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 :forاالمر  3-4
ولكنه يحتوي على مكونان اضافيان،  whileوهو مشابه لألمر  forويدعى ايضا بحلقة 

اذ التعبير االول الذي يتم تقييمه مرة واحدة قبل كل شيء ومن ثم التعبير الثاني الذي يتم 
 الصيغة العام لها هو:. تقييمه مرة واحدة في نهاية كل تكرار

for (expression1; expression2; expression3) 

statement; 

عندما التعبير االول ٌقيم فان التعبير الثاني يقيم وينفذ في كل مرة يكون فيها الشرط صحيح 
مشابه في صيغته العامة لألمر  forوالتعبير الثالث يكون للزيادة او النقصان، ان االمر 

while. 
expression1; 

while (expression2) { 

statement; 

expression3;- 

} 

عندما يكون هنالك زيادة او نقصان للمتغير في  forشيوعا للحلقة  ان االستخدام االكثر
 كل مرة تكرار.

 .nالى  1جمع االرقام من  :(4مثال )
sum = 0; 

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

sum += i; 

 (.100-10طباعة االعداد الزوجية بين ) :(5مثال )
for (int i=10;i<=100;i+=2) 

cout<<i; 

 
 
 
 



3 

 يمكن حل بعض المشاكل بالطرق الثالثوكما مر سابقًا 
 :33لغاية  3المقاطع البرمجية االتية لحساب مجموع مضاعفات العدد : (6مثال )

Using for loop Using while loop Using do…while loop 

sum = 0; 

for (i = 3; i <= 33; i+=3) 

sum += i; 

 

sum = 0; i = 3; 

while (i <= 33) 

{ sum += i; i+=3; } 

 

sum = 0; i = 3; 

do 

{ sum += i; i+=3; } 

while (i <= 33); 

 .xاو مضروب  1اكتب برنامج إليجاد مفكوك (:7مثال )
#include<iostream.h> 

void main() 

{ 

int x,i,f; 

cin>>x; f=1; 

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

f*=i; 

cout<<"factorial x No. ="<<f; 

} 

وسيحمل قيمة ابتدائية بمقدار واحد بسبب ان  fوسيكون خزن حاصل الضرب في المتغير 
 العامل المحايد في الضرب هو واحد.

ومكتبة  pow)بدون استخدام دالة  yp=xعندما  pبرنامج لحساب قيمة  (:8مثال )
math.h). 

#include<iostream.h> 

void main() 

{ 

int x,y,i,p; 

cin>>x>>y; p=1; 

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

p*=x; 

cout<<"power(x,y) ="<<p; 

} 

                                                           
 هو مضروب االرقام بدءًا من الواحد الى الرقم نفسه وبالشكل االتي: factorialاذ ان المفكوك  1

X!=1*2*3*…*x 
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سيكون  powerوحسب معادلة استخراج القوة  yوقيمة االس  xبعد ادخال قيم االساس 
والذي يحمل قيمة ابتدائية  pالتكرار لألس والضرب في االساس وخزن الناتج في المتغير 

 مقدارها واحد.
 اذا كانت اولية او غير اولية. nبرنامج لفحص قيمة  (:9مثال )

#include<iostream.h> 

void main() 

{ 

int n,i,p; p=0; 

cin>>n; 

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

if(n%i==0) p=1; 

if(p==0) cout<<"n is prime"; 

else cout<<"n is not prime"; 

} 

ان نفحص ان  يجبان االعداد االولية التي تقبل القسمة على واحد وعلى نفسها فقط، اي 
وبدون باقي وهكذا نعرف ان  n-1و 2يقبل القسمة على اي من االرقام بين  ال nالرقم 

 وغيرها من االرقام. {…,3,5,7,11}العدد اولي ومن امثلة االعداد االولية 
اذ يفترض  infinityسيجعل التكرار فيها غير منتهي  forإن ازالة كل التعابير من الحلقة 

 ان شرط التكرار دائما صحيح، ويكون بالصيغة االتية:
for ( ; ; ) // infinite loop 

something; 

متداخلة مع بعضها في العمليات غير العادية سنفصل بينها  forعندما تكون متغيرات الـ 
 .commaبالفارزة 
 ي:للتداخل، كما في الشكل االت يوضح الفرق في التعبيرات :(10مثال )

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

something; 

، nيزدادان معًا ويتوقفان عندما مجموعهما يساوي قيمة المتغير  i & jاذ ان المتغيرات 
 تتبع تنفيذ المقطع البرمجي االتي وستشاهد المخرجات الناتجة عنه:

int i,j,n=6; المخرجات 
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for (i = 0, j = 0; i + j < n; ++i, ++j) 

cout << '(' << i << ',' << j << ")\n"; 

----------- 

(0,0) 

(1,1) 

(2,2) 

 .(do-whileو whileو for)أوامر التكرار الثالثة  االتية لتوضيحة مجموعة االمثل 
رقم صحيح، وايجاد مجموع العناصر الزوجية ومجموع  100برنامج لقراءة  (:11مثال )

 العناصر الفردية.
#include<iostream.h> 

void main() 

{ 

int x,i,sumo,sume;  sumo=sume=0; 

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

{cin>>x; 

if(x%2==0) sume+=x; 

else sumo+=x; 

} 

cout<<"sum of even No.="<<sume<<endl; 

cout<<"sum of even No.="<<sumo; 

} 

وفحص الرقم اذا  xير من خالل تنفيذ البرنامج سيتم قراءة الرقم الصحيح من خالل المتغ
فاذا كان الرقم يقبل القسمة على  (%)كان زوجي من خالل استخدام عالمة باقي القسمة 

بدون باقي فهذا يعني ان الرقم زوجي ويتم اضافته الى متغير خزن المجموع الزوجي  2
sume  اما اذا كان فردي سيتم اضافته الى متغير جمع الفرديsumo  ومن خالل االمر

for مرة. 100تم تكرار هذه الخطوات يالمستخدم س 
 

رقم صحيح، وحساب عدد العناصر الموجبة وعدد  200برنامج لقراءة  (:12مثال )
 .العناصر السالبة

#include<iostream.h> 

void main() 

{ 
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int x,i,countp,countn;  countp=countn=0; 

for(i=1;i<=200;i++) 

{cin>>x; 

if(x>=0) countp++; 

else countn++; 

} 

cout<<"count of positive No.="<<countp<<endl; 

cout<<"count of negative No.="<<countn; 

} 

وفحص الرقم اذا  xمن خالل تنفيذ البرنامج سيتم قراءة الرقم الصحيح من خالل المتغير 
كان موجب فاذا كان الرقم اكبر او يساوي صفر فهذا يعني ان الرقم موجب ويتم زيادة 

ومن  countnاما اذا كان سالب سيتم زيادة متغير العداد لألرقام السالبة  countpالعداد 
 مرة. 200المستخدم سيتم تكرار هذه الخطوات  forخالل االمر 

 

رقم صحيح وحسب معدل العناصر التي تقبل القسمة  150برنامج لقراءة  (:13مثال )
 .بدون باقي 5و 4على الرقمين 

#include<iostream.h> 

void main() 

{ 

int x,i,count,sum;  sum=count=0; 

for(i=1;i<=150;i++) 

{cin>>x; 

if(x%4==0 && x%5==0) {sum+=x; count++;} 

} 

cout<<"Average ="<<sum/count; 

} 

وبعد فحص الرقم  countوالعدد  sumلغرض حساب المعدل دائما نحتاج الى المجموع 
( وحساب 20بدون باقي )مثال الرقم  5و 4اذا كان يقبل القسمة على الرقمين  xالصحيح 

المجموع والعدد لألرقام المطابقة للشرط سيتم استخراج المعدل من خالل عبارة الطباعة 
 مباشرة.
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 رقم صحيح وايجاد اكبر رقم بينهم. 100برنامج لقراءة  (:14مثال )
#include<iostream.h> 

void main() 

{ 

int x,i,larg; 

cin>>x; larg=x; 

for(i=1;i<=99;i++) 

{cin>>x; 

if(x>larg) larg=x; 

} 

cout<<"larg No. ="<<larg; 

} 

رقم صحيح سيتم قراءة اول رقم صحيح خارج جسم  100لغرض ايجاد اكبر قيمة من 
( وفحص اذا 99ومن ثم قراءة باقي االرقام الـ) largالتكرار ووضعه في المتغير المؤقت 
وباالتي سينتج  largسيتم تحويله الى المتغير  largكان اي رقم منهم اكبر من المتغير 

 لدينا اكبر قيمة.
لغرض ايجاد اصغر قيمة سيتم قلب اشارة الشرط من اكبر الى اصغر لغرض  مالحظة:

 البحث عن اصغر قيمة، اذ يكتب الشرط بالشكل االتي:
 If (x<small) small=x;  

ان جميع االسئلة او االمثلة والتي يكون في معطياتها عدد االرقام معلومًا يكون حلها 
-doاو  while)االمرين  فيطوات البرمجية افضل واقل من عدد الخ forباستخدام االمر 

while)  وبخالفه كل االمثلة التي يكون فيها عدد االرقام المستخدم في االسئلة مجهواًل
 (.do-whileو  while)يفضل استخدام االمرين 

برنامج لحساب حاصل جمع قائمة من االرقام الصحيحة الموجبة والتي تنتهي  (:15مثال )
 برقم سالب.

#include<iostream.h> 

void main() 

{ 

int x,sum; sum=0; 
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cin>>x; 

while(x>=0) 

{ 

sum+=x; 

cin>>x; 

} 

cout<<"sum to list of pos. No. ="<<sum; 

} 

واالستمرار  whileبما ان قائمة االرقام غير محددة بعدد معين سيتم االستخدام االمر 
بإدخال االرقام الصحيحة وجمعها مازالت هي اكبر او تساوي صفر وبخالفه سيتم ايقاف 

 التكرار وطباعة حاصل الجمع.
برنامج لقراءة قائمة من االرقام تنتهي بالرقم صفر، وحساب عدد العناصر  (:16مثال )

 الزوجية فيها.
#include<iostream.h> 

void main() 

{ 

int x,count; count=0; 

cin>>x; 

while(x!=0) 

{ 

if(x%2==0)count++; 

cin>>x; 

} 

cout<<"count of even No. ="<<count; 

} 

وسيستمر بادخال االرقام الصحيحة الموجبة والسالبة  whileان الحل باستخدام االمر 
وحساب عدد العناصر الزوجية لالرقام المدخلة مازالت ال تساوي صفر، وبما ان الشرط 

سيتم قراءة اول رقم في القائمة قبل الدخول الى جسم  يأتي في المقدمة whileيكل في ه
 .whileالتكرار 
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برنامج لقراءة قائمة من االرقام اول رقم فيها يشابه اخر رقم، وحساب حاصل  (:17مثال )
 جمع تلك العناصر.

#include<iostream.h> 

void main() 

{ 

int x,y,sum; sum=0; 

cin>>x; sum+=x; 

do 

{ 

cin>>y; 

sum+=y; 

} while(x!=y); 

cout<<"sum of list No. ="<<sum; 

} 

لكون الشرط فيه يأتي في نهاية جسم التكرار وسندخل اول  do-whileتم استخدام االمر 
التي تمثل االرقام االتية في القائمة داخل  yقبل الدخول في جسم التكرار وثم اضافة  xرقم 

جسم التكرار ومقارنة كل رقم داخل مع القيمة االولى في القائمة لحين ادخال قيمة مشابه، 
الثانية  3وبشكل متسلسل سيتوقف التنفيذ بعد ادخال رقم  3,4,5,3فاذا ادخالنا االرقام االتية 

 في هذه الحالة. 15وسيطبع حاصل الجمع والذي يساوي 
من خالل استخدام اوامر  forونذكر هنا اننا يمكن تنفيذ االمثلة السابقة باستخدام االمر 

 في هذا الفصل.والتي سنوضحها  continueو  breakاضافية مثل
 
 
 

 :Continueاالمر  3-5
تحدد  يقوم بإيقاف التنفيذ الحالي للتكرار والقفز الى التكرار االتي من خالل عبارة شرطية

 ال يكتب او يستخدم اال داخل جسم التكرار.  continueذلك، وبهذا فان االمر
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قراءة قائمة من االرقام الموجبة والتي تنتهي بالرقم صفر واجراء اي معالجة  (:18مثال )
 على تلك االرقام سيكون الهيكل البرمجي بالشكل االتي:

do { 

    cin >> num; 

if (num < 0) continue; 

    // process num here... 

} while (num != 0); 

:وهذا يكافئ الكتابة االتية بدون استخدام  
continue 

do { 

    cin >> num; 

if (num >= 0) { 

    // process num here... 

} 

} while (num != 0); 

عدد معين من االرقام بدل ان تنتهي باألمر صفر، قد يعبر عنها  تدخلواذا كانت الحلقة 
 بالشكل االتي:

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

cin >> num; 

if (num < 0) continue; // causes a jump to: ++i 

// process num here... 

} 

واسطة االمر فان اي رقم يتم ادخاله ويكون اقل من الصفر )اي سالب( سيتم القفز بالتنفيذ ب
continue  اي ادخال رقم جديد. التالية،الى الحلقة 

 :Breakاالمر  3-6
ويؤدي  (for, while, do-while, switch)يظهر دائما داخل اوامر  breakان االمر 

استخدامه الى االنتقال الى اول خطوة بعد نهاية جسم تلك التراكيب، ومن الخطأ استخدام 
 التراكيب. خارج جسم تلك breakاالمر 
قراءة قائمة من االرقام الموجبة غير محددة العدد تنتهي بالرقم صفر وباستخدام  :(19مثال )
غير المنتهية لتنفيذ   forوتنفيذ اي معالجة على تلك االرقام سنستخدم خاصية forاالمر 
 ذلك.

for( ; ; )  //infinity loop 
{    cin >> num; 
if (num < 0) continue; 
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If (num==0) break;    
 // process num here... 
} 

، breakفان التكرار غير المنتهي في تلك الحالة سيستمر بإدخال االرقام لحين تفعيل االمر 
لجلب التكرار االتي وادخال  continueفاذا كان الرقم المدخل سالب سيتم استخدام االمر 

كشرط  breakلتنفيذ بواسطة االمر رقم جديد اما اذا تم ادخال رقم صفر فسيتم ايقاف ا
للتوقف وبخالفه سيكون الرقم المدخل موجب وهو المطلوب إلجراء اي معالجة على تلك 

 االرقام.
 برنامج إلدخال كلمة سر في عدد معين محدود من المحاوالت. (:20مثال )

#include<iostream.h> 

void main() 

{ int i,password,attempts=3; 

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

cout << "Please enter your password: "; 

cin >> password; 

if (password==999) // check password for correctness 

break; // drop out of the loop 

cout << "Incorrect!\n"; 

} 

 if (i<3) 

cout<<"correct password"; 

else 

cout<<"Incorrect password, and  attempts terminated"; 

} 

محاوالت فقط الدخال كلمة السر بشكل صحيح،  3في البرنامج السابق سيسمح للمستخدم بـ
للخروج  breakوفي حالة ادخال كلمة السر بشكل صحيح قبل ذلك سيتم االستعانة باالمر 

 قبل انهاء المحاوالت الثالث.
 :gotoاالمر  3-7
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لالنتقال بالتنفيذ من خطوة الى خطوة ليست ضمن تسلسل خطوات  gotoيستخدم االمر 
التنفيذ سواء كانت سابقة للخطوة الحالية او تأتي بعد الخطوة الحالية عندما ينطبق الشرط 

 الذي يتم تحديده من اجل تنفيذ االنتقال.
 .gotoباستخدام االمر ( 100-4) طباعة االعداد الزوجية من (:21مثال )

#include<iostream.h> 

void main() 

{ 

int i=4; 

label: 

cout<<i; 

i+=2; 

if (i<=100) goto label; 

} 

وبعد عدد  :labelوهنا تم وضع نقطة االنتقال وتحديدها من خالل كتابة رمز معين مثل 
وفي هذا الشكل تكون الطريقة مشابه  gotoمن الخطوات نضع الشرط مرفق بامر االنتقال 

 .do-whileلتنفيذ الهيكل 
اعادة كتابة البرنامج السابق )بقراءة قائمة من االرقام اول رقم فيها يشبه اخر (: 22مثال )

 ، سيكون بالشكل االتي:gotoرقم وحساب حاصل جمع تلك العناصر( باستخدام االمر 
#include<iostream.h> 

void main() 

{ 

int x,y,sum; sum=0; 

cin>>x; sum+=x; 

xxx: 

cin>>y; 

sum+=y; 

if (x!=y) goto xxx; 

cout<<"sum of list No. ="<<sum; 

} 
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وتحديد االنتقال اليها في حالة كان الرقم  :xxxاذ تم تحديد نقطة االنتقال من خالل الرموز 
 .yال يشبه الرقم االتي المدخل بواسطة  xاالول 

 .gotoوليس سابقة وحسب باستخدام االمر  التاليةوكما ذكرنا يمكن االنتقال الى خطوات 
 

 .100الى  1طباعة االعداد من  :(23مثال )
#include<iostream.h> 

void main() 

{ 

int i=1; 

xxx1: cout<<i<<endl; 

 i++; 

if (i<=100) goto xxx1; 

else goto xxx2; 

 

xxx2: cout<<"finished"; 

} 

 
 

 


