :   

for (j=n;j<=i;j--) 

 الـحـــــــل

 :لتعرٌف المتغٌر قٌمة ثابتةطرٌقة أخري    

const int n=5; 

www.learn-barmaga.com : تحمیل المزید من الكتب 



 

 

31 

 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j; 

for (i=1;i<=5;i++) 

{ cout<<endl; 

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

cout<<  "*";}  

getch(); 

} 

 :امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٜ                     

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j; 

for (i=1;i<=5;i++) 

{ cout<<endl; 

for (j=5;j>=i;j--) 

cout<<  "*";}  

getch(); 

} 

 :امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٜ                    

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j,a; 

* * * * * 

 * * * * 

  * * * 

   * * 

    * 

* * * * * 

* * * *  

* * *   

* *    

*     

48

 الـحـــــــل 1\

49

 الـحـــــــل 1\

www.learn-barmaga.com : تحمیل المزید من الكتب 



 

 

32 

 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

for (i=1;i<=5;i++) 

{ cout<<endl; 

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

{cout<<  "   ";} 

for (a=5;a>=i;a--) 

cout<<  " * ";}  

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                                                       :ٛطشٝقخ أخش 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j; 

for (i=5;i>0;i--) 

{ cout<<endl; 

for (j=5;j>=0;j--) 

{if(j<i) 

cout<<"*"; 

else 

cout<<  "   ";}} 

getch(); 

} 

 :امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٜ                     

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j,a; 

*     

* *    

* * *   

* * * *  

* * * * * 

 الـحـــــــل
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

for (i=1;i<=5;i++) 

{ cout<<endl; 

for (j=4;j>=i;j--) 

{cout<<  "   ";} 

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

cout<<  " * ";}  

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                                                       :ٛطشٝقخ أخش 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j; 

for (i=0;i<5;i++) 

{ cout<<endl; 

for (j=5;j>=0;j--) 

{if(i<j) 

cout<<"  "; 

else 

cout<<  "*";}} 

getch(); 

} 

 :امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٜ                     

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j; 

for (i=0;i<5;i++) 

     *     

    * * *    

   * * * * *   

  * * * * * * *  

 * * * * * * * * * 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

{ cout<<endl; 

for (j=10;j>=0;j--) 

{if(j>5+i || j<5-i) 

cout<<  "   "; 

else 

cout<<  " * ";} } 

getch(); 

} 

امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٜ:             

                  #include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j,m,n; 

for (i=0;i<5;i++) 

{ cout<<endl; 

for (j=10;j>=0;j--) 

{if(j>5+i || j<5-i) 

cout<<  "   "; 

else 

cout<<  " * ";} } 

for (m=4;m>0;m--) 

{ cout<<endl; 

for (n=10;n>=0;n--) 

{if(n>4+m  || n<=5-m) 

cout<<  "   "; 

else 

cout<<  " * ";} } 

getch(); 

} 

     *      

    * * *     

   * * * * *    

  * * * * * * *   

 * * * * * * * * *  

  * * * * * * *   

   * * * * *    

    * * *     

     *      
1 0 0 3 4 5 6 7 8 9 01 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 :امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٜ                     

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

#define  n  4 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j; 

for (i=0;i<n;i++) 

{ cout<<endl; 

for (j=0;j<n;j++) 

if(j==0 || j==n-1 || i+2==n) 

cout<<  " *  "; 

else 

cout<<  "    ";}  

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                                    :ٙطشٝقخ أخش   

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j,n=4; 

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

{ cout<<endl; 

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

if(j==n-3 || j==n  || i+1==n) 

cout<<  " * "; 

else 

cout<<  "    ";}  

getch(); 

} 

*   *  

*   *  

* * * *  

*   *  

*   *  
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 :اىشنو اىزبىٜامزت ثشّبٍظ ٝطجغ                  

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j=3,n=1,m=0,k; 

while(n<=4) 

{for (i=1;i<=j;i++) 

{ cout<<"  ";} 

cout<<" * "; 

for (k=1;k<=m;k++) 

{ cout<<  "    ";} 

cout<<  " * "<<endl<<endl; 

m=m+2; 

n++; 

j-- ;}  

getch(); 

} 

                                                          <include<iostream.h#طشٝقخ أخشٙ:

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j; 

for (i=0;i<5;i++) 

{ cout<<endl; 

for (j=4;j>=0;j--) 

{if(i==j) 

 cout<<  "*"; 

else 

   * *    

  *   *   

 *     *  

*       * 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cout<<"   ";} 

for (j=0;j<5;j++) 

{if(i==j) 

cout<<  "*"; 

else 

cout<<"   ";}} 

getch(); 

} 

 :امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٜ                   

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j; 

for (i=0;i<5;i++) 

{ cout<<endl; 

for (j=0;j<=i;j++) 

cout<<  j;}  

getch(); 

} 

 :امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٜ                   

 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j; 

for (i=4;i>=0;i--) 

    0 

   1 0 

  2 1 0 

 3 2 1 0 

4 3 2 1 0 

0 1 2 3 4 

 0 1 2 3 

  0 1 2 

   0 1 

    0 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

{ cout<<endl; 

for (j=i;j>=0;j--) 

cout<<  j;}  

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٜ:                

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j; 

for (i=0;i<4;i++) 

{ cout<<endl; 

for (j=3;j>=0;j--) 

{ if(j>i) 

cout<< "   "; 

else 

cout<<  j;} } 

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٜ:      

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j,a; 

for (i=0;i<=4;i++) 

{ cout<<endl; 

for (j=0;j<=i;j++) 

0     

0 1    

  0 1 2   

0 1 2 3  

     

0 1 2 3 4 

0 1 2 3  

  0 1 2   

0 1    

0     
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

{ cout<< "   ";} 

for (a=4;a>=i;a--) 

cout<< a;}  

getch(); 

} 

                                                          <include<iostream.h#طشٝقخ أخشٙ:

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j; 

for (i=4;i>=0;i--) 

{ cout<<endl; 

for (j=4;j>=0;j--) 

{if(j<=i) 

 cout<<j; 

else 

cout<<"   ";}} 

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٜ: ٍضيش ثبعنبه.                                  

 

        1         

       2 1 2        

      3 2 1 2 3       

     4 3 2 1 2 3 4      

    5 4 3 2 1 2 3 4 5     

   6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6    

  7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7   

 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j,m; 

for (i=1;i<10;i++) 

{ cout<<endl; 

for (j=10;j>0;j- -) 

if(i<j) 

{ cout<< "   "; 

else 

cout<< j;} 

for (m=2;m<10;m++) 

{if(i<m) 

cout<< "   "; 

else 

cout<< m;} } 

getch(); 

} 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 ؟ ٍضيضِٞ ثبعنبهامزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٜ:                   

 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j,m,a,b,c; 

for (i=1;i<10;i++) 

{ cout<<endl; 

for (j=10;j>0;j- -) 

{if(i<j) 

cout<< "   "; 

else 

cout<< j;} 

        1         

       2 1 2        

      3 2 1 2 3       

     4 3 2 1 2 3 4      

    5 4 3 2 1 2 3 4 5     

   6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6    

  7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7   

 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8  

  7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7   

   6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6    

    5 4 3 2 1 2 3 4 5     

     4 3 2 1 2 3 4      

      3 2 1 2 3       

       2 1 2        

        1         
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

for (m=2;m<10;m++) 

{if(i<m) 

cout<< "   "; 

else 

cout<< m;} } 

for (a=9;a>0;a--) 

{ cout<<endl; 

for (b=9;b>0;b- -) 

{if(a>b) 

cout<< b; 

else 

cout<< "  ";} 

for (c=2;c<=10;c++) 

{if(a>c) 

cout<< c;} } 

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٜ:                 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j; 

for (i=0;i<=3;i++) 

{ cout<<endl; 

for (j=3;j>=i;j--) 

cout<<  j;}  

getch(); 

} 

0 1 2 3  

 1 2 3  

  2 3  

   3  
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٞخ:                  

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j; 

for (i=3;i>=0;i--) 

{ cout<<endl; 

for (j=3;j>=i;j--) 

cout<<  j;}  

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٞخ:                

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j,m=1,n=0; 

for (i=0;i<4;i++) 

{ cout<<endl; 

for (j=0;j<m;j++) 

{cout<< n; 

n++;} 

m++;}  

getch(); 

} 

 

   3  

  2 3  

 1 2 3  

0 1 2 3  

     

   0  

  2 1  

 5 4 3  

9 8 7 6  
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

امزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ ػذد أسقبً اىؼذد اىَذخو ٍِ قجو اىَغزخذً               

 فئُ ػذد أسقبٍٔ ٕٜ أسثؼخ ؟  3245أدخو اىَغزخذً اىؼذد  )فَضال إرا

 : امزت ثشّبٍظ ٝغزقجو ػذد صؾٞؼ ٗٝطجغ ط٘ه ٕزا اىؼذد ؟صٞغخ أخشٙ ىيغؤاه

 

#include<iostream.h>                                                    for :  ًثبعزخذا 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,h=0; 

cout<<"Enter the number:" ; 

cin>>x; 

for ( ;x>0; ) 

{x=x/10;\\or x/=10; 

h++;} 

cout<<h; 

getch(); 

} 

  : include<iostream.h>                                              while#ثبعزخذاً 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,h=0; 

cout<<"Enter the number:" ; 

cin>>x; 

while(x!=0) 

{x=x/10; 

h++;} 

cout<<h; 

getch(); 

} 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

      : include<iostream.h>                                 do…….while#ثبعزخذاً

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,h=0; 

cout<<"Enter the number:" ; 

cin>>x; 

do 

{x=x/10; 

h++;} 

while(x>0); 

cout<<h; 

getch(); 

} 

 ٍغ   100ٗ   1امزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ ر٘ىٞذ األػذاد األٗىٞخ اىَؾص٘سح ثِٞ                

 اىَخشعبد ؟ رؾذٝذ

 

#include<iostream.h>                                                      األٗىٚ :اىطشٝقخ  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j,f; 

for (i=1;i<100;i++) 

{ f=1; 

for (j=2;j<i;j++) 

if(i%j==0) 

f=0; 

if(f)//or if(f==1) 

cout<<i<<"    ";} 

getch();} 

65

\1 

 الـحـــــــل

 طرٌقة أخري :   

for (j=2;j<=i&&f;j++) 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

       <include<iostream.h#                                                اىطشٝقخ اىضبّٞخ:

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j,f; 

for (i=1;i<100;i++) 

{f=0; 

for (j=2;j<i;j++) 

if(i%j==0) 

f++; 

if(f==0) 

cout<<i<<"    ";} 

getch(); 

} 

 اىَخشعبد ىيز٘ضٞؼ فقظ (::)ٍالؽظخاىَخشعبد

 

 ٍب ٕ٘ اىؼذد األٗىٜ :ٕ٘ اىؼذد اىزٛ ٝقجو اىقغَخ ػيٚ ّفغٔ ٗػيٚ اى٘اؽذ اىصؾٞؼ فقظ.ط/ 

 

 أً ال ؟ط/ أمزت ثشّبٍظ ٝطيت ٍِ اىَغزخذً إدخبه سقٌ , فٞطجغ إُ مبُ اىؼذد أٗىٜ 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int j,f,x; 

cout<<"Enter the number:" ; 

cin>>x; 

f=1; 

for (j=2;j<x;j++) 

53 47 43 41 37 31 29 23 19 17 13 11 7 5 3 2 1 

97 89 83 79 73 71 67 61 59 

 طرٌقة أخري :   

for (j=2;j<=i&&f;j++) 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

{if(x%j==0) 

f=0;} 

if(f)//or if(f==1) 

cout<<x<<"is primary  "; 

else 

cout<<x<<"is not primary  ";} 

getch(); 

} 

 ؟   100إىٜ   1ط/امزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ ر٘ىٞذ األػذاد اىغٞش أٗىٞخ ٍِ 

 

 ّفظ ؽو األػذاد األٗىٞخ ٗىنِ غٞش اىزبىٜ:

 فٜ اىطشٝقخ األٗىٚ :

 غٞش  :

if(f)  ٜإىif(f==0)    ٗأif(!f) 

 أٗ 

f=1;  ٚإى :f=0;    ٗf=1;   :ةf=0;  

 فٜ اىطشٝقخ األٗىٚ :

 غٞش  :

if(f==0)  ٜإى  if(f) 

 

 ؟  10إىٜ   0إمزت ثشّبٍظ ٝطجغ إُ مبُ اىؼذد صٗعٜ أً فشدٛ ٍِ 

 

#include<iostream.h>                                          for :  ًثبعزخذا 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i; 

for (i=0 ;i<=10;i++ ) 

{if(i%2 = = 0) 

cout<<i<<" is even"<<endl; 

 الـحـــــــل
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

else 

cout<<i<<" is odd"<<endl;} 

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                                                while : ثبعزخذاً   

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i=0; 

while(i<=10) 

{if(i%2 = = 0) 

cout<<i<<" :is even"<<endl; 

else 

cout<<i<<": is odd"<<endl; 

i++;} 

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                               while : طشٝقخ أخشٙ ثبعزخذاً   

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i=0; 

while(1) 

{if(i%2 = = 0) 

cout<<i<<" :is even"<<endl; 

else  

if(i>10) 

break; 

else 

cout<<i<<" :is odd"<<endl; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

i++;} 

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                                    do…….while: ثبعزخذاً   

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i=0; 

do 

{if(i%2 = = 0) 

cout<<i<<" is even"<<endl; 

else 

cout<<i<<" is odd"<<endl; 

i++; 

} while(i<=10); 

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ ػنظ أسقبً اىؼذد اىَذخو ٍِ قجو اىَغزخذً                  

 فٞقً٘ ثؼنظ  3245اىزٛ ٍِ فئخ األى٘ف)فَضال إرا أدخو اىَغزخذً اىؼذد                    

 ؟5423أسقبٍٔ إىٜ 

 

#include<iostream.h>                                                 for :  ًثبعزخذا 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,y; 

cout<<"Enter the number:" ; 

cin>>x; 

for ( ;x>0; ) 

{y=x%10; 

67

\1 

 الـحـــــــل

:إكتب برنامج الستقبال عدد صحٌح من المستخدم )هذا تمرٌن

 الرقم ٌتكون  من أكثر من خانة ( ثم ٌطبع كل خانة فً سطر؟

 بدل  67فكرة الحل؟غٌر فً المثال 

cout<<y; 

 ة

cout<<y<<endl; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cout<<y; 

x=x/10;} 

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                                                 while :  ًثبعزخذا 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,y; 

cout<<"Enter the number:" ; 

cin>>x; 

while(x>0) 

{y=x%10; 

cout<<y; 

x=x/10;} 

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                                   do…….while:  ًثبعزخذا 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,y; 

cout<<"Enter the number:" ; 

cin>>x; 

do 

{y=x%10; 

cout<<y; 

x=x/10; 

} while(x>0); 

getch();} 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

#include<iostream.h>                                                        ٙطشٝقخ أخش 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,a,b,c,d,out; 

cout<<"Enter the number:" ; 

cin>>x; 

a=x/1000; 

b=(x%1000)/100; 

c=(x%100)/10; 

d=x%10; 

out=a+b*10+c*100+d*1000; 

cout<<out; 

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ عَغ أسقبً اىؼذد اىَذخو ٍِ قجو اىَغزخذً اىزٛ              

فٞقً٘ ثغَغ أسقبٍٔ   3245فئخ األى٘ف)فَضال إرا أدخو اىَغزخذً اىؼذد  ٍِ            

 ؟14فٞصجؼ 

 

#include<iostream.h>                                                    for :  ًثبعزخذا 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,y,s=0; 

cout<<"Enter the number:" ; 

cin>>x; 

for ( ;x>0; ) 

{y=x%10; 

s+=y; 

x=x/10; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

}cout<<s; 

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                                                 while :  ًثبعزخذا 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,y,s=0; 

cout<<"Enter the number:" ; 

cin>>x; 

while(x>0) 

{y=x%10; 

s+=y; 

x=x/10; 

} cout<<s; 

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                                     do…….while :  ًثبعزخذا

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,y,s=0; 

cout<<"Enter the number:" ; 

cin>>x; 

do 

{y=x%10; 

s+=y; 

x=x/10; 

} while(x>0); 

cout<<s; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                                                         :ٙطشٝقخ أخش 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,a,b,c,d,y; 

cout<<"Enter the number:" ; 

cin>>x; 

a=x/1000; 

b=(x%1000)/100; 

c=(x%100)/10; 

d=x%10; 

y=a+b+c+d; 

cout<<" sum number= "<<y; 

getch(); 

} 

 ٗاىزٜ   500ٗ   1إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ األػذاد اىَؾص٘سح ثِٞ                

 ٍغَ٘ع ٍنؼت أسقبٍٖب ٝغبٗٙ اىؼذد ّفغٔ ,ٍغ رؾذٝذ اىَخشعبد ؟                 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,h,k,i=2,sum=0; 

while(i<500) 

{x=i/100; 

h=(i%100)/10; 

k=i%10; 

sum=x*x*x+h*h*h+k*k*k; 

69

\1 

 الـحـــــــل

 طرٌقة أخرى :نكتب تحت

#include<iostream.h> 

#include<math.h> 

 نغٌرها إلى =sumثم عند  

sum=pow(x,3)+ pow(h,3)+pow(k,3); 

www.learn-barmaga.com : تحمیل المزید من الكتب 



 

 

54 

 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

if(i = = sum) 

cout<<i<<"   "; 

i++;} 

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝطيت ٍِ اىَغزخذً إدخبه ػذد اىض٘اّٜ فٞقً٘ ثزؾ٘ٝيٖب إىٜ               

 فٞقً٘ ثزؾ٘ٝيٖب إىٜ  4586فَضالً إرا أدخو اىَغزخذً اىؼذد  صٞغخ اى٘قذ               

 ؟  1:16:26

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,h,m,s; 

cout<<"Enter the second:" ; 

cin>>x; 

h=x/3600; 

m=( x-3600)/60; 

s=( x-3600)-m*60; 

cout<<h<<":"<<m<<":"<<s; 

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثبعزقجبه ٗطجبػخ ػذد اىؾشٗف اىَذخيخ ٍِ اىَغزخذً                

 ؟   Qأٗ   qػْذٍب ٝذخو اىَغزخذً اىؾشف  ٗٝز٘قف                         

 

#include<iostream.h>                                               while :    ثبعزخذاً 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i=0; 

char c; 
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153      370    371    407 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

while(c!='q'&&c!='Q') 

{ cin>>c; 

i++;} 

cout<<i; 

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                                      do…….while:   ثبعزخذاً 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i=0; 

char c; 

do 

{ cin>>c; 

i++;}  

while(c!='q'&&c!='Q'); 

cout<<i; 

getch(); 

} 

 ىزنشاسٝخ اىالّٖبئٞخ امزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىؼذاد اىصؾٞؾخ ٍغزخذٍب اىؾيقبد ا             

 ؟100إىٜ   0 ٍِ

 

#include<iostream.h>                                                for :  ًثبعزخذا

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i=0; 

for ( ; ; ) 

cout<<i++<<"     "; 

if(i = = 101) 
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 طرٌقة أخري :

int i; 

for (i=0; ;i++) 

cout<<i<<"     "; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

break; 

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                                                while :  ًثبعزخذا

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i=0; 

while(1) 

{cout<<i<<"     "; 

i++; 

if(i = = 101) 

break;} 

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                      do…….while:  ًثبعزخذا

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i=0; 

do 

{cout<<i<<"     "; 

i++; 

if(i = = 101) 

break; 

}while(1); 

getch(); 

} 

 

 

 طرٌقة أخري :   

cout<<i++<<"     "; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 امزت ثشّبٍظ ٝذخو ػذد ٗٝشٙ إُ مبُ أٗىٜ أً ال, صٌ ٕو ٕ٘ صٗعٜ أً فشدٛ ؟              

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int j,f,x; 

cout<<"Enter the number:" ; 

cin>>x; 

f=1; 

for (j=2;j<x;j++) 

{if(x%j= =0) 

f=0;} 

if(f)//or if(f==1) 

cout<<x<<"\t is primary "<<endl; 

else 

cout<<x<<"\t is not primary "<<endl; 

if(x%2= =0) 

cout<<"even"<<endl; 

else 

if(x%2!=0) 

cout<<"odd"; 

getch(); 

} 

   p( ٍِ اىَغزخذً ٗإرا ضغظ اىَغزخذً اىؾشف xإمزت ثشّبٍظ ٝغزقجو ػذد )               

 ( ٝقً٘ ثئٝغبد ٍضشٗةfإُ مبُ اىؼذد أٗىٜ أً ال ٗإرا ضغظ اىؾشف ) ٝطجغ                 

 ؟   xٗإرا ضغظ أٛ ؽشف آخش ٝطجغ ٍشثغ اىؼذد   xاىؼذد  

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 
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 طرٌقة أخري :   

for (j=2;j<=i&&f;j++) 
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:إكتب برنامج ٌقوم بطباعة األعداد  تمرٌن

وٌرى أن كانت األعداد أولٌة   50إلى   1من 

 أم ال ,ثم ٌرى هل اإلعداد زوجٌة أم فردٌة .
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

void main() 

{clrscr(); 

float  j,f,x,mul=1; 

char c; 

cout<<"Enter  the number and the letter : "; 

cin>>x>>c; 

switch(c) 

{ case 'p' : { 

f=1; 

for (j=2;j<x;j++) 

{if(x%j==0) 

f=0;} 

if(f==1) 

cout<<x<<"\t is primary "<<endl; 

else 

cout<<x<<"\t is not primary "<<endl;} 

break; 

case  'f ':{ for (j=x;j>=1;j--) 

mul*=j;//or mul=mul*j; 

cout<<"mul of  "<<x<<"="<<mul;  

 }break; 

default :cout<<x*x;} 

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                                                        : ٙطشٝقخ أخش  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

float  j,f,x,mul=1; 

char c; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cout<<"Enter  the number and the letter : "; 

cin>>x>>c; 

if(c== 'p') 

{f=1; 

for (j=2;j<x;j++) 

{if(x%j==0) 

f=0;} 

if(f==1) 

cout<<x<<"\t is primary "<<endl; 

else 

cout<<x<<"\t is not primary "<<endl;} 

else 

if(c== 'f') 

{ for (j=x;j>=1;j--) 

mul*=j;//or mul=mul*j; 

cout<<"mul of  "<<x<<"="<<mul;  

 }else 

cout<<x*x; 

getch(); 

} 

  p( ٍِ اىَغزخذً ٗإرا ضغظ اىَغزخذً اىؾشف xرَشِٝ: إمزت ثشّبٍظ ٝغزقجو ػذد ) 

ٍِ   x( ٝقً٘ ثزفؾص إُ مبُ dٝطجغ إُ مبُ اىؼذد أٗىٜ أً ال ٗإرا ضغظ اىؾشف )

 ( ٝقً٘ ثزفؾص  إُ مبُ عبىت أً ٍ٘عت  ؟nٗإرا ضغظ اىؾشف )   5ٍضبػفبد 

 

 إمزت ثشّبٍظ ٝطجغ ػ٘اٍو اىؼذد اىَذخو )األػذاد اىزٜ رقجو اىقغَخ ػيٞٔ( ؟      

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

int  i,x; 

cout<<"Enter  the number : "; 

cin>> x; 

for (i=x;i>=1;i--) 

if(x%i==0) 

cout<<i<<"\t"; 

getch(); 

} 

 امزت ثشّبٍظ ٝذخو ػذدِٝ عبثقِٞ ٗػذدِٝ الؽقِٞ ىيؼذد اىَذخو ٍِ قجو                

 اىَغزخذً ؟

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  x; 

cout<<"Enter  the number : "; 

cin>> x; 

cout<<x-2<<"\t"<<x-1<<"\t"<<x<<"\t"<<x+1<<"\t"<<x+2; 

getch(); 

} 

       

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼطٜ اىقبعٌ اىَشزشك األصغش)أصغش ػذد ٝقجو اىقغَخ ػيٞٔ       

 ( ؟2اىقبعٌ اىَشزشك األصغش ٕ٘   2ٗ   6اىؼذد اٟخش, ٍضال:  ٗػيٚ        

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  x,y,r,a,b; 

cout<<"Enter  the number x: "; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cin>> x; 

cout<<"Enter  the number y: "; 

cin>> y; 

a=x; 

b=y; 

while(b!=0) 

{r=a%b; 

a=b; 

b=r;} 

cout<<"\n the GCD  ( "<<x<<","<<y<<" )= "<<a; 

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                                                        : ٙطشٝقخ أخش  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  x,y,m; 

cout<<"Enter  the number x: "; 

cin>> x; 

cout<<"Enter  the number y: "; 

cin>> y; 

if(x<y) 

m=x; 

else  

m=y; 

while(!((x%m==0)&&(y%m==0))) 

m--; 

cout<<"\n the GCD  ( "<<x<<","<<y<<" )= "<<m; 

getch(); 

} 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 ٗػيٚ  إمزت ثشّبٍظ ٝؼطٜ اىقبعٌ اىَشزشك األمجش)أمجش ػذد ٝقجو اىقغَخ ػيٞٔ     

 ( ؟6اىقبعٌ اىَشزشك األمجش ٕ٘   2ٗ   6اىؼذد اٟخش, ٍضال:      

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  x,y,m; 

cout<<"Enter  the number x: "; 

cin>> x; 

cout<<"Enter  the number y: "; 

cin>> y; 

if(x<y) 

m=x; 

else  

m=y; 

while(!((m%x==0)&&(m%y==0))) 

m++; 

cout<<"\n the  LCM  ( "<<x<<","<<y<<" )= "<<m; 

getch();} 

 

 مزت ثشّبٍظ ميَخ اىغش؟إ

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

#include<math.h> 

void main() 

{clrscr(); 

long int  x,y; 

cout<<"Enter  your  password: "; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cin>> x; 

cout<<" Enter  password: "; 

cin>> y; 

if(y==x) 

cout<<"good"; 

else  

for(int i=1;i<=2;i++) 

{cout<<"password  error !!!\t  Enter  password: "; 

cin>>y; 

if(y==x) 

{cout<<"good"; 

break; } 

if(i==2) 

cout<<"error!!!! ";} 

getch(); 

} 

 * طشٝقخ أخشٙ, ميَخ اىغش صالس ٍشاد فقظ:                              

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  x=1234,i=1,z; 

cout<<"Enter  the  password: "; 

do 

{cin>> z; 

if(z==x) 

{cout<<"OK "; 

break;} 

else  

{cout<<"error !!! again  input  password: "; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

i++;} 

}while(z!=x&&i<=3); 

getch(); 

} 

 ٍزغيغالد: ط/ إمزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىغيغيخ اىزبىٞخ:                   

0 5.5 10.5   15.5   ………10000.5 

 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

float  a,b,c; 

a=0; 

b=5.5; 

c=b+5; 

cout<<a<<"\t"<<b<<"\t"<<c<<"\t"; 

while(c<10000.5) 

{c+=5; 

cout<<c<<"\t";} 

getch(); 

} 

 ؟   do………..while    ٗforرَشِٝ: ؽو اىغؤاه اىغبثق ثطشٝقخ :

 

 إمزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٜ:                  

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

#define  n  5 

void main() 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

{clrscr(); 

int i,j; 

for (i=0;i<=n;i++) 

{ cout<<endl; 

for (j=0;j<=n;j++) 

if(i==j || i==0 || j==n) 

cout<<  " *  "; 

else 

cout<<  "    ";}  

getch(); 

} 

 ط/ إمزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٜ:                       

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

#define  n  5 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j; 

for (i=0;i<=n;i++) 

{ cout<<endl; 

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

if(i==j || i==0 || j==n+2) 

cout<<  " *  "; 

else 

cout<<  "    ";}  

getch(); 

} 

 

 

* * * * * * 

*    *  

*   *   

*  *    

* *     

*      

* * * * * * * * 

*      *  

*     *   

*    *    

*   *     

*  *      

 طرٌقة أخري :   

if(i==j || i+5==n || j==n) 

 طرٌقة أخري :   

if(i==j || i+5==n || j==n+2) 

 الـحـــــــل
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 رَشِٝ: إمزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٜ:

 

 

 

 

 

 

 امزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثزضٝذ سقٌ ٍذخو )ٍنُ٘ ٍِ أمضش ٍِ خبّخ ( ثَقذاس آخش                

 ؟ 126ٝصجؼ   123ػذد فٜ راىل اىشقٌ ٍضال:

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  n,z; 

cout<<"Enter  the number : "; 

cin>> n; 

z=n%10; 

n+=z; 

cout<<n; 

getch(); 

} 

ػذد ٍنُ٘ ٍِ صالصخ أسقبً: ط/: إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثزضٝذ ػنظ اىشقٌ اىَذخو ٍِ قجو 

صٌ ٝضداد   342ٝؼنظ فٞصجؼ   243اىَغزخذً ثَقذاس آخش سقٌ فٜ راىل اىَؼن٘ط فَضال: 

 ؟ 344ثَقذاس آخش سقٌ فٞصجؼ 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  n,z,y=100,b=0,a,x; 

* * * * * * * 

*     *  

*    *   

*   *    

*  *     

* *      
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cout<<"Enter  the number : "; 

cin>> n; 

while(n>0) 

{x=n%10; 

z=x*y; 

b+=z; 

n/=10; 

y/=10; 

}a=b%10; 

b+=a; 

cout<<b; 

getch(); 

} 

ٍِ  ػذد ٍنُ٘ ٍِ أسثؼخ أسقبً:إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثزضٝذ ػنظ اىشقٌ اىَذخو رَشِٝ /    

 ٝؼنظ  1243قجو اىَغزخذً ثَقذاس آخش سقٌ فٜ راىل اىَؼن٘ط فَضال: 

ٞش فٜ ؟ فنشح اىؾو:غ 3422صٌ ٝضداد ثَقذاس آخش سقٌ فٞصجؼ   3421فٞصجؼ

 ;y=1000ة   ;y=100اىَضبه اىغبثق ثذه 

 

 ٍب ٍخشعبد اىجشّبٍظ اىزبىٜ:                 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

int  n=10; 

void main() 

{clrscr(); 

int  n=3; 

while(n<40) 

{ cout<<"Hello "<<"\n"; 

n*=4; 

if(n%2==0) 

n-=5;} 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

getch(); 

} 

 أٗ غٞش ٍز٘اصُ   balanceإمزت ثشّبٍظ َٝٞض ىل اىشقٌ ثأّٔ سقٌ ٍز٘اصٛ                 

not balance   ٗاىشقٌ اىَز٘اصُ ٕ٘ اىشقٌ اىزٛ ّصف ٍغَ٘ع أػذاد اىشقٌ رغبٗٛ أمجش

ٕزا اىشقٌ ٝؼزجش ٍز٘اصُ ألّْب  إرا عَؼْب األػذاد   134ػذد فٜ اىشقٌ ٍضالً )إرا أدخيْب اىشقٌ 

 ؟  balanceفٞطجغ اىجشّبٍظ    4عبٗد أمجش ػذد ٕٗ٘   2ٗقغَْبٕب ػيٜ    1,3,4

 

#include<iostream.h>                              :ًثشّبٍظ ىؼذد ٍنُ٘ ٍِ صالصخ أسقب* 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,a,b,c,sum,m; 

cout<<"Enter the number:" ; 

cin>>x; 

a=x/100; 

b=(x%100)/10; 

c=x%10; 

sum=a+b+c; 

if(a>b&&a>c) 

m=a; 

else 

if(b>a&&b>c) 

m=b; 

else 

m=c; 

if(sum/2==m) 

cout<<x<<"\t :is balance."; 

else 

cout<<x<<"\t :is not balance."; 

getch();} 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

اىشقٌ اىَذخو ٍِ قجو اىَغزخذً اىَنُ٘ ٍِ أسثؼخ  خبّبد ٍز٘اصٛ أٗ رَشِٝ: أصجذ أُ 

 غٞش ٍز٘اصٛ.

 إمزت ثشّبٍظ ٝقشة اىؼذد اىَذخو إىٚ إٛ ػذد ٝذخئ اىَغزخذً ؟

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

#include<math.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  n; 

float x,y; 

cout<<"Enter  the number x: "; 

cin>> x; 

cout<<"Enter  the most decimal number n=: "; 

cin>> n; 

y=((x*pow(10,n))+0.5)/pow(10,n); 

cout<<"y= "<<y; 

getch(); 

} 

 

 

 

 إطجغ اىؾشٗف اىزبىٞخ : أٗإمزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىَزغيغيخ اىؾشفٞخ اىزبىٞخ:                

A B C D………...…………...…Z 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 
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 charsالحروف

   
 الـحـــــــل

تأخذ الحروف الكبٌرة)كبتل( مالحظة :

 التسلسل  charالمدى المسمو  من 

 90إلى        65     من:   
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

int  a=65; 

char n; 

a=n; 

for (a=65;a<=90;a++) 

cout<<char(a)<<"\t"; 

getch(); 

} 

 إطجغ اىؾشٗف اىزبىٞخ : أٗإمزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىَزغيغيخ اىؾشفٞخ اىزبىٞخ:                

a  b c d………...…………...…z 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a=97; 

char n; 

a=n; 

for (a=97;a<=122;a++) 

cout<<char(a)<<"\t"; 

getch(); 

} 

 أمزت ثشّبٍظ ٝؾذد ٕو اىَزغٞش اىزٛ أدخئ اىَغزخذً ؽشف أً ال ؟       

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a; 

char n; 

cin>>n; 

 أخري : طرٌقة   

cout<<(char)a<<"\t"; 
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 طرٌقة أخري :   

cout<<(char)a<<"\t"; 

:تأخذ الحروف الصغٌرة )سمول( مالحظة

التسلسل   charالمدى المسمو  من 

 122      إلى        97 :من
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cout<<n<<endl; 

a=n; 

if(a>=65&&a<=90||a>=97&&a<=122) 

cout<<n<<"\t :is letter."; 

else 

cout<<n<<"\t :is not letter."; 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؾذد ٍب إُ مبُ اىؾشف اىَذخو ٍِ قجو اىَغزخذً مجزو أً عَ٘ه؟               

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a; 

char n; 

cin>>n; 

cout<<n<<endl; 

a=n; 

if(a>=65&&a<=90) 

cout<<n<<"\t :is capital letter."; 

else 

if(a>=97&&a<=122) 

cout<<n<<"\t :is small letter."; 

else 

cout<<n<<"\t :is not letter."; 

getch(); 

} 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 مجزو ؟إمزت ثشّبٍظ ٝؾ٘ه اىؾشف اىَذخو ٍِ قجو اىَغزخذً ٍِ عَ٘ه إىٜ                 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a; 

char n; 

cout<<"input small letter ="; 

cin>>n; 

a=-32+n; 

if(a>=65&&a<=90) 

cout<<(char)a; 

else 

cout<<"Error!!!."; 

getch(); 

} 

 ٍِ قجو اىَغزخذً ٍِ مجزو إىٜ عَ٘ه ؟إمزت ثشّبٍظ ٝؾ٘ه اىؾشف اىَذخو                   

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a; 

char n; 

cout<<"input capital letter ="; 

cin>>n; 

a=32+n; 

if(a>=97&&a<=122) 

cout<<(char)a; 

 الـحـــــــل 90
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

else 

cout<<"Error!!!."; 

getch(); 

} 

#include<iostream.h>                   86 ىيغؤاه سقٌ ثغٞطخ ***طشٝقخ أخشٙ    

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

char ch; 

for (ch=65;ch<=90;ch++) 

cout<<ch<<"\t"; 

getch(); 

} 

 مجزو ٝؾ٘ىٔ إىٚ عَ٘ه ٗاىؼنظ ؟ ط/إمزت ثشّبٍظ ٝغزقجو ؽشف ٗإرا مبُ اىؾشف

  

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int a; 

char ch; 

cout<<"input the letter ="; 

cin>>ch; 

if(a>=97&&a<=122) 

a-=32;\\or a=a-32; 

else 

a+=32;\\or a=a+32; 

cout<<ch; 

getch(); 

} 

   87رقم  سؤال:أفعل مثل هذه الطرٌقة فً التمرٌن

 الـحـــــــل
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصفوفات
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 

   

  

 

إمزت ثشّبٍظ ٝطيت ٍِ اىَغزخذً إدخبه ػششح ػْبصش ىَصف٘ف أؽبدٝخ صٌ                   

 ٝقً٘ ثطجبػزٖب ؟

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[10],i; 

for(i=0;i<=9;i++) 

cin>>a[i]; 

for(i=0;i<=9;i++) 

cout<<a[i]<<"   "; 

getch(); 

} 

 ؟  10إىٜ  1 ٍغزخذٍب اىَصف٘فبد صٌَ ثشّبٍظ ٝخضُ األػذاد ٍِ                      

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[10],i,b=1; 

for(i=0;i<=9;i++) 

{a[i]=b; 

b++;} 

for(i=0;i<=9;i++) 

cout<<a[i]<<"   "; 
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 المصفوفات األحادٌة

 الـحـــــــل
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 : لتعرٌف المصفوفة طرٌقة أخري   

A[10] 

 طرٌقة أخري :   

for(i=0;i<10;i++) 

 أٗ

for(i=1;i<=10;i++) 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

getch(); 

}                

 صٌَ ثشّبٍظ ٝقً٘ ثبىغَغ ثِٞ ٍصف٘فزِٞ ؟                    

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[4]={2,4,6,8},i,b[4]={1,3,5,6},c[4]; 

for(i=0;i<=3;i++) 

{c[i]=a[i]+b[i]; 

cout<<c[i]<<"  ";} 

getch(); 

} 

 صٌَ ثشّبٍظ ٝغَغ اىَصف٘فخ صٌ عذ اىَز٘عظ اىؾغبثٜ )اىَؼذه( ىٖزٓ                  

 اىَصف٘فخ ؟

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[5]={50,60,70,80,90}; 

int i,sum=0; 

for(i=0;i<=4;i++) 

sum=sum+a[i]; 

av=sum/5; 

cout<< "The sum is:  "<<sum<<endl; 

cout<<"The  Average is:  "<<av; 

getch(); 

} 
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:عبارة عن مجموع  المتوسط الحسابً

 األعداد مقسوم على عدد األعداد 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثبىجؾش ػِ ػْصش فٜ اىَصف٘فخ  إُ مبُ ٍ٘ع٘داً أً ال ؟                

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

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

int i,m=0,n; 

cout<<"Enter  the  number :"; 

cin>>n; 

for(i=0;i<=6;i++) 

{if(n==a[i]) 

{m=1; 

break;} 

else 

m=0;} 

if(m==1) 

cout<< "The number  is found. "; 

else 

cout<< 

"The number  is not found. "; 

getch(); 

} 

 صٌَ ثشّبٍظ ٝقً٘ ثزشرٞت اىَصف٘فخ  رصبػذٝب ٍِ األصغش إىٜ األمجش ؟                    

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[7],i,j,t; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

for(i=0;i<7;i++) 

{cout<<"Enter  a["<<i<<"]= "; 

cin>>a[i];} 

for(i=0;i<7;i++) 

{for( j=0; j<7; j++) 

if(a[i]<a[j]) 

{t=a[i]; 

a[i]=a[j]; 

a[j]=t;}} 

for(i=0;i<7;i++) 

cout<<a[i]<<"    "; 

getch(); 

} 

  صٌَ ثشّبٍظ ٝقً٘ ثزشرٞت اىَصف٘فخ رْبصىٞبً ٍِ األمجش إىٚ األصغش ؟رَشِٝ : 

                   

 أمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ ؽزف ػْصش ٍذخو ٍِ قجو اىَغزخذً  فٜ ٍصف٘فخ                 

 اىَغزخذً؟  ٝذخيٖب

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

main() 

{clrscr(); 

int  a[6],x,i,j,d=5,k; 

for(i=0; i<=5;i++) 

{cout<<"enter   a["<<i<<"]="; 

cin>>a[i]; } 

cout<<"enter number for delete it: "; 

cin>>x; 

k=0; 

for(i=0; i<=5;i++) 

if(x==a[i]) 

{k=k+1; 

for(j=i; j<=5;j++) 
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:فً حالة الترتٌب تصاعدي  فً مصفوفة مالحظة

 كالتالً:فٌها تكون الدالة الشرطٌة 

if(a[i]<a[j]) 

فً حالة الترتٌب تصاعدي  فً مصفوفة تكون و 

 لتالً:كاالدالة الشرطٌة 

if(a[i]>a[j]) 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

a[j]=a[j+1]; 

d=d-1;} 

if(k==0) 

cout<<"not  found"<<endl; 

for(i=0;i<=d;i++) 

cout<<a[i]<<" "; 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَز٘عظ اىؾغبثٜ ىَصف٘فخ ٍنّ٘خ ٍِ                

 أسقبً ٝذخيٖب اىَغزخذً ؟ػششح 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[10],i,n=0; 

for(i=0;i<=9;i++) 

cin>>a[i]; 

for(i=0;i<=9;i++) 

n+=a[i]; 

cout<<"\n The average ="<<n/10; 

getch(); 

} 

 صٌَ ثشّبٍظ ٝقً٘ ثطجبػخ اىَصف٘فخ اىَذخيخ ٍِ قجو اىَغزخذً طجبػخ                     

 ػنغٞخ ؟

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[10],i; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

for(i=0;i<=9;i++) 

cin>>a[i]; 

for(i=9;i>=0;i--) 

cout<<a[i]<<"   "; 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ ٍْغ رنشاس اىؼْصش داخو اىَصف٘فخ أصْبء اإلدخبه ؟                  

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  A[10],i,n=0,f=0; 

while(n<10) 

{cin>>A[n]; 

for(i=0;i<=n;i++) 

if(A[i]==A[n]) 

f=1; 

if(f==0) 

n++; 

f=0;} 

for(i=0;i<10;i++) 

cout<<A[i]<<"   "; 

getch(); 

} 

 ؟ إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو طجبػخ مو ػذد أٗىٜ فٜ ٍصف٘فخ                                

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

{clrscr(); 

int  a[10],i,f,j; 

for(i=0;i<=9;i++) 

{cout<<"enter   a["<<i<<"]="; 

cin>>a[i]; } 

cout<<endl<<the primary numbers are= "; 

for(i=0;i<=9;i++) 

{ f=1; 

for (j=2;j<i;j++) 

if(a[i]%j==0) 

f=0; 

if(f==1) 

cout<<a[i]<<"    ";} 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ أمجش قَٞخ فٜ ٍصف٘فخ أؽبدٝخ ٝذخيٖب                      

 اىَغزخذً؟

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  A[10],i,max=A[0]; 

for(i=0;i<=9;i++) 

{cout<<"enter   A["<<i<<"]="; 

cin>>A[i]; } 

for(i=0;i<=9;i++) 

if(A[i]>max) 

max=A[i]; 

cout<<"\n max = " <<max; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

getch(); 

} 

  ؟  فٜ اىَصف٘فخ األؽبدٝخ( min)رَشِٝ :إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ أصغش ػْصش 

 

ْٕبك طشٝقخ أخشٛ إلٝغبد أمجش أٗ أصغش ػْصش فٜ اىَصف٘فخ ٗراىل ثبىقٞبً أٗالً رَشِٝ : )

ثزشرٞت اىَصف٘فخ رصبػذٝب أٗ رْبصىٞب صٌ رؾذٝذ أٗه ػْصش أٗ آخشٓ إلٝغبد أمجش أٗ أصغش 

 .؟  ++cػْصش.( ؽ٘ه اىطشٝقخ  إىٜ ىغخ 

 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ أمجش قَٞخ ٗأصغش قَٞخ فٜ ٍصف٘فخ أؽبدٝخ                    

 اىَغزخذً؟ ٝذخيٖب 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  A[10],i,max=A[0],min=a[0]; 

for(i=0;i<=9;i++) 

{cout<<"enter   A["<<i<<"]="; 

cin>>A[i]; } 

for(i=0;i<=9;i++) 

{if(A[i]>max) 

max=A[i]; 

if(A[i]<min) 

min=A[i];} 

cout<<"\n min = " <<min; 

cout<<"\n max = " <<max; 

getch(); 

} 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 size=7إمزت ثشّبٍظ إلٝغبد صبّٜ أصغش قَٞخ داخو ٍصف٘فخ أؽبدٝخ ؽغَٖب                 

 اىَصف٘فخ؟اىَغزخذً ٍٗ٘قغ اىقَٞخ داخو  ٝذخيٖب

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[7],i,j,d,t,b[7],m; 

for(i=0;i<=6;i++) 

{cout<<"enter   a["<<i<<"]="; 

cin>>a[i];  

b[i]=a[i];} 

for(i=0;i<=6;i++) 

{for(j=0;j<=6;j++) 

if(a[i]>a[j]) 

{t=a[i]; 

a[i]=a[j]; 

a[j]=t;}} 

m=a[5]; 

for(i=0;i<=6;i++) 

if(m==b[i]) 

d=i; 

cout<<"\n The second small number is = " <<m; 

cout<<"\n The number in a["<<d<<"]"; 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثطجبػخ  األػذاد اىفشدٝخ فٜ ٍصف٘فخ ؟                            

                         

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

main() 

 الـحـــــــل
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 ر قيوة داخل هصفىفةكبإكتب برناهج إليجاد ثاني أ :تمرٌن

 يذخلها  size=7أحادية حجوها  

 الوستخذم وهىقع القيوة داخل الوصفىفة؟
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

{clrscr(); 

 int a[10],c[10]; 

int n1=0,i; 

for(i=0;i<10;i++){ 

cout<<"a["<<i<<"]="; 

cin>>a[i];} 

for(i=0;i<10;i++) 

if(a[i]%2!=0){ 

n1++; 

c[n1]=a[i];} 

for(i=1;i<=n1;i++) 

cout<<c[i]<<"\t"; 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثزشرٞت األػذاد اىفشدٝخ فٜ عٖخ ٗاألػذاد اىضٗعٞخ  فٜ                    

 ؟أؽبدٝخ عٖخ أخشٙ فٜ ٍصف٘فخ 

 
#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

main() 

{clrscr(); 

int a[10],i,j,z; 

for(i=1; i<=10;i++) 

{cout<<"Enter a["<<i<<"]="; 

cin>>a[i]; } 

for(i=0; i<=9;i++) 

for(j=i+1; j<=9;j++) 

if(a[i]%2!=0) 

{z=a[i]; 

 a[i]=a[j]; 

a[j]=z; } 

for(i=1; i<=10;i++) 

cout<<a[i]<<" "; 

getch();} 

107 

 إكتب برناهج يقىم بطباعة  األعذاد الزوجية في :تمرٌن

 هصفىفة أحادية ؟ 

 الـحـــــــل
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثزقغٌٞ ػْبصش اىَصف٘فخ إىٚ ٍصف٘فزِٞ,ٍصف٘فخ                   

 اىقٌٞ اىضٗعٞخ ٍٗصف٘فخ رؾز٘ٛ ػيٚ اىقٌٞ اىفشدٝخ ؟رؾز٘ٛ ػيٚ            

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

main() 

{clrscr(); 

int  f[10], even[10],odd[10],x,e=0, w=0,z,a,s,i; 

for(i=0;i<9;i++) 

{cin>>f[i]; 

cout<<"\n";} 

for(a=0;a<9;a++) 

if(f[a]%2==0) 

{even[w]=f[a];w+=1;} 

else 

{odd[e]=f[a];e+=1;} 

x-=w;cout<<"even : "; 

for(z=0;z<w;z++) 

cout<<even[z]<<" "; 

cout<<"\n\n odd : "; 

for(z=0;z<e;z++) 

cout<<odd[z]<<" "; 

getch(); 

 } 

 طشٝقخ أخشٙ:

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

main() 

{clrscr(); 

int a[10],i,j; 

for(i=0;i<10;i++) 

{cin>>a[i]; 

cout<<"\n";} 

108 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cout<<"even[]={"; 

for(i=0;i<10;i++) 

{if(a[i]%2==0) 

cout<<a[i]<<",";} 

cout<<"}"<<endl<<"\n odd[]={"; 

for(j=0;j<10;j++) 

{if(a[j]%2!=0) 

cout<<a[j]<<",";} 

cout<<"}"<<endl; 

getch(); 

 } 

 

 

 

 

 إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثئدخبه قٌٞ ىَصف٘فخ صْبئٞخ اىجؼذ ٗمزا طجبػزٖب ؟                   

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[2][2],i,j; 

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

for(j=0;j<=1;j++) 

{cout<<"Enter a[<<i<<"]["<<j<<"]= "; 

cin>>a[i][j];} 

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

{cout<<endl; 

for(j=0;j<=1;j++) 

cout<<a[i][j];} 

getch();} 

109 

 الثنائٌة)المتعددة(المصفوفات 

 الـحـــــــل

 : لتعرٌف المصفوفة طرٌقة أخري   

A[2][2] 

 طرٌقة أخري :   

for(i=0;i<2;i++) 

 أٗ

for(i=1;i<=2;i++) 

 :أوجد الفرق بٌن المصفوفات األحادٌة والمصفوفات المتعددة تمرٌن
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ إٝغبد أصغش ػْصش فٜ ٍصف٘فخ صْبئٞخ اىجؼذ ؟                   

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  A[2][2]={5,6,2,8}; 

int i,j,min=A[0][0]; 

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

for(j=0;j<=1;j++) 

{cout<<"Enter   A["<<i<<"]["<<j<<"]= "; 

cin>>A[i][j]; } 

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

{for(j=0;j<=1;j++) 

if(A[i][j]<min) 

min=A[i][j];} 

cout<<"\n min = " <<min; 

getch(); 

} 

 ٗٝ٘عذ   a[3][3]ؽغَٖب  اىجؼذإمزت ثشّبٍظ ٝغزقجو ٍصف٘فخ صْبئٞخ                     

 ؟  3اىزٜ رقجو اىقغَخ ػيٚ  ٍغَ٘ع األػذاد

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[3][3],i,j,s=0; 

for(i=0;i<3;i++) 

for(j=0;j<3;j++) 

{cout<<"Enter   a["<<i<<"]["<<j<<"]= "; 

cin>>a[i][j]; } 

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

 الـحـــــــل 110

 : لتعرٌف قٌمة المصفوفة طرٌقة أخري   

A[2][2]={{5,6},{2,8}}; 

111 

 الـحـــــــل
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

{for(j=0;j<=1;j++) 

if(a[i][j]%3==0) 

s+=a[i][j];} 

cout<<"\n sum numbers= " << s; 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝطجغ ػْبصش اىقطش اىشئٞغٜ فٜ ٍصف٘فخ صْبئٞخ ٍشثؼخ ؟                     

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

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

int i,j; 

for(i=0;i<3;i++) 

for(j=0;j<3;j++) 

if(i==j) 

cout<<a[i][j]<<"  "; 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثغَغ ػْبصش اىقطش اىشئٞغٜ فٜ ٍصف٘فخ صْبئٞخ ٍشثؼخ ؟                   

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

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

int i,j,sum=0; 

for(i=0;i<3;i++) 

for(j=0;j<3;j++) 

112 

 الـحـــــــل

113 

 الـحـــــــل

 للحصول على القطر الرئٌسً فقط :: مالحظة

 if(i==j) 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

{if(i==j) 

sum+=a[i][j];} 

cout<<sum; 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝطجغ ػْبصش اىقطش اىضبّ٘ٛ )اىفشػٜ( فٜ ٍصف٘فخ صْبئٞخ                    

 ٍشثؼخ ؟

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

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

int i,j,n=3; 

for(i=0;i<3;i++) 

for(j=0;j<3;j++) 

if(i+j==n-1)//or if(i+j==2) 

cout<<a[i][j]<<"  "; 

getch(); 

} 

 رَشِٝ : إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثغَغ ػْبصش اىقطش اىضبّ٘ٛ فٜ ٍصف٘فخ صْبئٞخ ٍشثؼخ ؟

 

 إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثغَغ ػْبصش اىقطش اىشئٞغٜ ٗػْبصش اىقطش اىضبّ٘ٛ فٜ                     

 صْبئٞخ ٍشثؼخ ؟ ٍصف٘فخ 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

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

int i,j,sum=0; 

114 

 الـحـــــــل

115 

 فقط : الثانويللحصول على القطر :مالحظة

if(i+j==n-1) 
 حجم المصفوفة  nحٌث 

 الـحـــــــل
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

for(i=0;i<3;i++) 

for(j=0;j<3;j++) 

{if(i==j || i+j==2) 

sum+=a[i][j];} 

cout<<sum; 

getch(); 

} 

 اىجؼذ ؟عذ صبّٜ أصغش ػْصش فٜ ٍصف٘فخ صْبئٞخ  - 0رَشِٝ: 

 عذ أمجش ػْصش فٜ ٍصف٘فخ صْبئٞخ اىجؼذ؟  -0

 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                       

 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[3][3],j,i,b=1; 

for(i=0;i<3;i++) 

for(j=0;j<3;j++) 

{a[i][j]=b; 

b++;} 

for(i=0;i<3;i++) 

{cout<<endl; 

for(j=0;j<3;j++) 

cout<<a[i][j]<<"   ";} 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                                              

 

3  2  1 

     

6  5  4 

     

9  8  7 
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 الـحـــــــل
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[3][3],j,i; 

for(i=0;i<3;i++) 

{for(j=0;j<3;j++) 

if(i==j) 

a[i][j]=1; 

else 

a[i][j]=0;} 

for(i=0;i<3;i++) 

{cout<<endl; 

for(j=0;j<3;j++) 

cout<<a[i][j]<<"   ";} 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                        

 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[3][3],j,i; 

for(i=0;i<3;i++) 

{for(j=0;j<3;j++) 

if(i+j==2) 

a[i][j]=1; 

else 

0  0  1 

     

0  1  0 

     

1  0  0 

1  0  0 

     

0  1  0 

     

0  0  1 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

a[i][j]=0;} 

for(i=0;i<3;i++) 

{cout<<endl; 

for(j=0;j<3;j++) 

cout<<a[i][j]<<"   ";} 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                          

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[3][3],j,i; 

for(i=0;i<3;i++) 

{for(j=0;j<3;j++) 

if(i==j||i+j==2) 

a[i][j]=1; 

else 

a[i][j]=0;} 

for(i=0;i<3;i++) 

{cout<<endl; 

for(j=0;j<3;j++) 

cout<<a[i][j]<<"   ";} 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                                   

 

 

#include<iostream.h>  

1  0  1 

     

0  1  0 

     

1  0  1 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[4][4],j,i; 

for(i=0;i<4;i++) 

{for(j=0;j<4;j++) 

if(i==j||j-i==2||i-j==2) 

a[i][j]=0; 

else 

a[i][j]=1;} 

for(i=0;i<4;i++) 

{cout<<endl; 

for(j=0;j<4;j++) 

cout<<a[i][j]<<"   ";} 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                        

 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[4][4],j,i; 

for(i=0;i<4;i++) 

{for(j=0;j<4;j++) 

if(i==j||i+j==3) 

a[i][j]=0; 

else 

a[i][j]=i+j;} 

1  0  1  0 

       

0  1  0  1 

       

1  0  1  0 

       

0  1  0  1 

0  2  1  0 

       

4  0  0  1 

       

5  0  0  2 

       

0  5  4  0 
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 طرٌقة أخري :   

if((i+j)%2==0) 

 الـحـــــــل
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

for(i=0;i<4;i++) 

{cout<<endl; 

for(j=0;j<4;j++) 

cout<<a[i][j]<<"   ";} 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                               

 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[5][5],j,i,x=5; 

for(i=1;i<=5;i++) 

{for(j=1;j<=5;j++) 

if(i+j==x+1) 

a[i][j]=j; 

else 

a[i][j]=0;} 

for(i=1;i<=5;i++) 

{cout<<endl; 

for(j=1;j<=5;j++) 

cout<<a[i][j]<<"   ";} 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                                 

 

 

#include<iostream.h>  

5  0  0  0  0 

         

0  4  0  0  0 

         

0  0  3  0  0 

         

0  0  0  2  0 

         

0  0  0  0  1 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[5][5],j,i,x=5; 

for(i=1;i<=5;i++) 

{for(j=1;j<=5;j++) 

if(i+j==x+1) 

a[i][j]=i; 

else 

a[i][j]=0;} 

for(i=1;i<=5;i++) 

{cout<<endl; 

for(j=1;j<=5;j++) 

cout<<a[i][j]<<"   ";} 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                       

 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[4][4],j,i; 

for(i=0;i<4;i++) 

{for(j=0;j<4;j++) 

if(i>=j) 

a[i][j]=i; 

else 

a[i][j]=0;} 

1  0  0  0  0 

         

0  2  0  0  0 

         

0  0  3  0  0 

         

0  0  0  4  0 

         

0  0  0  0  5 

0  0  0  1 

       

0  0  2  2 

       

0  3  3  3 

       

4  4  4  4 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

for(i=0;i<4;i++) 

{cout<<endl; 

for(j=0;j<4;j++) 

cout<<a[i][j]<<"   ";} 

getch(); 

} 

 األصفبس فٜ اىغبّت األخش فٜ اىَصف٘فخ اىغبثقخ    ؟                        رَشِٝ:إطجغ

if(i<=j) 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                            

 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[5][5],j,i; 

for(i=1;i<=5;i++) 

{for(j=1;j<=5;j++) 

if(i ==j) 

a[i][j]=i; 

else 

a[i][j]=0;} 

for(i=1;i<=5;i++) 

{cout<<endl; 

for(j=1;j<=5;j++) 

cout<<a[i][j]<<"   ";} 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                                        

 

0  0  0  0  1 

         

0  0  0  2  0 

         

0  0  3  0  0 

         

0  4  0  0  0 

         

5  0  0  0  0 
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 الـحـــــــل
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[5][5],j,i,x=5; 

for(i=1;i<=5;i++) 

{for(j=1;j<=5;j++) 

if(i ==j) 

{a[i][j]=x; 

x--;} 

else 

a[i][j]=0;} 

for(i=1;i<=5;i++) 

{cout<<endl; 

for(j=1;j<=5;j++) 

cout<<a[i][j]<<"   ";} 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                     

 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[5][5],j,i; 

for(i=1;i<=5;i++) 

{for(j=1;j<=5;j++) 

{a[i][j]=i+j; 

cout<<"\t"<<a[i][j];} 

0  0  0  0  5 

         

0  0  0  4  0 

         

0  0  3  0  0 

         

0  2  0  0  0 

         

1  0  0  0  0 

6  5  4  3  2 

         

7  6  5  4  3 

         

8  7  6  5  4 

         

9  8  7  6  5 

         

10  9  8  7  6 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cout<<endl;} 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                       

 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[4][4],j,i,b=0; 

for(i=0;i<4;i++) 

{for(j=0;j<4;j++) 

if(i==0&&j==0|| i==3&&j==3) 

a[i][j]=1; 

else 

{a[i][j]=b+2; 

b+=2;}} 

for(i=0;i<4;i++) 

{cout<<endl; 

for(j=0;j<4;j++) 

cout<<a[i][j]<<"   ";} 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                      

 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

6  4  2  1 

       

14  12  10  8 

       

22  20  18  16 

       

1  28  26  24 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

{clrscr(); 

int  a[3][3],j,i,b=2; 

for(i=0;i<3;i++) 

for(j=0;j<3;j++) 

{if(i==0&&j==0) 

a[i][j]=1; 

else 

{a[i][j]=b+2; 

b+=2;} 

for(i=0;i<3;i++) 

{cout<<endl; 

for(j=0;j<3;j++) 

cout<<a[i][j]<<"   ";} 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                        

 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[3][4],j,i; 

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

{cout<<endl; 

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

a[i][j]=i*j; 

cout<<a[i][j]<<"   ";} 

getch(); 

} 

6  4  1 

     

12  10  8 

     

18  16  14 

4  3  2  1 

       

8  6  4  2 

       

12  9  6  3 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                     

 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[4][4],j,i; 

for(i=0;i<4;i++) 

{for(j=0;j<4;j++) 

if(i==0||j==0||j%2!=0) 

a[i][j]=i+j; 

else 

a[i][j]=i+j+a[i-1][j]+a[i][j-1];} 

for(i=0;i<4;i++) 

{cout<<endl; 

for(j=0;j<4;j++) 

cout<<a[i][j]<<"   ";} 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                         

 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[4][4],j,i; 

for(i=0;i<4;i++) 

{for(j=0;j<4;j++) 

3  2  1  0 

       

10  3  4  1 

       

5  10  3  2 

       

16  5  10  3 

0  1  2  3 

       

1  4  3  10 

       

2  3  10  5 

       

16  10  5  16 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

if(i>0||j>0||(i+j)%2==0) 

a[i][j]=i+j+a[i-1][j]+a[i][j-1]; 

else 

a[i][j]=i+j;} 

for(i=0;i<4;i++) 

{cout<<endl; 

for(j=0;j<4;j++) 

cout<<a[i][j]<<"   ";} 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                       

 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  a[4][4],j,i,v1=0,v2=0; 

for(i=0;i<4;i++) 

{for(j=0;j<4;j++) 

if( (i+j)%2==0) 

{a[i][j]=v1+((i+j)*2); 

v1=v1+i+j;} 

else 

{a[i][j]=v2+i+j; 

v2=v2+i+j;}} 

for(i=0;i<4;i++) 

{cout<<endl; 

for(j=0;j<4;j++) 

cout<<a[i][j]<<"   ";} 

4  4  1  0 

       

12  8  6  5 

       

16  18  11  12 

       

30  24  22  19 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ طجبػخ اىَصف٘فخ اىزبىٞخ :                       

 

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int  j,i,x,a,b=0,x=3;; 

char m[9]={'A','B','C','D','E','F','G','H','I'} 

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

{cout<<endl; 

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

cout<<m[(b++)%26]<<"   ";} 

getch(); 

} 

 

 

 

 

 إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثبعزجذاه قَٞخ ٍنبُ قَٞخ أخشٙ فٜ ٍصف٘فخ ؟           

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

main() 

{clrscr(); 

int a[20],x,x1,n,i,k=0; 

cout<<"enter  long  matrix"; 

cin>>n; 

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

C  B  A 

     

F  E  D 

     

I  H  J 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

{cout<<"enter a["<<i<<"]"; 

cin>>a[i];} 

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

cout<<a[i]<<"    "; 

cout<<endl; 

cout<<"enter   x"; 

cin>>x; 

cout<<"enter element in the matrix"; 

cin>>x1; 

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

if(x1==a[i]) 

{a[i]=x; 

k=k+1;} 

if(k==0) 

cout<<"not found"<<endl; 

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

cout<<a[i]<<"   "; 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ إلضبفخ ػْصش إىٚ ٍصف٘فخ فٜ ٍ٘قغ ٍؼِٞ ٗراىل ثئصاؽخ          

 اىؼْصش اىغبثق ؟

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

main() 

{clrscr(); 

int  a[20],x,index,n,i; 

cout<<"enter long  matrix"; 

cin>>n; 

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

{cout<<"enter a["<<i<<"]"; 

cin>>a[i];} 

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

cout<<a[i]<<" "; 

cout<<endl; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cout<<"enter x"; 

cin>>x; 

cout<<"enter index x"; 

cin>>index; 

for(i=n; i>=index;i--) 

a[i+1]=a[i]; 

a[index]=x; 

n=n+1; 

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

cout<<a[i]<<" "; 

getch(); 

} 

 البرنامج ٌقوم ثم رموز عشرة إدخال من المستخدم كنٌم برنامج كتبإ          

 ؟  السلسلة ذهه فً  A a الحرفٌن تكرار مرات عدد بطباعة       

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

#define n 10 

void main() 

{ clrscr(); 

int count=0; 

char s[n]; 

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

{cin>> s[i]; 

if(s[i]=='A'||s[i]=='a') 

count ++;} 

cout<<count; 

getch(); 

} 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدوال
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 " ؟  ++I am cٍغزخذٍب اىذٗاه صٌَ داىخ فشػٞخ رؼَو ػيٚ طجبػخ اىشعبىخ "                   

 

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

void print(); 

void main() 

{clrscr(); 

print(); 

getch(); 

} 

void print() 

{ 

cout<<"I am c++"; 

} 

                                                       <include<iostream.h# طشٝقخ أخشٙ:  

#include<conio.h> 

void print() 

{ 

cout<<"I am c++"; 

} 

void main() 

{clrscr(); 

print(); 

getch(); 

} 

 ؟50إىٚ   1إمزت  ثشّبٍظ ثبعزخذاً اىذٗاه ٝقً٘ ثبىغَغ                            

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

int sum(int); 

int main () 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

{ clrscr(); 

int x ; 

cout<<" sumion is :- "<<sum (x) ; 

getch(); 

} 

int sum (int a) 

{ 

int su =0 ; 

for(int i=1 ; i<=50 ;i++) 

su+=i ; 

return su ; 

} 

  ؟إمزت ثشّبٍظ ثبعزخذاً اىذٗاه ٝؼَو ػيٚ إٝغبد ٍضشٗة اىؼذد اىَذخو                     

#include<iostream.h>  

#include<conio.h> 

int mult(int); 

void main() 

{clrscr(); 

int n; 

cin>>n; 

cout<<mult(n); 

getch(); 

} 

int mult(int x) 

{int i,mult=1; 

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

mult=mult*i; 

return mult ; 

} 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 ؽغت اىَؼبدىخ اىزبىٞخ:       yإمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثئٝغبد قَٞخ                            

        

 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

int tow(int) ; 

int main() 

{ clrscr(); 

int x ; 

cout<<"Enter the number x : "<<endl ; 

cin>>x ; 

cout<<"y=x*x +25 = "<<tow(x) <<endl ; 

getch(); 

} 

int tow(int p) 

{ 

int y ; 

y= (p*p)+25 ; 

return y ; 

} 

 ثبعزخذاً اىذٗاه إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثؾغبة ٍنؼت اىؼذد اىَذخو ٍِ قجو                      

 اىَغزخذً؟

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

int sqrt (int) ; 

int main () 

{ clrscr(); 

int x ; 

cout<<"Enter x " ; 

cin>>x ; 

cout<<"The sqrt of "<<x <<" = "<<sq(x) ; 

getch(); 

} //end main 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

int sqrt (int a) 

{ 

return a*a*a ; 

} 

 ؽغت اىَؼبدىخ اىزبىٞخ:       sإمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثئٝغبد قَٞخ                       

S=x
2
+x

4
+x

6
+…+x

n
  

 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

#include <math.h> 

void maths( ) ; 

int main () 

{ clrscr(); 

maths(); 

getch(); 

} 

void maths( ) 

{ 

int sum =0 ; 

int x , n ; 

cout<<"Enter base number : " ; 

cin>>x ; 

cout<<"Enter power number : " ; 

cin>>n ; 

for (int i=2 ; i<=n ; i+=2) { 

sum=pow(x,i) ;} 

cout<<"The Resulit = "<<sum ; 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝنُ٘ اىذٗاه اىزبىٞخ:                       

 ؟  nإٝغبد عذٗه اىضشة ىيؼذد   -0

xإٝغبد  -0
n

 ىيؼذد اىصؾٞؼ ؟ 

 ؟   nإىٚ   0إٝغبد عَغ األػذاد اىفشدٝخ ٍِ  -3

 فؾص اىؼذد إُ مبُ صٗعٜ أٗ فشدٛ ؟ -4

142 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

int main () 

{ clrscr(); 

int x ; 

cout<<"Enter one number " <<'\t'; 

cin>>x ; 

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

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

{cout<<i<<"*"<<j<<" = "<<i*j <<endl ; 

cout<< endl ; 

} 

cout<<endl ; 

cout<<"--------------" ; 

} 

//------------------------------------------------------ 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

int po (int ,int) ; 

int main () 

{ clrscr(); 

int x ,y ; 

cout<<"Enter x ,y " ; 

cin>>x>>y ; 

cout<<"\nx to po y="<<po(x,y)<<endl ; 

getch(); 

} 

int po (int a , int b ) 

{ 

int p= 1 ; 

for (int i=1 ; i<=b ;i++) 

p=p*a ; 

return p ; 

} 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

//-------------------------------------------------------------------- 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

int sum(int); 

int main() 

{ clrscr(); 

int x ; 

cout<<"Enter one number :- "<<endl ; 

cin>>x ; 

cout<<"Sumtion is :- "<<sum(x) ; 

getch(); 

} 

int sum(int m ) 

{ 

int su=0 ; 

for (int i=1 ;i<=m ;i+=2) 

su+=i ; 

return su ; 

} 

//---------------------------------------------------------------- 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

void oddeven (void) ; 

int main () 

{ clrscr(); 

oddeven () ; 

getch(); 

} 

void oddeven (void) 

{ 

int x ; 

cout<<"Enter number x " <<endl ; 

cin>>x ; 

if ( x%2 == 0) 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cout<<"Number is even:- " <<x ; 

else if ( x%2 != 0) 

cout<<"Number is odd :- "<<x ; 

} 

 صٌَ أىٔ ؽبعجخ ثبعزخذاً اىذٗاه ؟                       

 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

// functions initialize 

int Pluse ( int, int ); 

int Minus ( int, int ); 

int Div ( int, int ); 

int Mult ( int, int ); 

void main ( ) 

{ clrscr(); 

// first and second integer number 

int Fir_Num; 

int Sec_Num; 

// kind of operation 

char Ope; 

// input phase 

cout << "Enter the first number : "; 

cin >> Fir_Num; 

cout << "Enter the second number : "; 

cin >> Sec_Num; 

cout << "Enter ur operation : "; 

cin >> Ope; 

// switch body 

switch (Ope) 

{ 

// if operation is pluse 

case ' + ' : 

cout << "The result is : "; 

break; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

// if operation is minus 

case ' - ' : 

cout << "The result is : "<< Minus ( Fir_Num, Sec_Num ); 

break; 

// if operation is mult 

case '*' : 

cout << "The result is : "<< Mult ( Fir_Num, Sec_Num ); 

break; 

// if operation is divison 

case ' / ' : 

cout << "The result is : "<< Div ( Fir_Num , Sec_Num ); 

break ; 

// if operation is not logical 

default : 

cout << "Sorry ur operation is wrong "; 

} // end switch 

getch(); 

} // end main 

// pluse function body 

int Pluse ( int x, int y ) 

{ 

return x + y ; 

} 

// minus function body 

int Minus ( int x, int y ) 

{ 

return x - y; 

} 

// div function body 

int Div ( int x, int y ) 

{ 

if ( y == 0 ) 

{ 

cout << "Error division by zero "; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

return 0; 

} 

else 

return x / y; 

} 

// mult function body 

int Mult ( int x, int y ) 

{ 

return x * y ; 

} 

 

 

 

 إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثبىغَغ َٗٝشس خاله اىذاىخ ؟                       

 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

void sum(int); 

void main() 

{ clrscr(); 

int x=5 ; 

sum(x) ; 

getch(); 

} 

void sum(int y ) 

{ 

y=y+5; 

cout<<y; 

} 

 إمزت ثشّبٍظ َٝشس قَٞزِٞ ٝؼَو ػيٚ عَؼٌٖ ٗضشثٌٖ ٗطجغ اىْبرظ ؟                           

 

 

#include <iostream.h> 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

#include<conio.h> 

void add(int, int); 

void mul(int,int); 

void main() 

{ clrscr(); 

int x,y ; 

cout<<"enter the number x:"; 

cin>>x; 

cout<<"enter the number y:"; 

cin>>y; 

add(x,y); 

mul(x,y); 

getch(); 

} 

void add(int a,int b) 

{ 

cout<<"the addition="<<a+b; 

} 

void mul(int c,int d) 

{ 

cout<<"the multiply is="<<c*d; 

}  

 اىشئٞغٞخ؟ إمزت ثشّبٍظ ٝشعو إىٚ اىذاىخ ٗاىذاىخ رغَغ صٌ رشعغ إىٚ اىذاىخ                    

 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

int sum(int,int); 

int main() 

{ clrscr(); 

int x,y ; 

cout<<"enter the number x:"; 

cin>>x; 

cout<<"enter the number y:"; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cin>>y; 

cout<<sum(x,y) ; 

getch(); 

} 

void sum(int a,int  b) 

{int z; 

z=a+b; 

return z; 

} 
 ٍِ األػذاد ٗٝطجغ فقظ األػذاد اىضٗعٞخ ٍْٖب ؟  nٍغزخذٍب اىذٗاه صٌَ ثشّبٍظ ٝغزقجو                  

 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

void even( ); 

int n; 

void main() 

{ clrscr(); 

cin>>n; 

while(n!=00) 

{ 

even( ) ; 

} 

getch(); 

} 

void even(  ) 

{ 

if(n%2==0) 

cout<<n<<endl; 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٍنُ٘ ٍِ داىخ فشػٞخ رؼٞذ ٍغَ٘ع ػذدِٝ ىيذاىخ اىشئٞغٞخ ؟                     

 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

int sum( ); 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

int x,y; 

int main() 

{ clrscr(); 

cout<<"enter the number x:"; 

cin>>x; 

cout<<"enter the number y:"; 

cin>>y; 

cout<<sum( ) ; 

getch(); 

} 

void sum( ) 

{ 

return (x+y); 

} 
 صٌَ ثشّبٍظ ٍغزخذٍب اىذٗاه ؽٞش ٝغزقجو اىذاىخ قَٞخ ٗرطجغ ٍشثغ ٕزٓ اىقَٞخ ؟                   

 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

void square(int x) 

{x*=x; 

cout<<x; 

} 

void main() 

{ clrscr(); 

int x ; 

cin>>x ; 

square(x); 

cout<<x; 

getch(); 

} 

 صٌَ ثشّبٍظ ٍغزخذٍب اىذٗاه ؽٞش رغزقجو اىذاىخ اىشئٞغٞخ قَٞخ,رشعو                     

 ثزشثٞغ اىؼذد اىَشعو ٗإػبدرٔ ىيذاىخ اىذاػٞخ ,ىٞزٌ طجبػخ اىقَٞخ ىيذاىخ أخشٙ رقً٘             

 ٍشثغ اىؼذد فٜ اىذاىخ اىشئٞغٞخ ؟
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مخرجات البرنامج على أساس أن 

 :  10المستخدم قد أدخل الرقم 

10 

100 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

int square(int); 

int main() 

{ clrscr(); 

int z ; 

cin>>z ; 

cout<<square(z); 

cout<<x; 

getch(); 

} 

int square(int x) 

{ 

return (x*x); 

} 

 ٍغزخذٍب اىذٗاه صٌَ ثشّبٍظ رغزقجو اىذاىخ اىفشػٞخ قَٞزِٞ ٍِ اىْ٘ع                        

 ٍِ اىذاىخ اىشئٞغٞخ ٗرطجغ ؽبصو ضشثَٖب ؟اىصؾٞؼ 

 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

void multiply(int x,int y) 

{ 

cout<<(x*y); 

} 

void main() 

{ clrscr(); 

int x,y ; 

cin>>x>>y ; 

multiply(x,y); 

getch(); 

} 

 صٌَ اىجشّبٍظ اىغبثق ٗىنِ اىذاىخ رؼٞذ قَٞخ ؽبصو اىضشة إىٚ                                

 اىشئٞغٞخ ٗٝزٌ طجبػخ اىْبرظ ٍِ اىذاىخ اىشئٞغٞخ؟اىذاىخ                                 
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 تى نستخدم فً الدوال م

void main()  عندما الدالة المستدعاة:

وال نستخدم قٌمة للدالة الرئٌسٌة ال ترجع 

  فً الدالة المستدعاة  returnكلمة 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

int multiply(int x,int y) 

{ 

 return (x*y); 

} 

void main() 

{ clrscr(); 

int x,y ; 

cin>>x>>y ; 

cout<<multiply(x,y); 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثطجبػخ ٍصف٘فخ أؽبدٝخ اىجؼذ ثبعزخذاً اىذٗاه؟                    

 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

void printArray(int b[],int n) 

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

cout<<b[i]; 

} 

void main() 

{ clrscr(); 

int a[5]={2,4,6,8,9}; 

printArray(a,5); 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثطجبػخ ػْبصش ٍصف٘فخ راد ثؼذِٝ ٍغزخذٍب اىذٗاه ؟                   

 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

void printArray(int a[3][3]) 

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

{for(int j=0;j<n;j++) 
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 تى نستخدم فً الدوال م

int main()  عندما الدالة المستدعاة:

و نستخدم قٌمة للدالة الرئٌسٌة ترجع 

  فً الدالة المستدعاة  returnكلمة 
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عند  تعرٌف المصفوفة : مالحظة

األحادٌة ال نذكر حجم المصفوفة عند 

 التعرٌف فً الدالة الفرعٌة :مثل

void printArray(int b[],int n) 
 ٗػْذ طيت إعزذػبئٖب ّنزت ٍضال :

printArray(a,5); 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cout<<a[i][j]; 

cout<<endl;} 

} 

void main() 

{ clrscr(); 

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

printArray(a); 

getch(); 

} 
 إمزت ٍصف٘فخ فٖٞب داىخ ىطجبػخ ػْبصشٕب ٗداىخ ىيجؾش ػِ ػْصش ٗداىخ ىيغَغ ؟                   

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void insertelementarray(int a[],int n) 

{ 

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

cout<<"a["<<i<<"]= "; 

cin>>a[i];} 

} 

void printarray(int a[],int n) 

{ 

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

cout<< a[i]<<"\t"; 

} 

void sumelementarray(int a[],int n) 

{ 

int sum=0; 

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

sum=sum+a[i];} 

cout<<"\n summation every element in array = "<<sum; 

} 

void search(int a[],int n)  

{ 

int b=0,s; 

 الـحـــــــل
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:عند إرسال مصفوفة ثنائٌة البعد لدالة مالحظة 

ن تعرٌف حجم المصفوفة فً الدالة فرعٌة البد م

 الفرعٌة :مثل

void printArray(int a[3][3]) 

 ٗٗػْذ طيت إعزذػبئٖب ّنزت إعٌ اىَصف٘فخ فقظ ,ٍضو:

printArray(a); 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cout<<"\n input the number your searched:"; 

cin>>s; 

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

if(s==a[i]){ 

b=1; 

break;} 

if(b==1) 

cout<<"\nThe number found in array"; 

else 

cout<<"\nThe number not found in array"; 

} 

main() 

{clrscr(); 

int a[100],n,i; 

cout<<"insert size of array : "; 

cin>>n; 

insertelementarray(a,n); 

printarray(a,n); 

sumelementarray(a,n); 

search(a,n); 

getch(); 

} 

 ٍب ٕٜ ٍخشعبد اىجشّبٍظ اىزبىٜ:                    

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

void add(int &); 

void main() 

{ clrscr(); 

int m=9; 

cout<<m; 

add(m); 

getch(); 

} 

void add(int &s) 

 الـحـــــــل
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

{ 

s++; 

} 

 ٍغزخذٍبً اىذٗاه ثذه ثِٞ قَٞخ اىَزغٞشِٝ؟                           

 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

void swap(int &,int &); 

void main() 

{ clrscr(); 

int x=10,z=123; 

cout<<x<<z; 

swap(x,z); 

cout<<x<<z; 

getch(); 

} 

void swap(int &x,int &z) 

{int a=x; 

x=z; 

z=a 

} 

 ٍب ٕٜ ٍخشعبد اىجشّبٍظ اىزبىٜ:                                        

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

void print(int z=10) 

{ 

for(i=0;i<z;i++) 

cout<<"*"; 

} 

void main() 

{ clrscr(); 

print(  ); 

print( 5 ); 

getch(); 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

} 

 ٍب ٕٜ ٍخشعبد اىجشّبٍظ اىزبىٜ:                           

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

void increment( ); 

int x=10; 

void main() 

{ clrscr(); 

cout<<x; 

increment( ); 

x+=10; 

cout<<x; 

getch(); 

} 

void increment( ) 

{ 

x++; 

cout<<x; 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ثبعزخذاً اىذٗاه ٝقً٘ ثئٝغبد ٍضشٗة اىؼذد اىَذخو دُٗ                      

 اىؾيقبد اىزنشاسٝخ ؟ اعزخذاً

 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

int fact(int); 

int main() 

{ clrscr(); 

int n; 

cin>>n; 

cout<<"the factorial of "<<n<<"is"<<fact(n)<<endl; 

getch(); 

} 

int fact(int n) 

{if(n==0) 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

return 1; 

return n*fact(n-1); 

} 

 ثبعزخذاً اىذٗاه صٌَ ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ ؽغبة ٍشثؼبد األػذاد ٍِ                       

 ٍغ رؾذٝذ اىَخشعبد ؟   10إىٚ   1

 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

int square(int); 

int main() 

{ clrscr(); 

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

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

cout<<endl; 

getch(); 

} 

int square(int y) 

{ 

return y*y; 

} 

 ثبعزخذاً اىذٗاه صٌَ ثشّبٍظ ٝقً٘ ثبعزقجبه صالس ٍزغٞشاد صٌ ٝغذ أَٖٝب                     

 ثِٞ ٕزٓ اىضالس اىقٌٞ ؟أمجش قَٞخ 

 

#include <iostream.h> 

#include<conio.h> 

int maximum(int,int,int); 

int main() 

{ clrscr(); 

int a,b,c; 

cout<<"Enter three integers: "; 

cin>>a>>b>>c; 

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

getch(); 
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:المخرجات دائما للتوضٌح فقط: مالحظة  

1   4   9   16    25     36   49   64    81   100 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

} 

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

{ 

int max=x; 

if(y>x) 

max=y; 

if(z>max) 

max=z; 

return max; 

} 

 

 

 

   

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ رؾ٘ٝو ص٘اّٜ ٍذخيخ إىٚ ٍب ٝقبثيٖب ثبىض٘اّٜ ٗاىذقبئق                  

 ٗاىغبػبد ؟

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int hour,mint,seco,temp,secon; 

 cout<<"insert secon";  

cin>>secon;  

seco=secon%60;  

temp=secon/60; 

 mint=temp%60;  

hour=temp/60; 

cout<<"hour="<<hour<<"mint="<<mint<<"second="<<seco<<endl; 

getch(); 

} 

 

 مسائل عامة
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 إمزت ثشّبٍظ ٝذخو عيغيخ ّصٞخ صٌ ٝؼٞذ ط٘ه اىغيغيخ ؟                    

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

char s[256];  

int i,k; 

 cout<<"\n INSERT STRING:\n"; 

 gets(s); 

 k=0;  

for(i=0;s[i]!='\0';i++)  

k++;  

cout<<"\nlength s:"<<k<<endl; 

getch(); 

} 

  ؟  4إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثؼَيٞخ اىضشة ثِٞ ٍصف٘فزِٞ أؽبدٝخ ٍِ ؽغٌ                    
 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main()   

 {clrscr();  

int A[4] = { 1,5,1,4 };    

 int B[4] = { 1,2 ,2 ,4};    

 int result[4];               

 for( int i=0;i<4;i++) 

{result[i] =  A[i] * B[i];}   

  for( i=0;i<4;i++) 

cout<<result[i]<<" ";   

getch();}  
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

  األٗىٚ إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثؼَيٞخ اىضشة ثِٞ ٍصف٘فزِٞ صْبئٞخ اىجؼذ اىَصف٘فخ                

                    ٜٕa[4][3]  ٜٕ ٗاىضبّٞخb[3][4]  اىْبرظ ع٘ف ٝنُ٘ ثأُػيَبc[3][3] ؟ 

 
 

 

 

ٍالؽظخ :ػْذ ضشة اىَصف٘فبد ْٕبك ششط أعبعٜ ال ثذ ٍِ ٗع٘دٓ فٜ اىَصف٘فزِٞ  

ٕٜٗ أُ رنُ٘ أػَذح اىَصف٘فخ األٗىٚ رغبٗٛ صف٘ف اىَصف٘فخ اىضبّٞخ ,أٍب اىْبرظ 

فغ٘ف ٝنُ٘ ؽغَٖب مبىزبىٜ ٍضال :رؾزف ؽغٌ أػَذح اىَصف٘فخ األٗىٚ ٗؽغٌ صف٘ف 

 .c[3][3]ٕزا اىَضبه  اىَصف٘فخ اىضبّٞخ عٞظٖش ؽغٌ اىْبرظ مَب فٜ

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main()   

 {clrscr(); 

int i,j,k,s = 0,a[4][3],b[3][4],c[3][3] = {0};  

    cout<<" --------------------------------"<<endl;  

    cout<<"|    Elements of first array     |"<<endl;  

    cout<<" --------------------------------"<<endl;  

    for(i = 0;i < 4;i++)  

    for(j = 0;j < 3;j++)  

    cin>>a[i][j];  

    cout<<" --------------------------------"<<endl;  

    cout<<"|    Elements of second array  |"<<endl;  

    cout<<" --------------------------------"<<endl;  

    for(i = 0;i < 3;i++)  

    for(j = 0;j < 4;j++)  

    cin>>b[i][j];  

    for(i = 0;i <= 3;i++)  

    for(j = 0;j < 3;j++)  

    for(k = 0;k <= 3;k++)  

 c[i][j] += (b[i][k] * a[k][j]);  
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 طرٌقة أخري :   

c[i][j] = c[i][j] + (b[i][k] * a[k][j]); 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

    cout<<" -----------------------------------------------"<<endl;  

    cout<<"|    Elements of resulting array of addition     |"<<endl;  

    cout<<" -----------------------------------------------"<<endl;  

    for(i = 0;i < 3;i++)  

    { for(j = 0;j < 3;j++)  

    cout<<c[i][j]<<" ";  

    cout<<endl; }  

getch(); 

} 

  إمزت ثشّبٍظ ٝؾغت ػذد اىنيَبد ٗاىؾشٗف ٗاىغَو فٜ فقشح ؟                      

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

#include<stdio.h> 

#include<string.h> 

char s[256]; 

int i,k,x=0,g; 

void main() 

{ clrscr(); 

cout<<" Enter string:"; 

gets(s); 

k=1; 

for(i=0;i<strlen(s);i++) 

{ 

switch(s[i]){ 

case ' ': k++; 

break; 

case '.': x++; 

break; 

case ',':k++; 

break;}} 

g=i-(k+x-1); 

cout<<"\n number letter is\t"<<g; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cout<<"\n Number word is\t"<<k<<endl; 

cout<<"\n number  sentence is\t"<<x<<endl; 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ رذخو اىشقٌ صٌ ٝقً٘ ثغؼو األسقبً اىفشدٛ فٜ عٖخ ٗاىضٗعٞخ                        

 ؟   26413ٝزؾ٘ه إىٚ  21643فٜ عٖخ أخشٙ ٍضال: 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,y,n; 

cout<<"Enter the number:" ; 

cin>>x; 

n=x; 

while(x>0) 

{y=x%10; 

if(y%2==0) 

cout<<y; 

x=x/10;} 

while(n>0) 

{y=n%10; 

if(y%2!=0) 

cout<<y; 

n=n/10;} 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼَو ػيٚ رشفٞش اىنيَخ ٗإػبدح فل اىشفشح ؟                               
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

#include<iostream.h> 

#include <string.h> 

#include <conio.h> 

main() 

{ clrscr(); 

char a; 

cout<<"do you want incoding enter 

n else entr f"; 

cin>>a; 

if(a=='n') 

{char x[100],x1[100]; 

int n,y[100],n1=0; 

cout<<"enter word"; 

cin>>x; 

n=strlen(x); 

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

{y[n1]=x[i]; 

n1=n1+1;} 

for(i=0; i<n1; i++) 

{x1[i]=(y[i]+3); 

cout<<x1[i];}} 

//========================= 

else 

{char x[100],x1[100]; 

int n,y[100],n1=0; 

cout<<"enter word"; 

cin>>x; 

n=strlen(x); 

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

{y[n1]=x[i]; 

n1=n1+1;} 

for(i=0; i<n1; i++){ 

x1[i]=(y[i]-3); 

cout<<x1[i];}} 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثئدخبه اى٘قذ فٜ اىَِٞ فٞطجغ اى٘قذ فٜ أٍشٝنب ٗاىغؼ٘دٝخ                 

 ٗثشٝطبّٞب ٍٗصش؟

 
#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

main () 

{clrscr(); 

int timehours,timeminutes,i,j ; 

cout<<" \n Note: \n the time 24 hour system\n\n "; 

cout <<" Enter the time in hours in yemen = " ; 

cin >>timehours; 

cout << endl; 

cout <<" Enter the time in minutes = " ; 

cin >> timeminutes; 

i=timeminutes; 

j=timehours; 

cout << endl; 

if(i>=0&&i<60) 

{if( j>=0&&j<24) 

{ cout <<"the time in KSA is " ; 

cout<< j<<" : "<<i<<"clock\n"; 

if( j>7) 

{cout <<"\n the time in England is " ; 

cout<< j-3<<" : "<<i<<"clock\n"; 

cout << endl; 

cout <<" the time in Egypt is " ; 

cout<< j-1<<" : "<<i<<"clock\n"; 

cout << endl; 

cout <<"the time in USA is " ; 

cout<< j-7<<" : "<<i<<"clock\n";} 

else if( j>3) 

{ if(j==7) 

{cout <<"the time in USA is " ; 

cout<< 0<<" : "<<i<<"clock\n";} 

else 

{cout <<"the time in USA is " ; 

cout<< j-7+24<<": "<<i<<"clock\n";} 

cout <<"\n the time in England is " ; 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cout<< j-3<<" : "<<i<<"clock\n"; 

cout << endl; 

cout <<"the time in Egypt is " ; 

cout<< j-1<<" : "<<i<<"clock\n"; 

cout << endl;} 

else if(j>1) 

{if(j==3) 

{cout <<"the time in England is " ; 

cout<< 0<<" : "<<i<<"clock\n"; 

cout << endl;} 

else 

{cout <<"the time in England is " ; 

cout<< j-3+24<<": "<<i<<"clock\n"; 

cout << endl;} 

cout <<"the time in Egypt is " ; 

cout<< j-1<<" : "<<i<<"clock\n"; 

cout << endl; 

cout <<"the time in USA is " ; 

cout<< j-7+24<<": "<<i<<"clock\n"; 

cout << endl;} 

else 

{cout <<"the time in England is " ; 

cout<< j-3+24<<": "<<i<<"clock\n"; 

cout << endl; 

cout <<"the time in Egypt is " ; 

cout<<(1-j)*23<<": "<<i<<"clock\n"; 

cout << endl; 

cout <<"the time in USA is " ; 

cout<<j-7+24<<": "<<i<<"clock\n"; 

cout << endl;}} 

else 

{cout <<"error"<< endl; 

cout<< "Enter 0 <= timehour < 24"; 

cout << endl; }} 

else 

{cout <<"error"<< endl; 

cout<< "Enter 0 =<timeminutes < 60"; 

cout << endl; } 

getch ();} 

 إمزت ثشّبٍظ رذخو اىؼبً ٗاىشٖش ٗٝطجغ اىًٞ٘ ؟                                    
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

main () 

{clrscr(); 

int y,d,m,c,D; 

cout<< "input the year :"; 

cin>>y; 

cout<< "\n input the month: "; 

cin>>m; 

cout<<"\ninput date today: "; 

cin>>D; 

d=(y+(y-1)/4-(y-1)/100+(y-1)/400)%7+(D+1); 

cout<< "\n\n "; 

if(y>=2000 && y<=10000 &&D>=1 && D<=31 && m>=1 &&m<=12) 

{if((y%4==0)&&(y%100!=0)||(y%400==0)) 

{if(m==1) 

c=d; 

else if(m==2) 

c=(31%7)+d; 
else if(m==3) 

c=(60%7)+d; 

else if(m==4) 

c=(91%7)+d; 

else if(m==5) 

c=(121%7)+d; 

else if(m==6) 

c=(152%7)+d; 

else if(m==7) 

c=(182%7)+d; 

else if(m==8) 

c=(213%7)+d; 

else if(m==9) 

c=(244%7)+d; 

else if(m==10) 

c=(274%7)+d; 

else if(m==11) 

c=(305%7)+d; 

else if(m==12) 

c=(335%7)+d;} 

else 

{if(m==1) 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

c=d; 

if(m==2) 

c=(31%7)+d; 

else if(m==3) 

c=(59%7)+d; 

else if(m==4) 

c=(90%7)+d; 

else if(m==5) 

c=(120%7)+d; 

else if(m==6) 

c=(151%7)+d; 

else if(m==7) 

c=(181%7)+d; 

else if(m==8) 
c=(212%7)+d; 

else if(m==9) 

c=(243%7)+d; 

else if(m==10) 

c=(273%7)+d; 

else if(m==11) 

c=(304%7)+d; 

else if(m==12) 

c=(334%7)+d;} 

cout<<"\n"<<D<<"/"<<m<<"/"<<y<<" is "; 

switch(c%7) 

{case 0:cout<<" Frs";break; 

case 1:cout <<" Saturday";break; 

case 2:cout <<" Sunday";break; 

case 3:cout <<" Monday";break; 

case 4:cout<<" Tuesday";break; 

case 5:cout <<"Wednesday" ;break; 

case 6:cout <<"Thursday";break;}} 

else 

cout<<" there errer :-in one in the inputs\n\n"; 

getch (); 

} 

 إكتب برناهج األلىاى ؟                                
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main()   

 {clrscr(); 

char c; 

cin>>c; 

switch(c) 

{case 'b': 

case 'B': 

cout<<"Blue";break; 

case 'g': 

case 'G': cout<<"Green";break; 

case 'r': 

case 'R':cout<<"Red";break; 

case 'y': 

case 'Y':cout<<"yellow"; 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ ثؾزف ػْصش ٍِ سقٌ ٍؼِٞ ؽٞش ٝزٌ إدخبه اىشقٌ                          

   2أدخو اىَغزخذً اىقَٞخ   521اىزٛ عٞزٌ ؽزفٔ ٍِ قجو اىَغزخذً )ٍضالً                       

 ؟ 51رصجؼ اىْزٞغخ 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,y,n,f,c,a=1,m=0; 

cout<<"Enter the number  n= " ; 

cin>>n; 

cout<<"Enter the number for delete of n:" ; 

cin>>x; 

while(n>0) 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

{y=n%10; 

if(y==x) 

f=0; 

else 

f=1; 

if(f) //or if(f==1) 

{c=a*y; 

m+=c; 

a=a*10;} 

n/=10;} 

cout<<m; 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝؼشف ٕو ثذاٝخ اىؼذد اىَذخو ٍِ قجو اىَغزخذً ٝغبٗٙ ّٖبٝزٔ ؟                  

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int x,y,m,z; 

cout<<"Enter the number:" ; 

cin>>x; 

m=x; 

while(x>0) 

{y=x%10; 

x=x/10; 

}z=m%10; 

if(y= =z) 

cout<<"\n The first number is equal to the last number "; 

else 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

cout<<"\n The first number is not equal to the last number "; 

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝطجغ اىشنو اىزبىٜ :                 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

int i,j; 

for (i=0;i<=4;i++) 

{ cout<<endl; 

for (j=4;j>=0;j--) 

{if(j==0) 

cout<<  " * "; 

else 

cout<<  "    ";}  

for (j=0;j<=4;j++) 

{if(j==i||j==4) 

cout<<  " * "; 

else 

cout<<  "    ";}}  

getch(); 

} 

 إمزت ثشّبٍظ ٝقً٘ اىَغزخذً ثئدخبه ٍغَ٘ػخ أسقبً صٌ ٝقً٘ ثطجبػخ ٍغَ٘ع                  

 األػذاد اىصؾٞؼ ٍْٖب ٍٗغَ٘ع مغ٘سٕب اىؼششٝخ اىَنّ٘خ ٍِ خبّخ ٗاؽذح                

 ( فٞنُ٘ :  0.0)(,)15.1,) (12.5),(2.1), (13.6)فقظ )ٍضالً:                      

13+2+12+15+0=42 

6+1+5+1+0=13 

*    * * 

*   *  * 

*  *   * 

* *    * 

*     * 
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 &هانً عبد الرحمن سٌف إعداد وتقدٌم /إسماعٌل علً أحمد الشهالً                ++cأسس نفسك فً البرمجة باستخدام لغة 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

float x; 

int n=0,m=0,i,a,y; 

for(i=0;i<5;i++) 

{cin>>x; 

n=n+x; 

a=x*10; 

y=a%10; 

m+=y;} 

cout<<"\n The fractional numbers sum are ="<<++m; 

cout<<"\n The integer numbers sum are ="<<n; 

getch(); 

} 

 ( ؟615243( ٗٝؾ٘ىٔ إىٚ )123456إمزت ثشّبٍظ ٝذخو اىشقٌ )                               

 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{clrscr(); 

long x,a,b,c,d,e,f,g; 

x=123456; 

a=x/100000; 

b=(x%100000)/10000; 

c=(x%10000)/1000; 

d=(x%1000)/100; 
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e=(x%100)/10; 

f=x%10; 

g=f*100000+a*10000+e*1000+b*100+d*10+c; 

cout<<g; 

getch(); 

} 
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