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 Introduction     

لغة ھیكلیة متعددة األغراض تتكون ایعازاتھا من صیغ التي تمثل التعابیر الجبریة من كلمات    ++Cتعتبر لغة 

 High Level(ومن ھذا األعتبار یمكن عدھا من لغات المستوى العالي .… while , do ifانكلیزیة مثل 

Language  ( كلغة)basic , Pascal , Fortran , java , html …    ( كذلك تحتوي لغةC++   على

كذلك یمكن ان تعمل ھذه اللغة على )   Low Level Language( یجعلھا كلغة مستوى واطئ  أخرىمالمح 

ان المرونة التي . واغلب اللغات عالیة المستوى )   Machine Language( تقلیل الھوه بینھا وبین لغة اآللة 

تجعلھا مالئمة لبرمجة انظمة التشغیل مثلما تستخدم لبرمجة األنظمة المعتمدة للمعدالت  ++Cتتمتع بھا لغة 

  .الریاضیة

  

 History of C++ 
بعینات اعد  ل الس ي أوائ ة ) .  Dennis Ritche( ف ذه اللغ ت ھ ث كان ي شركة لصناعة الھواتف حی العامل ف

ام  ة ع دود لغای كل مح تخدم بش یغھا .   1978تس ددت ص ات وتع ط الثمانینی ي اواس ة ف ذه اللغ عبیة ھ رت ش انتش

ا  ر لغة   Cمن لغة  ++Cاشتقت لغة . ومترجماتھ ث تعتب ع بعض االستثناءات   Cغة لغة شاملة لل ++Cحی م

ة  ي ان لغ ة وھذا یعن زات لغة   ++Cالقلیل ا كل ممی دعم تقریب ي  Cت دة الت زات الجدی ى بعض الممی افة ال باألض

  .تقدمھا 

 -General Definition   
Program   :ا لتحقیق ھدف معین یھو عبارة عن سلسة من األیعازات المرتبة ترتیبا منطق.  

Programming   : عملیة كتابة وتحمیل وتنفیذ سلسلة األیعازات.  

Source Code   : سلسة األیعازات(Program)  بأي لغة برمجیة االذي یقوم المبرمج بكتابتھ.  

Object Code    :     ترجمة النص المصدر الى لغة تفھمھا الحاسبة وھي عملیة تحویل تلك النص     

   .األلةإلى شفرة                          
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 Compiler  

)  Compiler(حیث یقوم المترجم . انما یكتب من قبل مختصین  یكتب من قبل المبرمج و خاص الوھو برنامج 

ة الترجمة ) سلسة األیعازات ( بعملیة ترجمة النص  ان عملی ذلك ف ة ل ا األل )   Compilation(الى رموز تفھمھ

ا  رمج ف. تتم مرة واحدة في حالة كون البرنامج صحیح لغوی وع المب ة وق ي حال ا ف ة ام تم عملی ة فت ي اخطاء لغوی

أ  الة خط كل رس ى ش رجم عل ق المت ن طری فھا ع تغرقھ ) .   Error Message( كش ذي یس ت ال ویسمى الوق

  ). Compile Time( المترجم بوقت الترجمة 

 Objectإلى الشفرة الھدف ) Source Code(من الشفرة المصدر  progressionالشكل التالي یوضح عملیة  

Code     إلى البرنامج التنفیذي)Executable Program .(  

  

  

  

  

   

  

   
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Program cycle    

SOURCE 
CODE 

COMPILE  
SOURCE FILE 

OBJECT 
FILE 

LINK 
OBJECT FILE 

LIBRARY  
FILES  

EXECUTABLE 
PROGRAM  



 عبد الستار إسماعیل وداعة: أستاذ المادة 
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   المؤثرات الحسابیة(Arithmetic Operators) 

      =            Assignment 

+                 Addition 

-             Subtraction 

*        Multiplication 

/                  Division 

%                Modulus  
                                                                                         + +            Increment 

--             Decrement  
  

  الرموز الخاصة)Special Character (   

  .وھي جمیع الرموز الموجودة في لوحة المفاتیح عدا األرقام والحروف سابقة الذكر وھذه بعض الرموز 

+  -  <  !  "  []  

 -  ( )  >  ||  ،  *  

/ \  >=  <=  < >  >>  

<< #  $  %  &  !=  
  

  األرقام )number (  العدد ھو ذلك المقدار الثابت الذي لتتغیر قیمتھ ویتكون من مجموعھ من األرقام )digits . ( 

               Numeric Constants   العددیة الثوابت تمثیل          

  :-  ++Cلغة  في ، العددیة الثوابت تمثیل یمكن   

A. حالصحی العددي الثابت  Number Integer  

كان موجبا او سالب او حتى صفریا یشترط فیھ إال یحتوي على نقطة عشریة واال یكون العدد الصحیح ایا 

  .على یسار العدد لبیان انھ سالب )  -( أي رمز خاص او حرف ھجائي مع وضع اشارة 

  :األعداد التالیة تعتبر إعداد مقبولة 

324234     0     -13123213   

  :في حین األعداد التالیة تعتبر غیر مقبولة 



  COLLEGE OF EDUCATION FOR PURE SCIENCES                                                                      UNIVERSITY OF ALANBAR   
Lecture#1                                                                                                        MATHEMATICS :DEPARTMENT                         

4/ 3/2015 :  date                                                                                                C++ Programming                                 

 
234.23 

5345,345  

123445#34 

345345345$  

  :یمكن تصنیف األعداد الصحیحة الى حیث 

  >) == Integer (العدید الصحیح      -                   
 > Short Integer ==  ( 32767…- 32767( العدد الصحیح القصیر  

 > ==)   Long Integer( العدد الصحیح الطویل 

      ….- 21474836472147483647 2147483647  

B. الحقیقي العددي الثابت  )Floating-point Constants (   

ھي تلك األعداد التي بھا كسر عشري أي التي تحتوي على نقطة عشریة وال یكون فیھ أي رموز او 

بثالث انواع من ھذه األعداد وھي على   ++Cوقد یكون العدد سالب او موجب وتسمح لغة . حرف 

  .التوالي 

Float         : 16  ولھ  bit  

Double     : 64  ولھ  bit 

Long double  : 96  ولھ  bit  

  :فیما یلي بعض األعداد الحقیقة المقبولة 
324.234     2.0     -131.23213   

  :فیما یلي بعض األعداد الحقیقة الغیر المقبولة  

234.23$ 

53.45,345  

1234.45A34 

345345345$  

 Variables  
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Comments c++ التعلیقات -المالحظات  

 مكان أي في ، التعلیق جمل وتستعمل / )*( او ( // ) كسائر لغات البرمجة جملة التعلیق وتكتب   ++cتستعمل لغة    

 ما سطر دعن ، ما مالحظة إلبداء البرنامج من

  . شیئا ذلك فیھ یؤثر ال ، البرنامج من حذفت لو أنھا بمعنى ، تنفیذیة جملة تعد وال ، البرنامج في
 

 

 

 

 

  

  

  

 :یأتي ما ، ھنا بالذكر الجدیر ومن

  .التعلیق جملة جھتي من * والنجمة / الشارحة بین فراغ أي یترك ال

..بل ھي جمل توضیحیة  بإھمال النصوص المستعملة في جمل التعلیق ، أي أنھا ال تنفذ ،     C++ یقوم  -1   
        

// this is comment 

/*an example on comment in c++ language */ 

main() /* start your program*/ 

{  

int x,y,z; //this line declares type of x,y,z 

return 0; 

} 


