
Object Oriented Programming (OOP)                               Lecturer Zahraa Salah Dhaief 
Computer Science Department- Education College              2nd stage - Morning study          
                                                                                          

1 
 

 ++cمالحظات مھمھ للـكتابة برنامج بلغة 

  العبارات الموجودة في كل برنامج -1
 # include <iostream.h> 

 تعني توجیة # -

- include تعني تضمین 

- iostream 

ھو ملف راسي او مكتبة دوال حیث تحتوي على دوال جاھزة تساعد في كتابة البرامج و تحتوي  

 inputعلى دوال االدخال و االخراج و یكون تضمینة اجباري في البرنامج و ھو مختصر 

output stream  

- .h ھو امتداد الملفات الراسیة 

 Using namespace std; 

  یجب كتابة ھذة العبارة بعد عبارة# include <iostream>  و تعني اي امر یكون بالبرنامج

 #التي تم تعریفھا ھذا في حالة لم نكتب عبارة   standardنستطیع استخدامة من مكتبات الـ 

include <iostream.h>  و توجد طریقة اخرى لكتابتھا في حال لم تكتب بعد# include 

<iostream.h>  بھذة الطریقة: نقوم بكتابتھا امام كل امر نریدة 

Std:: االمر 

  او غیره  coutنكتب االمر كان یكون امر 

 main() 

ھي الدالة الرئیسیة في البرنامج و التي تبدا من عندھا تنفیذ البرنامج و تكون موجودة في اي 

و تنتھي بقوس  }مھما كان حجمة او وظیفتة و تبدا بقوس البدایة  ++cبرنامج مكتوب بلغة 

  {االغالق 

 cout<<" " 

- cout  

  تستخدم لطباعة العبارات التي تحتاجھا  iostreamموجود داخل   objectھو  

 توضع العبارة التي نرید طباعتھا داخل ھذه االقواس   "  " -

 تسمى المعامالت    >> -
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 Return 0; 

بعد انتھاء تنفیذھا و یتوجب   mainو تعني ارجاع حیث یحدد القیمة التي سترجعھا دالة 

) الیھا لینتھي تنفیذ البرنامج و سوف تظھر رسالة خطا اذا لم تكتب ھذة 0( ارجاع قیمة

  العبارة.

  

 المكتبات االضافیة -2

 # include <conion.h> 

حیث سوف تظھر رسالة خطا اذا لم   ()getchیتم استخدام ھذه المكتبة اذا اردنا استخدام دالة 

  تكتب ھذه العبارة و ھي بمثابة قاموس یحتوي على العدید من االوامر.

getch(); 

ھي دالة تعطي حرف واحد فقط و لكن في بعض االحیان تستخدم في البرنامج الظھار النتائج 

  على الشاشة النة اذا لم تكتب سوف تظھر شاشة سوداء و تختفي.

 # include <stdio.h> 

و تعني  print fھي بمثابة قاموس یحتوي على العدید من االوامر و من اوامرھا المھمھ 

  اطبع.

  

  Data Type انواع البیانات  -3

 int  یستخدم لتعریف عدد صحیح 

 float  یستخدم لتعریف عدد عشري 

 double یستخدم لتعریف عدد مضاعف 

 char  یستخدم لتعریف حرف 

 long بایت   4یستخدم لتعریف عدد صحیح حجمھ طویل    

 short بایت   2یستخدم لتعریف عدد صحیح حجمھ قصیر    

 bool یستخدم لتعریف منطقي     

 void  یستخدم مع كل االنواع    
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 العالمات الریاضیة -4

 

  العالمة  المعنى

  ==  یساوي

  =!  ال یساوي

 <  اكبر من

 >  اصغر من

 <=  اكبر او یساوي

 >=  یساوياصغر او 

  

 coutحالة كتابة  -5

 Cout<< "    "     .في حالة نرید كتابة جملة كاملة 

 Cout<< في حالة نرید كتابة رقم معین       رقم 

 Cout<<'    '        في حالة نرید كتابة حرف واحد 

  

 pointerالمؤشر  -6

حد كبیر وظیفة  ھو متغیر تكون قیمتة عنوان لمتغیر اخر في ذاكرة الحاسوب و تشبة وظیفتة الى

عنوان المنزل حیث یستخدم الحاسوب عناویین المتغیرات المخزنة في الذاكرة للوصول الى ھذة 

  المتغیرات و كتابة او قراءة او تغیر القیم المخزنة فیھا.

  Variable type*pointer name    الصیغة العامة لتعریف المؤشر

 

Variable type الیھا المؤشر نوع بیانات المتغیر التي یشیر    

 *  تدل على ان المتغیر من نوع مؤشر اي انھ سوف یتم خزن عنوان الذاكرة و ال یمكن

 ان یخزن فیة قیمة حقیقیة

pointer name اسم المؤشر 
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 نوع بیانات المؤشر سوف تكون نفس نوع بیانات المتغیر الذي یشیر الیة 

  بعالمة (&) عند مساواتة للمؤشر.اذا كان لدینا متغیر یحمل قیمة ثابتة نقوم بسبقة 

 

Ex:-  

int x;  اعالن عن متغیر  

int*p;  اعالن عن مؤشر یحمل نفس نوع بیانات المتغیر الذي یشیر الیة 

p=&x; طریقة ربط المؤشر بالمتغیر الثابت 

cout<<x;         x یطبع قیمة 

cout<<p;     المخزونة بالذاكرة x قیمةعنوان  یطبع  

cout<<&x;    نھا سبقة &     ال  x عنوان  یطبع  

cout<<*p;        * یطبع القیمة التي یشیر الیھا المؤشر النھا سبقت بعالمة 

  

 


