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 Computer programmingبرجمة احلاسبة 

ما كان تكون مسألة  لمقصود ببرمجة الحاسبة هو اعطاء الحاسوب القدرة على حل مشكلةان ا    
والتً هً عبارة   Programms. وٌتم ذلك بكتابة البرامجرٌاضٌة او معالجة البٌانات المختلفة 

.وتمر عملٌة كتابة البرامج  Statements عن مجموعة من االٌعازات واالوامر التً تسمى جملا 

 بعدة خطوات هً :
 

 .)نواتج(تحدٌد مكونات المسألة من مدخلت )معطٌات ( ومخرجات  .1
كتابة خطوات حل المسألة وصوالا للناتج النهائً , وهذا ما ٌسمى بالخوارزمٌة  .2

algorithm  . 
تحوٌل الخوارزمٌة الى مخطط تتابع الخطوات وهو ما ٌسمى بالمخطط االنسٌابً  .3

Flowchart. 
تحوٌل كل خطوة من خطوات المخطط الى ما ٌقابلها من تعلٌمات اللؽة المستخدمة  .4

 ي كتابة البرنامج وادخاله الى الحاسبة للبرمجة أ
 حفظ وتنفٌذ البرنامج وطباعة النتائج . .5

 Algorithmsاخلوارزميات 

 التسلسل المنطقً لحل المسائل المراد وضع برنامج كومبٌوتري لها. خطوات تمثل هً عبارة عن    
 وهً كلمة مشتقة من أسم عالم الرٌاضٌات المعروؾ محمد بن موسى الخوارزمً.

 
 اكتب خوارزمٌة لحل مسالة حساب مساحة المستطٌل ؟   :1مثال 
  -الحل:

 Aنفرض طول المستطٌل هو 
 Bنفرض عرض المستطٌل هو 

 -وٌتم حسابها كالتالً: Areaنفرض مساحة المستطٌل 

 ابدأ .1
 B   و      Aاقرأ  .2
 Area=A *Bاحسب مساحة المستطٌل بالمعادلة  .3
 Areaاطبع النتٌجة  .4
 انتهى .5

 
 ب خوارزمٌة لقراءة عدد وٌطبع قٌمة دالة االشارة له المعرفة كاآلتً:: اكت2مثال 

 

                              

 الحل :
 

 Xاقرأ  .1
 8اذهب الى الخطوة    X>0اذا كان  .2
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 6اذهب الى الخطوة  X=0اذا كان  .3
    1-اطبع  .4
 9اذهب الى الخطوة  .5
  0اطبع  .6
  9اذهب الى  .7
 1اطبع  .8
 انتهى .9

 
نهائً لها وطباعة اكتب خوارزمٌة لقراءة درجات طالب فً ثلث مواد وحساب وطباعة المعدل ال:3مثال 

 ناجح او راسب؟
 -الحل:

 A,B,Cنفرض الدرجات على التوالً 
 وٌحسب كالتالً : Avgنفرض المعدل 

 A,B,Cاقرأ الدرجات  .1
   Avg = (A+B+C) /3احسب المعدل  .2
 Avgاطبع  .3
 9( اذهب خطوة (A˂50 اذا كان .4
 9( اذهب خطوة (B˂50ا كان اذ .5
 9( اذهب خطوة (C˂50اذا كان  .6
 أطبع ناجح .7
 10اذهب الى الخطوة  .8
 اطبع  راسب .9

 انتهى .10
 

 ؟اعداد  7اكتب خوارزمٌة ألٌجاد اكبر عدد من بٌن :4مثال 
 -الحل :

 numنفرض العدد 

 Maxنفرض العدد االكبر 

 (index>=7=>1نفرض قٌمة العداد )

 ابدأ .1
  numاقرا العدد االول  .2
 Max =numافرض العدد االول هو االكبر   .3
   index =1افرض قٌمة العداد  .4
 num قٌمة جدٌدةادخل  .5
ا  .6   index=index+1زد قٌمة العداد رقماا اضافٌا
 9خطوة ى ( اذهب الMax > numاذا كان )  .7
 (num=Maxاجعل )  .8
 5خطوة الى اذهب  index ˂ 7 اذا كان .9

 Maxاطبع  .10
 انتهى .11
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0المعادلة  لحلاكتب خوارزمٌة  :5مثال  xex  5.00عندما x   واطبعXn    عندما ٌكون

001.01  nn xx  رافسون لحل المعادلة اللخطٌة  –صٌؽة نٌوتن   علماا انf(x)=0 : ًه 

 
علما ان   

0x  معلومه   

5.00ضع    .1 x  

احسب  .2
0

0

0
0

(1 )

x

x

x e
S x

e






 


 

اذا كانت  .3
0 0.001S x    6اذهب الى الخطوة 

4. 0x S 

 2اذهب الى الخطوة  .5

 Sاطبع قٌمة  .6

 انتهى .7

  وطباعة عدد الطلبة الناجحٌن وعدد  125طالب لمادة ح 80: اكتب خوارزمٌة لقراءة درجات 6ثال م

 ؟بٌن واعطاء نسبة النجاح فً المادةالراس

 الحل:

 S1=0اجعل مجموع الطلبة الناجحٌن  .1

         Index=1أجعل .2

  Aاالول  اقرأ درجة الطالب .3

4. Index=Index+1 

   7ذهب الى الخطوة ا  A ˂ 50اذا كان  .5

6. S1=S1+1       

 3اذهب الى الخطوة    index ˂ 80اذا كان  .7

 S2=80-S1احسب عدد الطلبة الراسبٌن  .8

  Avg =(S1/80)*100حسب معدل النجاحا .9

  S1,S2,Avgكل من   اطبع .10

 انتهى .11

1
1

1

( )
1,2,3,...

( )

n
n n

n

f x
x x n

f x
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وٌكون  * قد تكون القٌم المراد أستخدامها فً المسالة مرتبه بحٌث ٌمكن استخدامها كعداد وقٌم بنفس الوقت
 عددها حسب القاعدة االتٌة :

0               1مقدار الزٌادة +\القٌمة االولى( –القٌمة االخٌرة )عدد القٌم = 1nX X
N

X


 


   

3 : أذا كانت7مثال  23 2 1y x x   أكتب خوارزمٌة الٌجاد وطباعة,x y  9,...,1,2,3علماا انx ؟ 

1- 0x  

2- 1x x  

3- 3 23 2 1y x x   

x,بع أط -4 y 

  2أذهب الى خطوة    x ˂ 9اذا كانت  -5

 أنتهى -6

 داد ومجموع االعداد السالبة منها ؟اع 10:اكتب خوارزمٌة لقراءة 1تمرٌن

 ٌة لمقارنة عددٌن وطباعة اكبرهما ؟:اكتب خوارزم2تمرٌن

 ؟ ن العدد المدخل سالب: اكتب خوارزمٌة لحساب مربع مجموعة اعداد مدخلة والتوقؾ اذا كا3تمرٌن

!)     ؟   num: اكتب خوارزمٌة لحساب مفكوك العدد 4تمرٌن 1 2 3 ...N N     ) 

642...: اكتب خوارزمٌة اٌجاد قٌمة المتسلسلة 5تمرٌن  xxxs   حٌثx=0.01 ؟ 

3رافسون الٌجاد حل المعادلة -:اكتب خوارزمٌة نٌوتن6تمرٌن 21 3 sin 0x x x     0وان 0.3x  

1واطبع الحل عندما ٌكون        .  0.0001n nx x    ؟ 

5.1x,...,0.1,0.2,0.3:أذا كانت قٌم  7تمرٌن   أعله فجد وأطبع  7فً مثال,x y ؟ 

 

 قٌاس النصؾ قطري ولٌس بالدرجات أي انملحظة: عند كتابة الزواٌا فً لؽة بٌسك ٌجب كتابتها بال

 3.1415        ;      
180

R D
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 Flowchartاملخطط االنسيابي 

هو مخطط ٌتكون من مجموعة اشكال تساعد المبرمجٌن فً متابعة الخطوات اللزمة لحل المسألة من   
 لنهاٌة .البداٌة الى ا

حٌث تمكن المبرمج من فهم المسألة وسهولة اكتشاؾ االخطاء وخاصة االخطاء المنطقٌة فً البرامج    
 باالضافة الى سهولة التعدٌل واكتشاؾ االخطاء وخصوصاا فً البرامج المتشعبة.

الرمزٌة التً لها استخدامات عند رسم المخطط االنسٌابً لمسألة معٌنة نستخدم مجموعة من االشكال 
 محددة وفً ما ٌلً جدول ٌوضح هذه االشكال واستخداماتها :

 

 

 الرمز االستعمال

 

 طرؾ )بداٌة او نهاٌة(

 

 اشارة الى التفرعات والمتابعة 

 

 ملتقى االسهم 

 

 ادخال من لوحة المفاتٌح والقراءة والتعرٌؾ 

 ؼٌر المباشر واالخراج والطباعة

 

 عملٌة حسابٌة 

 

 

 عبارات القرار واالستفسار 
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:اكتب خوارزمٌة ومخطط انسٌابً الٌجاد المجموع          1مثال 
200

1

4

1

3

1

2

1
1 s 

 الحل :

 الخوارزمٌة :                                                               

 ابدأ .1

2. Index=0 S=0,  

3. Index=Index+1 

4. A=1/Index 

5. S=S+A 

 3اذهب الى  Index <200اذا كان  .6

     Sاطبع  .7

 انتهى .8

 

 مع المجموع المقابل لها ؟ i*حاول طباعة جمٌع قٌم 

 

 

 

م المخطط معروفة مع رس  Xمن المعادالت التالٌة علماا بأن قٌمة   Z: اكتب خوارزمٌة اٌجاد قٌمة  2مثال

 االنسٌابً لها.

 

 

 الحل:

 

 

yes 

 ابدأ

Index =0    ,  S=0 

Index =Index+1 

A=1/ Index  

Index<200 

 Sاطبع  

 انتهى

S=S+A 

no 

5 0

cos( ) 4 0

0

x if x a

Z x if X b

x if X c
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 xقرأ  أ .1

 6اذهب الى  X>0اذا كان  .2

  8 اذهب الى X=0اذا كان  .3

4. 5Z x  

  9اذهب الى الخطوة .5

6.  ( )Z SQR x 

 9اذهب الى  .7

8. cos 4Z x  

 Zاطبع  .9

 انتهى .10

 

 

 

 الٌجاد مجموع عشرة حدود من الحدودٌة التالٌة اكتب الخوارزمٌة والمخطط االنسٌابً :3مثال 


9*4

7

7*3

5

5*2

3
S 

 (2i+3)(i+1) والمقام  من   2i +1البسط من ف (10-1) عداد iالحل : اذا كان 

 ابدأ .1

2. i=0 ,s=0 

3. i=i+1 

4. 
)3*2)(1(

1*2






ii

i
ss 

 3اذهب الى   i<10اذا كانت  .5

 Sاطبع  .6

 انتهى .7

X=0 X<0 

X>0 

 ابدأ

Z=cos(x)+4 Z=X+5 

X:0 ? 

 Sاطبع  

 انتهى

Z=SQR(x) 

 xاقرا 

yes 

no 

 ابدأ

i =0    , S=0 

i=i+1 

)3*2)(1(

1*2






ii

i
ss  

Index<200 

 Sاطبع  

 انتهى
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 ؟ المذكورة فً فقرة الخوارزمٌات 1,2,3:ارسم المخطط االنسٌابً لألمثلة  1تمارٌن

 ؟: ارسم المخطط االنسٌابً لخوارزمٌة اٌجاد اكبر عدد من بٌن ثلثة اعداد وطباعته 2تمرٌن 

 وناتشً ::ارسم المخطط االنسٌابً لحساب مجموع ثمان حدود من متسلسلة فٌب3تمرٌن 

 1 +1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + … 

 بطباعة تسلسل كل حد وطباعة مجموع الحدود لؽاٌة هذا التسلسل ؟ 3:أعد المثال  4تمرٌن

 كتابة الربنامج بلغة بيسك
رمجة هً مجموعة منتهٌة من الرموز والكلمات المأخوذة من اللؽات الطبٌعٌة تحكمها قواعد ان لؽات الب    

 مل تمكن المبرمج من التفاهم مع آلته واعطاءها القدرة على حل المسائل المطلوبة .محددة لتكوٌن ج

وتختلؾ اللؽات باختلؾ االؼراض منها ,ولؽة بٌسك مأخوذة من الحروؾ االولى للكلمات    
ode)Cnstruction Iymbolic Surpose Pll Aeginning B(  وتعنً الشفرة التعلٌمٌة الرمزٌة متعددة

ا للمبتدئٌن لسهولة تعلمها وتتبع االؼراض لل مبتدئٌن ,وهً من اكثر اللؽات شٌوعا واستعماالا خصوصا
 خطواتها وكذلك تتٌح تصحٌح البرامج وتعدٌلها بسهولة .

 مكونات اللؽة:

 الرموز المستخدمة بلؽة بٌسك:

 (9-0االرقام ) .1

 ( A,B,C,…,X,Y,Zحرؾ ) 26وهً الحروؾ االبجدٌة االنكلٌزٌة  .2

 ضحة بالجدول التالً:رموز خاصة مو .3

 الداللة الرمز الداللة الرمز

 اكبر > الجمع +

 اصؽر من < الطرح -

 اكبر من او ٌساوي => ٌساوي =

 اصؽر من او ٌساوي =< الضرب *

 الٌساوي >< القسمة /

 الجذر التربٌعً SQR الرفع لألس **او^
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 اما اسبقٌة العملٌات الحسابٌة فهً كالتالً: .4

 االس 

  لقسمةواأالضرب 

  والطرحأالجمع 

وٌبدأ التنفٌذ من  أذا أحتوت العملٌات الحسابٌة على اقواس فاالسبقٌة للعملٌات داخل االقواس وبنفس االسبقٌة أعله
 الٌسار الى الٌمٌن فً كل مرة

 امثلة لبعض التعابٌر الحسابٌة وكتابتها بلؽة بٌسك:

 ما ٌقابله بلؽة بٌسك التعبٌر الحسابً ت

1 7abc 7* * *a b c 

2 
5

cba 
 ( * * ) / 5a b c 

3 ba  Or   ( ) 0.5a b     ( )SQR a b 

4 5a(d+g) 5* *( )a d g 

5 
bx

ba




 1
2

 ( ) / 2 1/ ( )a b x b   

6 55 df 5 ( * ) (1/ 5)d f  

7 
2

1

2

abc

x b



 * * / 2 1/ ( 2)a b c x b   

 

 : constants الثوابت فً لؽة بٌسك

 الثوابت هً القٌم التً تبقى ثابتة خلل تنفٌذ البرنامج وتشمل ما ٌلً:  

:وهً عبارة عن اعداد رقمٌة , وكل عدد ٌمكن ان ٌحمل  :Numerical Constantsالثوابت العددٌة  .1

 الثوابت العددٌة : معه االشارة السالبة او الموجبة او الفارزة العشرٌة وهناك ثلث انواع من

  الثوابت الصحٌحةInteger Constants حٌث ان  %23.4وكذلك  ,4,25-,2,3: مثل

 ( .علمة % تعنً ان العدد مقرباا الى اقرب عدد صحٌح. 23= 23.4%)

  الثوابت الحقٌقٌةReal Constants  10.2, !106وكذلك  0.0876-, 13.7 , 10.6: مثل# 

 و# تعنً الدقة المضاعفة .حٌث ان ! تعنً الدقة االحادٌة 
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  الثوابت االسٌة Exponential Constants  6.8-: مثلE-1 ,-2.45E14 ,12.234E19  

 للدقة المضاعفة .  Dحٌث  6.7D-1وكذلك 

2 2.5
100

2.5 2 2.5 10 0.025E              . 

وٌتم  : ان هذا النوع من الثوابت ؼٌر خاضع للعملٌات الحسابٌة String Constantsالثوابت الرمزٌة  .2

 تمٌٌزه من خلل حصره بعلمتً اقتباس "  " وٌتم طبعه عادة كعناوٌن او توضٌحات مثل:

“The Result: “              ,   “Enter the Name:”, “hello, this is 1st program” 

 

 الهٌكل العام لبرنامج بٌسك:

ومضاعفاتها , 10م االرقام ٌكون عبارة عن مجموعة جمل متعاقبة مرقمة تصاعدٌاا وٌفضل استخدا   
  ENDوٌستخدم الترقٌم للنتقال من خطوة الى اخرى داخل البرنامج , وٌنتهً البرنامج بالعبارة 

10   STATEMENT 1 

20   STATEMENT 2 

         . 

         . 

50   END 

 المتؽٌرات فً لؽة بٌسك :

الحاسب وان محتوٌاتها من الممكن ان ان المتؽٌرات هً عبارة عن اسماء تشٌر لمخازن فً ذاكرة   
 تتؽٌر خلل تنفٌذ البرنامج ومن هذه المتؽٌرات :

: ٌتكون اسم المتؽٌر من احد الحروؾ االبجدٌة  Numerical Variablesالمتؽٌرات العددٌة  .1

(A,B,...,Z( او اكثر من حرؾ كما ٌمكن ان ٌتبعه رقم  مثل ) A,b,a3,sum,number1 او تتبعه )

مثل على التوالً او مضاعفة # لتدل على انه متؽٌر صحٌح او ذو دقة عالٌة  علمة % او
(A%=4/3 )←A%=1. 

 وتخضع قٌم هذه المتؽٌرات للعملٌات الحسابٌة.     

: هذه المتؽٌرات لها نفس شروط المتؽٌرات العددٌة باالضافة String Variablesمتؽٌرات الرمزٌة  .2

 A$, Ahmed$,d14$bن المتؽٌر العددي مثل علتمٌزه فً نهاٌته الى وجود علمة $ 

 

 

32 3 2 10 2000E   
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 :فً لؽة بٌسك )المكتبٌة(الدوال الجاهزة

 الصٌؽة بلؽة بٌسك الصٌؽة الرٌاضٌة الصٌؽة بلؽة بٌسك الصٌؽة الرٌاضٌة

sin x ( )SIN X  PI 

cosx ( )COS X ln x ( )LN X 

tan x ( )TAN X log x ( )LOG X 

1( )tan x ( )ATAN X الصحٌح العدد ( )INT X 

x ( )SQR X االعداد العشوائٌة ( )RND X 

x ( )ABS X xe ( )EXP X 

 

 العملٌات فً لؽة بٌسك : 

: تجري هذه العملٌات على الكمٌات العددٌة والنتٌجة Arithmetic Operationلحسابٌة العملٌات ا .1

 تكون عددٌة اٌضاا وتشمل عملٌات الطرح والجمع والضرب والقسمة واالس.

: تجري هذه العملٌات على كمٌات عددٌة والنتٌجة تكون Relational Operationالعملٌات العلقٌة  .2

 واالصؽر و المساواة )>,<,=(. االكبرمنطقٌة وتشمل علقات 

: وتجري هذه العملٌات على كمٌات منطقٌة والنتٌجة تكون Logical Operationالعملٌات المنطقٌة  .3

  YES ,Noاو   True , False( والكمٌات تكون اما NOT ,OR,ANDمنطقٌة وهً و ,  او ,ال )

 

 العبارات فً لؽة بٌسك :

 : وتكتب على النحو التالً:  Arithmetic Statementsالعبارات الحسابٌة  .1

Variable =Expression  

 تعبٌر حسابً      متؽٌر

 حٌث تحسب قٌمة التعبٌر الحسابً فً الجهة الٌمنى وتخزن قٌمته بالمتؽٌر فً الجهة الٌسرى

      A=X+2فً الذاكرة            Aوتخزن فً المتؽٌر  2مضافة الى Xحٌث تحسب قٌمة 

 وهً اختٌارٌة... LETابٌة بكلمة تسبق العبارات الحس

LET A=3*d-2      →   A=3*d-2 
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: تستعمل هذه العبارة فً بداٌة البرنامج كعنوان او لتوضٌح ما   REM Statementعبارة التوثٌق  .2

 ( .Remarkؼٌر قابلة للتنفٌذ أي للتعلٌق)ٌتضمنه البرنامج او ملحظات اثناء البرنامج وهً 

 :INPUT Statementsعبارات االدخال  .3

قٌم الثوابت والمتؽٌرات موجودة فً جملة البٌانات تستعمل هذه العبارة لقراءة  READعبارة أقرأ 

DATA  . والتً تكون موجودة فً البرنامج نفسه 

فً أي  DATAما ٌقابله فً جملة  READٌجب ان ٌكون لكل متؽٌر من المتؽٌرات فً جملة         

 ؽٌرات وقٌمها بفارزة .مكان فً البرنامج , وتفصل المت

 مثال:

10   READ   X 

20   READ   A,D,MARK$ 

30  DATA   3,15.6,99                →X=3 ,A=15.6 , D=99  

40  DATA   “GOOD”                  → MARK$=”GOOD” 

 مثال :

10   READ   X1 ,X2 ,X3, X4 

20   Y=3*X1+X2+X3^7+SQR(X4) 

30    DATA  -3 ,6 , 3E-3,7 

باسماء المتؽٌرات  والتً ٌتم ادخالها من لوحة المفاتٌح   INPUT: تتبع عبارة  INPUTعبارة ادخال 

فً هو ان االولى تكتب متؽٌراتها فً البرنامج بعد   INPUT ,READبعد تنفٌذ البرنامج , فالفرق بٌن 

 .أما الثانٌه فٌتم أدخال القٌم بعد تنفٌذ البرنامج   DATAعبارة 

10   INPUT     X 

20   PRINT     X^4 

30   END 

          x                                                RUNبعد التنفٌذ ٌطالب الحاسب بادخال قٌمة 

  5 ?                                            625ٌظهر الناتج     ENTERنضؽط    5بعد ادخال 

10   INPUT “YOUR NAME: - “; A$ 

                                                                       -:YOUR NAMEبعد التنفٌذ تظهر الجملة 
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                                 YOUR NAME:-   JASIMفتظهر النتٌجة    JASIM  فٌكون جوابنا  

 ملحظة: ان أي جمله توضع بٌن علمتً اقتباس تظهر عند التنفٌذ كما هً...

                              INPUT  “ENTER  X:  “  ; X  10مثال :

 ENTER  X:  4تظهر النتٌجة                4فاذا كان الجواب 

 

 :  OUTPUT STATEMENTSعبارات االخراج  .4

وبعدها تذكر اسماء المتؽٌرات وتفصل عن الخطوة تذكر بعد كتابة رقم و  PRINTطبع عبارة ا

 بعضها بفوارز ,وتستخدم لطبع القٌم على الشاشة :

 
10   PRINT X, Y                         10   PRINT   X; Y 

بٌنما فً الفارزة  احدزة المنقوطة تطبع القٌم بشكل قرٌب تاركةا فراغ عمود وعند استخدام الفار:ملحظة 
 X=7نوع الحاسبة , فلو كان  وطول الحقل ٌعتمد على هاد مسافة حقل بٌنمع وجوالقٌم طبع ت العادٌة

,Y=245 : ًفتكون الطباعة كالتال 

  7                  245                                           7 245 

 ;”=PRINT  “X    10                                                               امثلة اخرى :

20   X=10 

30   PRINT   X, 

40   Y=20  

50   PRINT “Y=” Y, 

60   Z=X*Y 

70   PRINT “Z=”; Z 

?   X=10                      Y=20                       Z=200 

فعندها تكون   Yبدون الفارزة بعد ال 50وة الخطوكذلك  Xبدون فارزة بعد  30ملحظة : لو كانت الخطوة 

           X=10                                       الطباعة فً ثلثة اسطر                               

          Y=20 

          Z=200 
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   ; ”=PRINT  “X=”                   10  PRINT  “X=”  ,               10  PRINT  “X  10مثال :

20   X= 10                              20   X= 10                            20 X=10  

30  PRINT X                           30   PRINT X                        30   PRINT X 

X=                                            X=         10                            X=10 

    10   

10   INPUT   A$ 

20   PRINT   A$   

? COMPUTER  

  عند التنفٌذ     COMPUTERتطبع عبارة      

 wوعرضه    Lمثال : اكتب برنامج لحساب وطباعة مساحة مستطٌل طوله 

10   PRINT “LENGTH = “,”WIDTH = “,”AREA =” 

20   READ   L, W 

30   DATA   20, 10 

40   A=L*W 

50   PRINT L, W, A 

? LENGTH=                 WIDTH=                  AREA= 

     20                            10                             200 

       حل  آخر :                       

10   L=20  

20   W=10: A=L*W 

30   PRINT”LENGTH=”; L,”WIDTH=”; W,”AREA=”; A 

? LENGTH=20               WIDTH=20                  AREA=200 

 . L,Wٌن : جرب الطباعة بوضع فارزة منقوطة بدل الفارزة االعتٌادٌة بعد تمر

ٌُذكر بعدها أي شئ.   PTINTملحظة: لترك سطر عند الطباعة باالمكان أضافة خطوة فٌها االٌعاز   وال
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 : CONTROL STATEMENTSعبارات التحكم والسٌطرة  .5

تدرٌجً الى جمل فً البرنامج لتنفٌذ بعض العملٌات فً بعض االحٌان نحتاج عند التنفٌذ الى االنتقال الل  
التحكم بتسلسل ٌختلؾ عن تسلسل ورودها فً البرنامج ,وتستخدم لهذه العملٌة عبارات تسمى عبارات 

 السٌطرة .لكل منها استخدام ٌلبً ؼرض معٌن وهً كالتالً:و

 : وتكتب بالصٌؽة التالٌة GOTOجملة االنتقال الؽٌر شرطٌة  .1

Line NO.  GOTO    Line NO. 

10   READ   X, Y 

20   Z=X*Y 

30   PRINT “X=”; X,”Y=”; Y,”Z=”; Z 

40   GOTO 10 

50   DATA 2, 2, 3, 2, 4, 5 

   X=2    Y=2    Z=4 

   X= 3    Y=2    Z=6 

     X=4     Y=5    Z=20 

 :IF  … THEN …  STATEMENT))  … عبارة اذا  ... فأن .2

                       .Line NO.   IF (CONDITION) THEN   Line NO    وتكتب كالتالً:

, THENبعد ( سٌنتقل التنفٌذ الى الخطوة المشار الٌها  TRUEعند تحقق الشرط أي ان نتٌجة الشرط )

 :مباشرةا  IF( فٌنتقل التنفٌذ الى الخطوة التً تلً خطوة FALSE)  اما اذا لم ٌتحقق

10    IF   X>9    THEN   50 

10    IF   X<=8 AND   Y<100 THEN    90 

60    IF   A$=”AHMED”   THEN 30 

 عددان معلومان ؟  X,Yاو العكس حٌث ان    Yاكبر من    Xلطباعة ان  ج برناممثال :اكتب 

10   INPUT X, Y 

20   IF X>Y THEN 50  

30   PRINT “Y GREATER THAN X “ 

40   GOTO   60 
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50   PRINT “X GREATER THAN Y “ 

60   END  

 هً :  IFصٌؽة اخرى للعبارة 

                       Line NO.   IF (CONDITION) THEN   STATEMENT    وتكتب كالتالً:

اما اذا لم ٌتحقق ستنفذ العبارة  هً احدى جمل لؽة بٌسك تنفذ عند تحقق الشرط   STATEMENTحٌث 

 مباشرة .  IFالتً تلً اللحقة 

 مثال:

10   IF MARK>80 THEN PRINT “VERY GOOD” 

10   IF   A>=0   THEN   S=SQR (A) 

10   IF   X>= (Z+6) THEN W=A*B 

لكتابة أكثر من جملة فً خطوة واحدة  وهذه الجمل الٌمكن االنتقال الؽٌر ):( أستخدام االٌعاز ٌمكن  *
 مباشر لها النها التحمل رقم خطوة .

 

10   INPUT X 

20   IF X>0 THEN PRINT X, X^2,X/2:GOTO 60 

30   R=ABS(X) 

40   S=X^2+3 

50   PRINT X, R, S 

60   END 

  X>=Yعندما      Z=XY+4   , W=Y/2 +3:  1مثال

 ؟ Z,W وطباعة اكتب البرنامج الخاص بحساب    X<Yعندما     Z=|X+Y| ,  W=|X+Y|/2وان     

10   INPUT   X, Y 

20   IF   X>=Y   THEN PRINT X,Y,X*Y+4, Y/2+3: GOTO 60 

30   Z=ABS(X+Y) 
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40   W=ABS(X+Y)/2 

50   PRINT X, Y, Z, W 

60   END 

 فقط  مجموع والمعدل للناجحأطبع ناجح والثم  لعشرة مواد طالب: اكتب برنامج لقراءة درجات 2مثال 
 ؟للراسب وأطبع راسب 

                                                    S=0                                    10 I=0:S=0, ومجموع االعداد  I=0اجعل العداد  .1

 A                                                                             20 READ Aالمادة  اقرأ درجة .2

 I=I+1 30                                                                             اضؾ واحد الى العداد .3

 IF (A˂50) PRINT "R":GOTO 90 40               9ذهب الى اسب وأرطبع أ  A˂50أذا كانت   .4

5. S=S+A                                                                                          50 S=S+A 

                  AVG=S/10 60                                      2اذهب   I˂10اذا كان العداد اقل من  .6

7. AVG=S/10                                                                 70 IF (A˂50) GOTO 20      

 S AVG,                                         80 PRINT "N","S=";S,"AVG=";AVG ناجح اطبع .8

    90 DATA 80,55,78,64,83,92,77,67,95,68 

                                         END 90                                                                                                انتهى .9

 

ٌعاز ):( فان عدم تحقق الشرط ٌلؽً جمٌع فً خطوة تتضمن عدة عبارات مفصوله باال IF*فً حالة وجود االٌعاز 

 -كما فً المثال التالً: وٌنتقل التنفٌذ الى الخطوة الجدٌدة فً السطر الثانً IFالعبارات على ٌمٌن االٌعاز 

10 INPUT a:IF a>0 THEN b=a^2:c=a^3:d=a^4:PRINT a,b,c,d:END 

20 b=ABS(a)^5: c=ABS(a)^6 

30 d=ABS(a)^7:r=ABS(a)^8 

40 PRINT a,b,c,d,r 

50 END 
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 :(FOR …  NEXT STATEMENT)عبارة التكرار  

          Line NO.  FOR I= Exp1 TO Exp2 STEP Exp3وتكتب بالصٌؽة التالٌة :     

             STATEMENTS 

          Line NO.  NEXT 

     INDEX=START VALUEهو تعبٌر حسابً ٌعطً القٌمة االولٌة للعداد بشكل  Exp1حٌث ان :

Exp2:  العداد وقٌمة نهاٌة Exp3:  للعداد..تمثل مقدار الزٌادة. 

                                FOR   INDEX=1     TO    50     STEP    1    10      مثال :  

                                 STATEMENTS 

                          100    NEXT INDEX   

وصوال الى   10 خطوات بعد الخطوةهً واحد ثم تنفذ ال  INDEXتكون القٌمة االبتدائٌة للعداد     

ل بعد زٌادة قٌمة العداد واحد وهكذا فً ك 10التً تعٌد التنفٌذ للخطوات بعد الخطوة  100الخطوة  

 لعملٌات خمسٌن مرةكرار اأي ت  50 مرة ٌزداد فٌها العداد بواحد وصوالا الى القٌمة النهائٌة وهً

 مباشرة .   NEXTبعدها ٌنتقل التنفٌذ الى ما بعد العبارة 

  FORهو نفسه بعد   NEXTٌجب ان ٌكون المتؽٌر بعد  - ملحظات :

 عبارة عن متؽٌر عددي وال ٌمكن ان ٌكون حرفً او تعبٌر حسابً . INDEXان المتؽٌر  -

10   FOR   J=2 TO   6 

     STATEMENTS     جملة او مجموعة جمل  

70   NEXT J 

80   FOR   H=-10    TO -20    STEP   -1 

     STATEMENTS     جملة او مجموعة جمل      

120   NEXT H 

 -الحاالت التالٌة ال تجوز :

10   FOR   A$ =1   TO 8 

30   FOR    S+B=1   TO   7 

 عابٌر حسابٌة , مثلا  :ٌمكن ان تكون القٌمة االبتدائٌة والنهاٌة والزٌادة ت  -

  20    FOR H= A+B     TO   B+9    STEP    (C+5)/6 
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 فتكون الزٌادة تلقائٌا بواحد .  STEPٌمكن حذؾ كلمة  -

30   FOR   J=1   TO    5        

 اما اذا كانت ؼٌر ذلك فٌجب ذكرها .. -

 70    FOR D=1    TO   20   STEP 2             

 مة الزٌادة سالبة فٌجب ان تكون القٌمة االولى اكبر من النهائٌة وٌكون العداد تنازلً .مثالاذا كانت قٌ -

  30   FOR   J = 10    TO   4    STEP    -1                                             

عدد الدورات  الدائرة لتؽٌر قٌمة العداد النه سوؾ ٌؤدي الى تؽٌٌرال ٌجوز استعمال أي جملة داخل   -

 مثال:وقد ٌدخل البرنامج فً دورة ال منتهٌة .

10   FOR   I=1   TO   10 

20   READ   X  

  LET  I=I+1   30الٌجوز                              

40   NEXT I 

فً حالة الزٌادة المنتظمة  READ  …  DATAبدال من التعلٌمة  عبارة التكرار من الممكن استخدام -

 ً المثال التالً :كما ف

  20...1مثال : جد حاصل مجموع  االرقام من 

10   LET S=0                                               10   LET S=0 

20   READ   X                                              20   FOR X=1 TO 20 

30   LET S=S+X                                          30   LET S=S+X 

40   PRINT X                                              40   PRINT X   

50   GOTO   20                                           50    NEXT   X 

60   PRINT “SUM IS: “; S                         60   PRINT “SUM IS: “; S 

70   DATA  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10               70   END 

80   DATA 11, 12, 13, 14, 15, 16 

90   DATA   17, 18, 19, 20 

100    END 
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ٌمكن االنتقال من جملة الى اخرى داخل الحلقة ,كذلك ٌمكن االنتقال من خارج الحلقة الى بداٌة  -
 نتقال من داخل حلقة الى داخل حلقة اخرى...الحلقة ,بٌنما ال ٌجوز االنتقال الى داخل الحلقة او اال

 من االعداد ؟  Nمثال : جد معدل 

10   INPUT N 

20 SUM=0 

30 FOR I=1    TO   N 

40   INPUT “X=”; X 

50   SUM=SUM+X 

60   NEXT I 

70   AV=SUM /N 

80   PRINT “AVG=”; AV 

90   END 

 , X=Rcos(Q) ,Y=Rsin(Q)حٌث   X , Yاد واٌج  Q=60الزاوٌة مثال : اكتب برنامج لقراءة قٌمة 

 ؟  2,4,6,8,10,12,14 تأخذ القٌم   Rواطبع هذه النتائج حٌث ان 

10   B=60*3.1415/180 

20   FOR R=2   TO   14 STEP 2 

30   X=R*COS (B) 

40   Y=R*SIN (B) 

50   PRINT X, Y 

60   NEXT   R 

70   END 

 ؟ N  ددتمرٌن : اكتب برنامج لحساب مفكوك الع
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 :  NETED FORالحلقات المتداخلة 

منفصلة عن بعضها او متداخلة لتنفٌذ بعض العملٌات  FORمن الممكن ان ٌكون لدٌنا اكثر من جملة 

 المتكررة وفً التداخل تكون الحلقات الداخلٌة كلها ضمن الحلقة الخارجٌة ..

 كما فً الصٌػ التالٌة:

10    FOR H=1    TO 10                         10   FOR H=1    TO 10 

20    FOR J=1   TO   40                          20    FOR J=1   TO   40 

        STATENENT                                    30   NEXT J 

50   NEXT   J                                            40    FOR N=1   TO   40 

60   NEXT H                                            50    NEXT N 

                                                                  60   NEXT H 

 وٌمكن الخروج من الحلقة وال ٌمكن االنتقال الى داخلها 

 9  8  7  6  5  4  3  2  1                        مثال : اكتب برنامج لطباعة الشكل التالً  :

                      1  2  3  4  5  6  7  8  9  

                    1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 الحل:

10   FOR  H=1  TO  3 

20   FOR  J=1   TO  9 

30   PRINT j; 

40   NEXT J 

50   PRINT  

60   NEXT H 

70   END 

 

 ا أكثر من حلقة متداخلةٌمكن ان ٌكون لدٌن *
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  Subscripted variablesالمتؽٌرات الموسومة 

عن بعضها باضافة  مٌزهاٌتم توهً مجموعة متؽٌرات من نفس النوع ٌتم التعامل معها بنفس االسم  
المصفوفات بالمفهوم المتجهات و أي ما ٌقابل وتكون هذه االعداد بٌن قوسٌن السمأو أكثر بعد ا دعد

 الرٌاضً,

(5,4,7,2) (1) 5, (2) 4, (3) 7, (4) 2A A A A A      

2 6
(1,1) 2, (1,2) 6, (2,1) 5, (2,2) 3

5 3
A A A A A

 
      
 

 

    .One dimensional subscr المتغيرات الموسومة ذات البعد الواحد -1 

                Subscr_name ( number)وتكتب بالصٌؽة التالٌة :            

هو   iلمنظومة و اسم ا  Markحٌث   Mark(i)هو رقم العنصر ضمن المجموعة .مثل  numberحٌث الـ 

 الوسم وهو ٌمكن ان ٌكون عدد صحٌح او عبارة او تعبٌر حسابً كما فً االمثلة التالٌة :

(1,0,3,5) (1) 1, (2) 0, (3) 3, (4) 5A A A A A      

A(4*X)=5.8 

ST_NAME$(D^2*B)= “ALI” 

J(5+S)=4+3*(X^2) 

A( B(3))=78 

  للمتغيرات الموسومةجمل الحجز Dimensional arrays   

                   Dim      Array name (Array length): وتكون بالصٌؽة التالٌة 

هً مختصر لـ  Dimهو اكبر عدد محتمل لعناصر المنظومة وان كلمة  Array lengthحٌث ان 

Dimension   وتقوم بحجز جزء من الذاكرة للمتؽٌرات المكتوبة بعدها , وتوضع فً بداٌة البرنامج

, وٌجب التاكد من عدد    Xللمتؽٌر ز خمسة مواقع فً الذاكرة ٌتم حج  DIM  X(4)عند كتابة مثلا .

 المواقع المحجوزة كً ال نستهلك الذاكرة بحجز مواقع ال تستعمل ..

Memory 

 

 

 

 

X(1) 

X(2) 

X(3) 

X(4) 
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 المتغيرات الموسومة متعددة االبعاد Two-dimensional Arrays 

              Array name ( row , col)  وتكتب بالصٌؽة التالٌة :

 هما رقمً الصؾ والعمود على التوالً.  colو   rowحٌث ان كل من 

5 1
(1,1) 5, (1,2) 1, (2,1) 7, (2,2) 4

7 4
A A A A A

 
      
 

 

                                    DIM  A( 10,6)   10                                             مثال: 

 6دد المواقع المحجوزة فً الذاكرة هً هو تعرٌؾ لمصفوفة بعشرة صفوؾ وست اعمدة  وعلٌه فان ع
موقع , وٌمكن ان ٌكون عدد الصفوؾ واالعمدة تعابٌر حسابٌة او متؽٌرات اخرى   60وهً  10*

 مثل:  

A (3+B, D*M) 

NUM (3, D (7)) 

ا  ان المتؽٌرات الموسومة تسهل التعامل مع البٌانات الكثٌرة بترتٌبها بمصفوفات متعددة االبعاد خصوصا
 بٌقات العلمٌة .فً التط

 

 مثال: لو كان عدد طلب كلٌة العلوم حسب القسم والمرحلة فً الجدول التالً :

 الكٌمٌاء الفٌزٌاء الحاسبات الرٌاضٌات 

 200 190 210 250 االولى

 160 150 160 200 الثانٌة

 140 120 130 170 الثالثة

 130 110 100 160 الرابعة

  4و 3 و 2 و 1حٌث تمثل الصفوؾ االربعة المراحل   ST(4,4)ة ثنائٌة فتخزن الباٌانات على شكل مصفوف
موقع فً الذاكرة لخزن االرقام وٌتم ترقٌم العناصر كالتالً   16بٌنما االعمدة تمثل االقسام فنحتاج بذلك الى 

: 

  X(1,1) X(1,2) X(1,3) X(1,4)  

X( i, j)=  X(2,1) X(2,2) X(2,3) X(2,4)  

  X(3,1) X(3,2) X(3,3) X(3,4)  

  X(4,1) X(4,2) X(4,3) X(4,4)  
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 جمل االدخال واالخراج للمتؽٌرات الموسومة :

ٌمكن استخدام المتؽٌرات الموسومة فً جمل االدخال واالخراج حٌث تعامل معاملة المتؽٌرات 
                                                                READ  A(3)  ,A(5)االعتٌادٌة , مثلا  

             INPUT ST (2, 3)  

 : Aدنا قراءة خمسة عناصر من المتجه فاذا ار

READ A(1),A(2),(3),A(4),A(5) 

 DATAفتقرا الحاسبة الخمس عناصر من العبارة 

وهذه طرٌقة ؼٌر كفوءة لقراءة عناصر المصفوفة خصوصا اذا كانت كبٌرة لهذا نلجأ الى استخدام 
 :كما فً المثال التالً   FOR …  NEXTحلقة 

10   DIM X (5) 

20   FOR I =1   TO   5 

30   READ X (I) 

40  NEXT   I 

50 DATA  3,56,7,32,8 

60 END 

 X(1)  =3                                                     فتتم عملٌة القراءة على النحو التالً:         

X(2)=56   

X(3)=7 

X(4)=32 

X(5) =8 

 داخل الحلقة . DATAٌمكن ادخال الجملة  -ملحظة : 

ولكن فً هذه الحالة ٌتم ادخال العناصر بعد تنفٌذ   READبدال من   INPUTباالمكان استخدام كلمة  -  

كما فً   INPUTبدال من  READالبرنامج عنصرا بعد آخر وبالنظر لكثرة البٌانات ٌفضل استخدام 

 المثال التالً:

   10  DIM  X(5) 

20  FOR  I =1   TO   5                                                  
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30  READ  X(I)                                                             

40  NEXT   I 

50  FOR  I =1   TO   5 

60  PRINT  “X(“ I “ )=”;X(I) 

70  NEXT   I 

80 END 

اعة العناصر كالتالً:فٌتم طب  

X(1)=1 

X(2)=2     

X(3)=3 

X(4)=4 

X(5)=5 

كما فً المثال اما فً حالة المصفوفات ذات البعدٌن فتتم عملٌة قراءتها باستخدام حلقتٌن متداخلتٌن 
 التالً :

 =A                           Aاقرأ المصفوفة التالٌة 

10    DIM A(2,2) 

20   FOR I=1   TO  2 

30  FOR   J=1  TO 2 

40  READ  A(I,J) 

50  NEXT  J 

60  NEXT  I 

70 DATA  1,2,3,4 

80  END 

الصؾ ثم تنتقل لقراءة عناصر  A(1,1)=1 ,A(1,2) =2فً هذه الحالة تتم قراءة عناصر الصؾ االول 

  A(2,1)=3 ,A(2,2)=4الثانً 

 1        2 

 3        4 
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لكانت القراءة تتم عمود   Iاخلٌة للمتؽٌر والد   Jملحظة : لو كانت الدائرة الخارجٌة تعود للمتؽٌر 

 :عمود .. كما ٌمكن كتابة المثال السابق بالشكل التالً 

10    DIM A(2,2) 

20   FOR I=1   TO    : 2 FOR   J=1  TO 2 

30  READ  A(I,J): NEXT  J,I 

40  DATA  1,2,3,4 

50  END 

     عناصرها ..اقرأ المصفوفة التالٌة صفاا بعد صؾ ثم اطبع مثال : 

A=   

 

 

10   DIM  A(2,3) 

20   FOR I=1   TO  2 

30   FOR J=1  TO   3 

40  READ   A(I,J) 

50  NEXT  J 

60  NEXT  I 

70   FOR I=1   TO  2 

80   FOR J=1  TO   3 

90  PRINT   A(I,J); 

100  NEXT  J 

110  PRINT 

120  NEXT  I 

130  DATA  1,5,4,9,11,13 

140  END 

1    5      4 

9    11   13 
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 جمع وطرح المصفوفات 

فٌجب ان تكونا بنفس االبعاد ,  Bو    Aاذا اردنا اجراء عملٌتً الطرح والجمع على مصفوفتٌن  

 المصفوفات بلؽة بٌسك هً بنفس الشروط رٌاضٌاا :أي ان العملٌات الرٌاضٌة على 

ا  B(3,4)فٌجب ان تكون  A(3,4)فلو كانت   اٌضا

 ؟ثم اطبع حاصل جمعهما   A(5,10) ,B(5,10)ن عناصر المصفوفتٌوأطبع مثال : اقرأ 

10  DIM A(5,10) ,B(5,10),C(5,10) 

20   FOR I=1   TO  5 

30   FOR J=1  TO   10 

40  READ   A(I,J):PRINT A(I,J); 

50  NEXT  J:PRINT 

60  NEXT  I 

70   FOR I=1   TO  5 

80   FOR J=1  TO   10 

90  READ   B(I,J):PRINT B(I,J); 

100  NEXT  J:PRINT 

110  NEXT  I 

120   FOR I=1   TO  2 

130   FOR J=1  TO   3 

140  C(I,J)=   A(I,J)+B(I,J)  

150  PRINT  C(I,J); 

160    NEXT  J 

170 PRINT 

  180  NEXT  I 

190  END 
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 ضرب المصفوفات :

وتتم عملٌة  Bمساٍو لعدد صفوؾ  Aفٌجب ان ٌكون عدد اعمدة    A  ,Bعند ضرب مصفوفتٌن

 للحصول على العنصر االول من مصفوفة الناتج Bبالعمود االول من  Aمن الضرب بضرب الصؾ االول 

C(1,1)  وللحصول على العنصرC(1,2)  نضرب الصؾ االول منA  بالعمود الثانً منB  وهكذا الى ان

 رٌاضٌا كالتالً: وٌعبرعن ذلك Cالمصفوفة  جمٌع قٌم 





N

K

NJKBKIAJIC
1

,...3,2,1),(*),(),( 

C(1,1)= A(1,1)*B(1,1)+A(1,2)*B(2,1)+A(1,3)*B(3,1)+… 

 .. Cحاصل ضربهما ولٌكن  ثم جد وأطبع A,Bمصفوفتٌن وطباعة المثال : اكتب برنامج لقراءة 

  

        

 

 

10  DIM  A(3,3),B(3,5),C(3,5) 

20  FOR  I=1   TO   3: FOR  J=1   TO   3 

30  READ  A(I,J):PRINT A(I,J); 

40  NEXT  J:PRINT:NEXT  I 

50  FOR  I=1   TO   3: FOR  J=1   TO   5 

60  READ  B(I,J) :PRINT B(I,J);  

70  NEXT  J:PRINT : NEXT  I 

80  FOR  I=1   TO   3: FOR  J=1   TO   5 

90  C(I,J)=0 

100  FOR  K= 1  TO  3 

110   C(I,J)=C(I,J)+A(I,K)*B(K,J) 

120  NEXT  K 

130  PRINT C(I,J); 

             1     3     5                                               2  7  3  5  4      

A=      3     4     6                                    B  =     3  2  1  9  6 

             5     6     2                                              11  8  6  7  2 
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140  NEXT  J: PRINT: NEXT  I 

150  DATA   1,3,5,3,4,6,5,6,2,2,7,3,5,4,3,2,1,9,6,11,8,6,7,2 

160 END 

 

 : ومدورها مثال : اكتب برنامج لحساب وطبع المصفوفة التالٌة

 

 

 

10  DIM  A(5,3),AT(3,5) 

20  FOR  I=1   TO   3: FOR  J=1   TO   5 

30  READ  A(I,J): PRINT  A(I,J); 

40  NEXT  J:PRINT: NEXT  I 

50  FOR  I=1   TO   5:  FOR  J=1   TO   3 

60  B(I,J)=A(J,I): PRINT B(I,J); 

70  NEXT  J:PRINT: NEXT  I 

80   DATA  … 

90 END 

 : اكتب برنامج لتولٌد المصفوفة التالٌة :1تمرٌن 

 

 

 صفوفة التالٌة ::اكتب برنامج  الٌجاد مربع الم 2تمرٌن 

 

 واٌجاد عدد االعداد الزوجٌة فٌها : NUM: اكتب برنامج لقراءة المصفوفة  3تمرٌن

 

            1   3   5  6   8    

A=       5  6   8   2  4     

           90 6  1   24  5           

         1   0   0    

A=    0   1   0    

        0   0    1    

 
         1   5    9    

B=    0   -5   0    

        3   3    10    

 
                 1   0   5   6   9   12    

NUM=     0   1   -5   9   1   2    

                 7   8    3   -2  9   1    
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  Subroutineالربامج الفرعية 

عند تنفٌذ بعض البرامج نحتاج الى مجموعة من العملٌات الحسابٌة المتكررة فً مواضع مختلفة من         
ا توضع هذه التعلٌمات فً برامج فرعٌة مستقلة عن البرنامج الرئٌس البرنامج مما ٌجعل البرنامج طوٌلا .لذ

باستدعاء اسم البرنامج الفرعً فً مكان استخدامها بالرئٌسً ,وتكتب فً البرنامج الرئٌسً  استخدامهاوٌتم 
 . ENDبعد كلمة 

 .لك مواقع الذاكرةهذه العملٌة تجعل من البرنامج سهل التتبع والفهم وتقلٌص حجم البرنامج لتقلٌل استه   

 هٌكل البرنامج الفرعً : 

  LineNo1.   STATEMENTSتعلٌمات  البرنامج الفرعً     

                 _______ 

                _______ 

LineNo2.  RETURN 

 وٌتم استدعاء البرنامج الفرعً فً هٌكل الرئٌسً كالتالً :

LineNo.   GO  SUB  LineNo1. 

وعند تنفٌذ عبارة  .LineNo1سوؾ ٌتجه التنفٌذ الى العبارة رقم   GO   SUBلحاسبة العبارة عندما تنفذ ا

RETURN  ٌرجع التنفٌذ الى العبارة التً تلً عبارةGO  SUB . مباشرة لتنفٌذها 

 ملحظات :

 ٌمكن للبرنامج الفرعً استدعاء برنامج فرعً آخر ولكن ال ٌمكن ان ٌستدعً نفسه بنفسه . -

 لبرنامج فرعً ان ٌستدعً برنامجاا فرعٌاا كان قد استدعً من خلله .ال ٌمكن  -

 هناك صٌؽة اخرى الستدعاء البرنامج الفرعً وهً : -

LineNO.   ON  NUMBER GO SUB  LineNo1 ,LineNo2 , LineNo3,… 

ٌحدد أي برنامج فرعً ٌتم االنتقال الٌه  وقد ٌكون مدخل او ناتج من تعبٌر   NUMBERحٌث 

 ..حسابً 

50   ON  X  GO  SUB  100,200,250,400 

او   100فٌنتقل التنفٌذ الى البرنامج الفرعً   X=1اذا كانت  Xفً هذه الحالة اعتماداا على قٌمة 

X=2  وهكذا...   200ٌنتقل الى 
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 مثال:   

10  INPUT   X 

20  ON   X  GO  SUB  200 ,300 , 400 

      ___ 

70   END 

200   A=SQR(X) 

210  PRINT   X,A 

220  RETURN   

230  END 

300  B=X*X 

310  PRINT  X,B 

320  RETURN 

330  END 

400  C=X^3 

410  PRINT  X,C 

420  RETURN 

430  END 

ثم احسب المقدار التالً واطبع النتٌجة  باستخدام الروتٌن الفرعً الذي  K,Nمثال : اكتب برنامج لقراءة قٌم 

 ؟ !Xٌحسب  

!)!*(

!

KKN

N
C


 

10   REM   MAIN  PROGRAM 

20  PRINT    “What  are the value of  N,K  :” 

30  INPUT  N ,K  

40  LET  X=N 
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50   GO  SUB 200 

60  LET A=X 

70  X=N-K 

80  GO  SUB  200 

90  D=X 

100  X=K 

110  GO  SUB  200 

120  E=X 

130  C=A/(D*E) 

140  PRINT  “ The final result is : “;C 

150  END 

200  REM  SUBROTINE 

210  F=1 

220  FOR  J=1  TO  X 

230  F=F*J 

240  NEXT  J  

250  X=F 

260   RETURN 

270   END 

  ؟ من المثلثات بعد ادخال اطوالها الثلث وطباعتها  Nحساب مساحة ومحٌط : اكتب برنامج ل1تمرٌن 

متسلسلة التالٌةاكتب برنامج لحساب مجموع ال: 2تمرٌن !4!3!2 32 XXXS  لـN  ؟ من الحدود 

: اكتب برنامج لحساب معدل اربعة طلب كل منهم ٌختلؾ بعدد المواد التً اخذها بحٌث ٌقبل 3تمرٌن
 ؟ البرنامج كل مرة اسم الطالب وعدد المواد والدرجات لكل مادة وٌحسب معدله وٌطبع االسم والتقدٌر

 عانة بالدوال الفرعٌة لحل التمارٌن اعله..ملحظة : ٌتم االست
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 الدوال فً لؽة بٌسك

 دوال اللؽة الجاهزة: .1

وهً دوال منٌة ضمن اللؽة وٌتم استخدامها باستدعائها ضمن التعابٌر حٌث سبق اعدادها وضمها  
 …, SIN (X),COS(X),ABS(X)الى اللؽة وقد تم ذكرها سابقأ .. مثل 

 الدوال الخارجٌة .2

آخر من الدوال التً ٌحتاجها المبرمج فً البرنامج ؼٌر تلك المبنٌة ضمن اللؽة وانما  هناك نوع   
ٌحتاج المبرمج اعدادها وكتابتها حٌث تكون جزءا من البرنامج وتوضع اما فً بداٌة البرنامج او 

 فً نهاٌته حٌث ٌعتمد على نوع الحاسبة..

 وتكتب الدالة الخارجٌة بالصٌؽة التالٌة :    

LineNo.    DEF  FUNC_NAME(PARAMETERS)=EXP 

 ..الخ FNA,FNCمتبوع بحرؾ ثالث اختٌاري مثلا  FNٌتكون من الحرفٌن   FUNC_NAMEان

PARAMETERS  ًهً اسماء المتؽٌرات التً تستخدمها الدالة وتدخل فً التعبٌر الحسابEXP 

 وٌشترط بكونها متطابقة معاا ..مثلا:

  N                      ....10   DEF   FNA(X,N)=X^Nللس  X(   دالة تحسب  1

 دقائق  Sساعات و H(  دالة لتحوٌل الساعات والدقائق الى دقائق حٌث 2

20    DEF   FNC(H,S)=60*H+S   

 الى دقائق .  3:45و   2:30( اعله لتحوٌل  2 ) اكتب برنامج ٌستخدم الدالةمثال : 

10   REM  Defined Function 

20  DEF  FNC(H,S)=60*H+S   

30  READ  H1,S1,H2,S2 

40  DATA  2,30,3,45 

50  T1=FNC(H1,S1) 

60  T2=FNC(H2,S2) 

70  PRINT  “TIME1 :“;T1 ,”TIME2: ”;T2 

80  END 
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0  رافسون لحل المعادلة اللخطٌة-اكتب برنامج لحساب صٌؽة نٌوتنبأستخدام الدوال مثال: xex 

ن علماا ا
0 0.5x       001.01وأطبع الحل عندما  nn xx ؟ 

10 DEF FNF(X)=X-EXP(-X) 

20 DEF FNM(X)=1+EXP(-X) 

30 X0=0.5:S=0 

40 S=X0-FNF(X0)/FNM(X) 

50 IF ABS(S-X0)<=0.001 GOTO 80 

60 X0=S 

70 GOTO 40 

80 PRINT S 

90 END 

 

 

'قٌمة أستخدم الدوال لطباعة : تمرين ' '( ), ( ), ( )h x z x w x  0.1,0.2,0.3لجمٌع قٌم, ,1.9x     حٌث ان 

    ( ) ( ) / ( )w x g x f x      ,( ) ( ) / ( )z x f x g x      ,( ) ( ) ( )h x f x g x    

)2        وان ) 5f x x         ,      2( ) 4g x x       ؟ 

  

 

 

 مت املىهج بعىن اهلل

 واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدوا حممد صلى اهلل عليه وآله وسلن


