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 يقذيخ

خؿبيهاث , ورلَ غلي الشؾم مً اسجباؾها بىظام , ار ليعذ مىحهت لىىع مػحن مً الgeneral-purposeلؿت الس ي هي  لؿت مخػذدة الاؾشاع 

خيث جم جؿىيش الىظام ومػظم البرامج الخاضت به بلؿت الس ي , وحعمي ايػا بلؿت بشمجت الاهظمت النها حعخخذم في جؿىيش املترحماث   UNIXاليىهٌغ

,ان جؿىس لؿت الس ي حاء مً لؿخحن ظابهخحن لها هما  ػل  " واهظمت الدشؿيل وؾحرها , ونذيما نيل " ان لؿت الس ي يخػلمها مً اليػشف مارا يشيذ ان يك

BCPL وB  , BCPL  بىاظؿت ماسجً سيدشاسد  1967جم جؿىيشها ظىتMartin Richards  نام يحن جىمعىن    1970, في Ken Thompson  بخؿىيش لؿتB  

خيث  ”typeless“للؿخحن لم يًٌ بهما اهىاع للبياهاث ولزا ظميذ , ًلخا اBell Laboratoriesواظخخذمها لٌخابت اليسخت الاوليت مً هظام يىهٌغ في 

 بايذ في الزايشة . 2يشؿل ًل غىطش في البياهاث 

خيث جم اغاقت اهىاع للبياهاث وظماث اخشي , اضبدذ اللؿت شائػت الاظخخذام  Dennis Ritchieبىاظؿت دييس ي سيدص ي  Bلؿت  بػذجم جؿىيش الس ي 

ودواُ ليسخ مخخلكت مً لؿت الس ي وجلَ اليسخ مً اللؿت لم جًٌ مخىاقهت مؼ بػػها لزا جم حػشيل اليسخت الهياظيت  وادي رلَ الي جؿىيش مٌخباث

جم جدذيث اليسخت  1999, في غام  American National Standards Instituteبىاظؿت املػهذ الامشيٍي للمػايش  1989ظىت  ANSI cمً اللؿت 

, بػذ رلَ جم اؾالم اللؿت في حميؼ اهداء الػالم  بالخػاون بحن  C99بػؼ الخطائظ وحعمي جلَ اليسخت  الهياظيت خيث جم جدعحن وجىظيؼ

" للمؤلكان  The C Programming Language, مً اهم مشاحؼ لؿت الس ي يخاب " ISO cظمت الػامليت للمػايش وظميذ بـ ىاملػهذ الامشيٍي للمػايش وامل

 Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchieدييغ سحص ي وبشيان يشهيؿان 

 
 دييس ي سيدص ي
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 االدواد انًسزخذيخ 

بيئت الخؿىيش   IDEوهزا الىىع مً الادواث يعمي   Code Blocksالاداة املعخخذمت في هزا الٌخاب هي 

 املخٍاملت خيث جدخىي غلي مدشس اًىاد ومترحم وادواث اخشي ويمًٌ الخطُى غلي هزه  الاداة مً

او   eclipseويمًٌ اظخخذام ادواث اخشي مشل    http://www.codeblocks.orgاملىنؼ الخاص بها 

Pellse c  اوvisual studio .او ؾحرها 

   Hello Worldيب قجم  

غلي  Hello Worldلمت والزي يهىم بؿباغت ً Hello World اؾلب يخب حػليم لؿاث البرمجت جبذا بــ 

ًالخالي :empty world الشاشت ولٌىىا ظيبذا نبل رلَ بخؿىة   , 

  نم باوشاء مششوع حذيذ مً نائمتFile  واخترProject  

  ظخظهش لَ هاقزة اختر منهاConsole Application 

  اخترC    مً الهائمت 

  نم بٌخابت اظم املششوعProject title يما حشاء 

  اغؿـ انهاءfinish 

, ونم بػذ رلَ بػمل بىاء للبرهامج  blank fileنم بكخذ امللل وخزف مدخىياجه ليطبذ قاسؽ  , sourcesجدذ  main.cظيهىم البرهامج باوشاء ملل 

build 

 Build messagesظخجذ هزا الخؿأ باالظكل في 

 

undefined reference to `WinMain@16 

error: ld returned 1 exit status 

 

 

هىا ليغ ان امللل قاسؽ قمً املمًٌ ان هػيل غششاث الاظؿش مً الاًىاد وملكاث اخشي لهزا املششوع  ويظهش هكغ الخؿا , الخؿأ هىا ان الخؿأ 

  entry pointامللل اليدخىي غلي الذالت الاظاظيت والتي يبذا غىذها جىكيز البرهامج والتي حعمي بــ 

 خؿأ حيذا لخػشف ظبب الخؿا وارا لم جطل لص ئ نم بالبدث غىه يما هى في حىحلحػامل مؼ سظائل الخؿأ بٍل مشوهت , انشا ال 

 ما ظدخػلمه مً سظائل الخؿأ , ؾالبا لً جيعاه 

 ال جخىنؼ ان جٌخب ًىد بال اخؿاء مً اُو مشة ظىاء يىذ مبخذئ او مدترف الجميؼ يخؿئ 

 

 

 

http://www.codeblocks.org/
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   :  main functionانذانخ االسبسيخ 

والتي يبذا غىذها جىكيز البرهامج وللخىغيذ ان قٌشة الذالت الاظاظيت ليعذ خاضت بلؿت  main functionدالت اظاظيت لٍل بشهامج مٌخىب بلؿت الس ي 

 الس ي قهـ , قاللؿاث الاخشي مشل الجاقا والس ي شاسب لذيها هي الاخشي دالت سئعيت

ًالخالي  نم بالخػذيل غلي امللل العابو ليطبذ 

int main() 

{ 

 

    return 0; 

} 

 

 

01 - intro\01.c 

 

, هزا البرهامج قػليا ال يهىم بػمل ش ئ مكيذ هى قهـ يدخىي غلي   Consoleنم بدشؿيل البرهامج ظخجذ اهه يػمل بذون اخؿاء , وجظهش هاقزة الـ  

ظيكت مػيىت ظىػؼ الاًىاد الخاضت الذالت الاظاظيت , ظيخؿشم الي ششح الذواُ الخها ولًٌ ما اسيذى ان حػشقه اهىا لٍي هبذأ في يخابت بشهامج يؤدي و 

 curly brackets {}بحن جلَ الانىاط 

  Hello Worldانطجبعخ عهي انشبشخ 

 ,نم بٌخابت الٍىد الخالي   Hello World حملتConsole  الان ظىهىم بٌخابت بشهامج للؿباغت غلي شاشت الــ  

#include<stdio.h> 

 

int main() 

{ 

    printf("Hello World"); 

    return 0; 

} 

 

Hello World 

 

01 - intro\02.c 
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 البرهامج اليخخلل غً ظابهه الا في ظؿشيً الاُو 

#include<stdio.h> 

  prototypesوهمارج,وجدخىي غلي زىابذ  Header files الي املششوع  ,هزا امللكاث حعمي امللكاث الشاظيت  stdio.h  يهىم هزا العؿش باغاقت امللل 

اي ان هزا  Standard input and outputهي اخخطاس لــ  stdioهدخاج اليها في الٍىد ) ظيخؿشم لهزا الخها ( , مارا غً هزا امللل جدذيذا ؟  دواُ 

 هي اغاقت امللكاث الشاظيت الي الٍىد   <>include#.وظيكت بالذخل والخشج   الذواُ الخاضت همارجامللل يدىي ًل 

 الشاوي

printf("Hello World"); 

اي ؾباغت  Print formatووظيكتها هي الؿباغت غلي الشاشت او الخشج وهي اخخطاس لــ    stdio.hهزا الذالت هي اخذ الذواُ املىحىدة غمً امللل 

 جيعيو مػحن غلي الشاشت ,ولها ايتر مً اظخخذام ظجراه الخها وهزا ابعؿها الزي يهىم بؿباغت مابحن الانخباط" " غلي الشاشت

 الذالت جخٍىن مً زالزت احضاء : هزه

  اظم الذالتprintf  

  الانىاط  )(  وحعخخذم الظخهباُ الىظائـ التي جدخاحها الذالت  , ,وليغ ششؾا ان جدخاج الذالت  الي وظائـ يمًٌ ان هجذ دواُ ال جدخاج

 الي وظائـ ,ولًٌ ال يمًٌ الاظخؿىاء غً الانىاط ,قهي ممحزة للذواُ 

 التي جدخاج اليها الذالت الداه مهمتها في خالخىا الىظ املشاد ؾباغخه الىظائـ وهي الهيم 

  الكاضلت املىهىؾتsemicolon ;    وهي حػني نهايت الخػليمت او العؿش في الس يstatement end  

 
 

ىظ ام ال ,في خالت جلَ الذالت ال قمشال بػذ ؾباغت ال new lineمً الاشياء املهمت بالذواُ الخاضت بالؿباغت هى هل الذالت جهىم باغاقت ظؿش حذيذ  

 الٍىد العابو يمًٌ يخابخه بؿشيهت اخشي 
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#include<stdio.h> 

 

int main() 

{ 

    printf("Hello "); 

    printf("World"); 

    return 0; 

} 

 

Hello World 

 

01 - intro\03.c 

 ;او قاضلت مىهىؾت  , شؽ الكطل بينها بــ قاضلت في هكغ العؿش بش  statement  يمًٌ يخابت ايثر مً حػليمت-

printf("Hello "),printf("World"); 

 او

printf("Hello ");printf("World"); 

 ارا جم الكطل بحن غالمتي الانخباط" " anti-slash \ايػا يمًٌ للخػليمت الىاخذة ان جٌخب غلي ايثر مً ظؿش ولًٌ ظىدىخاج الي اغاقت  -

printf("Hello \ 

    World"); 

 

  : Commentsانزعهيقبد   -

 لىكترع اهَ يخبذ بشهامجا يؤدي وظيكت مػيىت , وبػذ قترة مً الضمً الي ظبب مً الاظباب اخخجذ ان حػشف ييل يػمل هزا الٍىد او ييل يؤدي

 نل ,هل ظخكهم ييل يػمل الٍىد ونتها بالؿبؼ الوظيكخه , دغَ مً البرهامج البعيـ الزي يخبىاه باالغلي هدً هخدذر غً اظؿش بالػششاث غلي الا

 openلىكترع اهَ بػذ يخابت الٍىد , اسظلخه الخذ اضذنائَ الزي اخخاج هى الاخش الي ظبب ان يكهم الٍىد ,لػلَ ضادقذ اخذ الاًىاد يىما خاضت 

source  ولم جكهم ييل يػمل , ومً هىا جاحي اهميت الخػليهاث ,لجػل الٍىد واضر 

/* 

author : mohamed hussein 

date : 1/9/2017, 10:10:00 pm 

description : hello world program 

*/ 
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#include<stdio.h>//include header file 

 

int main() 

{ 

    //print hello word statement 

    //using printf function 

    printf("Hello World"); 

 

    return 0; 

} 

 

Hello World 

 

01 - intro\04.c 

,هىا اظخخذمىا هىغحن مً الخػليهاث اوال الىطىص مخػذدة   buildهديجت البرهامج ظدبهي يما هي , ارا ان الخػليهاث يخم ججاهلها ازىاء بىاء البرهامج 

 جٌثر منها بديث ,ال يىحذ نيىد غلي وغؼ الخػليهاث ولًٌ ال  //, زاهيا الخػليو بالعؿش الىاخذ والزي يعبهه  /*  */الاظؿش والتي يجب ان جىغؼ بحن

ًان حػليهاث وبها بػؼ الاًىاد .  يبذو الٍىد يما لى 

 طجبعخ عهي اكثش يٍ سطش : -

 هي n (n\),مؼ اغاقت الشمض printfمخكشنت ًل خشف في ظؿش مىكطل , يمٌىىا قػل رلَ باظخخذام هكغ الذالت  ABCمارا لى اسدها ؾباغت ًلمت  

 لــ ظؿش حذيذ  new line  اخخطاس

#include<stdio.h> 

 

int main() 

{ 

    //using \n to add new line 

    printf("A\nB\nC"); 

    return 0; 

} 

A 

B 

C 

 

01 - intro\06.c 
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 escape sequencesانـ   -

 يما في الجذواُ الخالي ( وللٍل  منها مػني مػحن  \مجمىغت مً الخشوف يال منها يبذا بػالمت ) 

\n حػني ؟ ?\ ظؿش حذيذ 

\t  معاقت اقهيت مشل الػؿـ غلي مكخاحTab \b معاقت غاديت 

 مكخاح ولًٌ بشٍل ساس يTab معاقت ساظيت مشل   v\ \حػني  \\

 سنم بالىظام الشماوي ooo\ ‘حػني  „\

 سنم بالىظام العذاس ي غشش  xhh\ حػني " ”\

\f  حعميform feed \r  حعميCarriage return 

 Tabت اقهيت معاويت للػؿـ غلي مكخاح باغاقت معاق t\ جهىم الـ 

name :     mohamed printf("name : \t mohamed \n"); 

 لؿباغت الخشوف التي جليها   ?\,”\, „\, \\حعخخذم 

name : \ mohamed \  printf("name : \\ mohamed \\ \n"); 

name : ‘mohamed„ printf("name : \' mohamed \' \n"); 

name : “mohamed” printf("name : \" mohamed \" \n"); 

how are you  ?  printf("how are you \? \n"); 

 

خالي وللخىغيذ هي ال حعخخذم في الؿباغت قهـ , هي في الاظاط جىغؼ داخل الىطىص او يدشف مىكطل ولًٌ املػني يبهي يما هى , يما في املشاُ ال

 ظيششح املخؿحراث بذايت مً الكطل الهادم

char *msg = "OK\r\f"; 
char ch = '\"'; 

  Algorithmsانخىاسصييبد 

, وهزا  اؾلب البرامج التي ههىم بخؿىيشها هي خل ملشٍلت ما , لخل اي مشٍلت ما البذ اوال مً قهمها حيذا وبػذ رلَ وششع في ايجاد الخل املىاظب

ظخدبؼ لخل املشٍلت بطشف الىظش غً لؿت البرمجت املعخخذمت ومً هىا حاءث الخل ليغ هى يخابت الٍىد واهما هى ايجاد مجمىغت الخؿىاث التي 

 قٌشة الخىاسصمياث والتي حػشف بانها مجمىغت مً الاحشاءث والخؿىاث املخبػت لخل مشٍلت ما وهىاى ؾشيهخحن لٌخابت خل مشٍلت ما 

ًالػشبيت او الاهجلحزي Pseudo codeالٍىد املضيل  -1  واضخت ومدذدة  ت مشال وجٍىن مشجبت غلي شٍل خؿىاث: جٌخب خؿىاث الخل باي لؿت 

 : مجمىغت مً الاشٍاُ الهىذظيت املخػاسف غليه لخىضيل خل اي مشٍلت  واملىضخت بالجذُو الخالي  Flow chartمخؿـ الخذقو  -2
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 الخاضت بمخؿـ الخذقو الاشٍاُ الهىذظيت
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 املخبػت لػبىس الؿشيو  مشاُ :الخؿىاث 

 

 ابذا  -1

 ذ خاقت الؿشيونل غى -2

 اهظش لليمحن واليعاس للخايذ يم غذم وحىد ظياساث نادمت -3

ًان الؿشيو ؾحر خالي , يشس الخؿىة العابهت  -4  ارا 

ًان الؿشيو خالي اغبر الؿشيو  -5  ارا 

 اهخهي -6

 

 

 

 

1- Start 

2- Stop at the edge of the street 

3- Look left and right for any coming cars 

4- If street isn„t clear , repeat previous step 

5- If street is clear , cross the road 

6- end 

 خؿىاث غبىس الؿشيو

 

 انخالطخ 

 يبذا جىكيز البرهامج في الس ي مً الذالت الاظاظيت 

  البذ الي بشهامج س ي ان يدخىي غلي دالت اظاظيت واخذة قهـ 

 حعخخذم الذالت printf   للؿباغت غلي الشاشت 

 قهي حعاغذ غلي قهم البرهامج بػذ رلَ  الخػليهاث هامت حذا , 

  يجب نبل البذا في يخابت الاًىاد ان يٍىن لذيىا جطىس واضر للمشٍلت , ولخؿىاث الخل 
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 سؤال وخىاة   -

 mainبذال مً  Main هل يمًٌ يخابت  -1

#include<stdio.h> 

 

int Main() 

{ 

    printf("Hello World"); 

    return 0; 

} 

 

ولى نمىا بدشؿيل هزا البرهامج ظيظهش  mainجخخلل غً    Mainقــ   case sensitiveال يمًٌ رلَ الن لؿت الس ي خعاظت لخالت الاخشف  بالؿبؼ -

 الخؿأ الزي ظهش لىا ظابها بان البرهامج اليدخىي غلي الذالت الاظاظيت

 مارا ظيدذر ارا نمىا بٌخابت الذالت الاظاظيت ايثر مً مشة -2

#include<stdio.h> 

 

int main() 

{ 

    printf("Hello World"); 

    return 0; 

} 

 

int main() 

{ 

    printf("Hello World"); 

    return 0; 

} 

 

 

ا ايثر مً مشة  وهزا ؾحر معمىح به في الس ي ار  main ( والزي يػني اهىا نمىا بخػشيل الذالتredefinition of mainلً يػمل البرهامج وظيظهش خؿأ ) -

 لى خذر رلَ قايهما ظخػخبر الذالت الاظاظيت, وليغ لذيىا امٍاهيت دمج حػشيكاث الذالت حميػا في حػشيل واخذ ال في الس ي وال ؾحرها 
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 <include<stdio.h#مارا ظيدذر ارا خزقىا العؿش الخاص باغاقت امللكاث الشاظيت  -3

int main() 

{ 

    printf("Hello World"); 

    return 0; 

} 

 

جخخلل مً مترحم الخش ولًٌ خالضتها ان املترحم لم يعخؿؼ الخدهو مً اظخخذامىا   warningظيػمل البرهامج , ولًٌ ظخظهش سظالت جدزيش  -

, جلَ الذالت جدخاج غذد مخؿحر مً الىظائـ   الخاص بها )ظىػشقه الخها( , وبالخالي ظيكترع ان prototypeالهه لم يجذ الىمىرج   printfللذالت  

 حشب الٍىد الخالي وظخػشف الكشم 

int main() 

{ 

    printf(22); 

    return 0; 

} 
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 انًزغيشاد

لها بؿشيهت ما خعب ًل مشٍلت  Processing ههىم بػمل مػالجت   Dataغلي اهىا لذيىا مجمىغت مً البياهاث  للخاظب الاليجبني الكٌشة الاظاظيت 

, لىاخز بشهامج الالت الخاظبت يمشاُ ظىجذ اهه ياخز بياهاث مً املعخخذم وهي الاغذاد ويهىم بػمل مػاحت لها  Information ىماثوجدىيلها الي مػل

 يــ الجمؼ او الؿشح او الػشب او الهعمت ويػؿي الىديجت

 خذ الشٍل الخالي لىىكترع اهىا هشيذ يخابت بشهامج ياخز مً املعخخذم سنمحن ويػؿي هديجت حمؼ الشنمحن ,بديث يا

-  please insert the first number :   12 

-  please insert the second number:   14 

-  the result of 12 + 14 is  26 

ى الاخش العؤاُ هىا ايً ظىدخكظ بهيمت الشنم الاُو والشاوي لخحن احشاء غمليت الجمؼ ؟ خعىا جماما مشلىا هدً البشش قان الخاظب لذيه رايشة ه 

 غلي اخخالف اهىاغها

 Memory انزاكشح  

 الزايشة هي مٍان لخخضيً البياهاث ويىحذ هىغحن منها :

    الزايشة الػشىائيتrandom access memory RAM :    حػشف بانها رايشة مخؿايشةVolatile memory  اي انها جكهذ مدخىياتها بمجشد

 لٌخابت غليهااههؿاع الخياس ولٌنها حعمذ بالهشاءة منها وا

 رايشة الهشاءة قهـ  read only memory ROM  :  جخمحز بانها رايشة ؾحر مخؿايشة non-volatile memory   اي انها جدخكظ بمدخىياتها ختي

 وهي في الاضل وخيث يشحر الاظم حعمذ بالهشاءة منها قهـ ولًٌ الان جىحذ اهىاع حعمذ بالهشاءة والٌخابت  غىذ اههؿاع الخياس

 ن ًل رايشة مً مجمىغت مً البايخاث , ًل بايذ له غىىان )بالعذاس ي غشش( يشحر اليه , يما في الشٍل الخالي جخٍى 

 
 الزايشة والػىاويً
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  Storage unitsوحذاد انزخضيٍ   

لخاظب قان اضؿش وخذة هي البذ لٍل ش ئ وخذة جمحزه غً ؾحره قالؿُى يهاط باملتر والعىديمتر وهٌزا ,والىصن يهاط الٌيلىحشام والجشام  اما في ا

Bit   ل  0او  1والزي يٍىن داخليا غباسة غً جشاوعخىس ومٌشل  وهى اما يدخىي غلي ل  8ًو بايذ جٍىن ييلىبايذ وهٌزا يما  1024بذ جٍىن بايذ ًو

 في الجذواُ الخالي

 الىضل الىخذة

 اما ضكش او واخذ  Bitالبذ 

 بذ  Byte  8البايذ

 بذ 16 بايذ , Word  2الٍلمت

 بايذ  Kilobyte KB   1024الٌيلىبايذ

 ييلىبايذ Megabyte MB   1024امليجابايذ

 ميجابايذ Gigabyte GB   1024الجيجابايذ

 حيجابايذ Terabyte TB   1024   الخحرابايذ

   

  Variablesانًزغيشاد  

 8بايذ و 4بايذ و 2بايذ و 1مً مخؿحر الخش قلذيىا   Sizeخخلل في الدجم هي امايً يخم حجضها في الزايشة لؿشع اظخخذامها في جخضيً البياهاث , وج

بايذ , ولٍل هىع مً البياهاث هىع مً املخؿحراث للخػامل مػها قالزي يخػامل مؼ الاسنام الصخيدت يخخلل غً الزي يخػامل مؼ الاسنام  10بايذ  و 

 الاشاسة اليه به ظىاء للٌخابت غليه او للهشاءة مىه .يخم  Identifierالخهيهيت ,واخحر ان لٍل مخؿحر اظم ممحز له 

او بمػني اخش حجض مٍان له اوال في الزايشة , ويخم رلَ مً خالُ يخابت  Variable declarationالبذ نبل اظخخذام اي مخؿحر ان ههىم باالغالن غىه   -

 ذئيت ويكػل رلَ . هىع املخؿحر زم اظم املخؿحر زم نيمخه في خاُ اغؿيىاه نيمت مباششة او مب

 
 ؾشيهت الاغالن غً مخؿحر

 

 .  A  جخخلل غً  aقــ   case sensitiveالس ي لؿت خعاظت لخالت الاخشف  -

 assignmentيخم اغؿاء نيمت للمخؿحر مً خالُ سمض الدعاوي ) = (  -

 identifierلهشاءة مدخىي اي مخؿحر يخم يخابت اظمه قهـ  -
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 غمً هزا الششوؽ اظم املخؿحر يجب ان يٍىن  -

   2ال يبذا بشنم مشلnum 

 ال يدخىي غلي معاقاث   first num  

  وهٌزا  ما غذا ) _ (   @ #,%,$ ال يدخىي غلي سمىصunderscore  

 ال يٍىن معخػمل معبها 

  ال يٍىن مً الٍلماث املذجىصة للس ي وهي الٍلماث الخاضت بالؿت راتها مشلint , float ,struct ,char  

 ماء مخؿحراث امشلت الظ

 اظماء خاؾئت صخيدت اظماء
int number ; int 5num;//start with number 
char _ch; char #ch;//start with symbol # 
float result; float first num ;//contain space 

 

 Integers variableيزغيشاد االعذاد انظحيحخ   

 هي  املخؿحراث التي جخػامل مؼ الاغذاد الصخيدت

 مالخظاث الدجم املخؿحر

int  بايذ 4ؾالبا  

short 2  اخخطاس لــ  بايذshort int  

long 8 اخخطاس لــ  بايذlong int  

 

 , لزا يىحذ ايتر مً حجم خعب الخؿبيو ولخدذيذ خذود اي مخؿحر  للهيم التي يخػامل مػها  limitsلٍل مخؿحر خذود  

 ًان املخؿحر اليخػامل مؼ الاغ   (2n-1قان انل نيمت هي الطكش وانص ي نيمت وعخخذم جلَ الطيؿت ) Unsigned numbersذاد العالبت ارا 

حعاوي  216بذ و  16يعاوي  8*2اي  8يعاوي غذد البايخاث *   bits غذد اُ shortقمشال املخؿحر مً هىع   bitsهى غذد البخاث  nخيث 

  65535وؾشح واخذ جطبذ انص ي نيمت  65536

 ًان ال قمشال املخؿحر مً هىع  ( 2n-1-1 )وانص ي نيمت قمشال املخؿحر  ( 2n-1- ) قان انل نيمت signed numbersشنم يخػامل مؼ الاسنام العالبت ارا 

  32767وانص ي نيمت هي  32768 -انل نيمت هي 

 least  يخم جخطيظ اخش بذ مً حهت اليعاس   binary systemنمىا بؿشح واخذ مً غذد البخاث في خالت الاغذاد العالبت الهه في الىظام الشىائي  -

significant bit  حػني ظالب 1حػني مىحب و  0لالشاسة 
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 امشلت لالغالن غً مخؿحراث اغذاد صخيدت 

int average ; 

short min = 33 ; 

long sum ; 

 

 
 

 مشاُ : ظىٌخب بشهامج يهىم بدعاب هديجت حمؼ سنمحن وؾباغت الىاجج 

//first number to be added 

short firstNumber = 12 ; 

 

//second number to be added 

short secondNumber = 14 ; 

 

//result of addition 

short sum = firstNumber + secondNumber ; 

 

//print addition result 

printf("sum is %d \n",sum); 

 

sum is 26 

 

 [var&aritm\01.c - 02] ثبشهامج حمؼ سنمحن باظخخذام املخؿحرا

 

 الخػليهاث يما غشقىا معبها جىضر الؿشع مً البرهامج ومً ًل ظؿش بػذ رلَ -

short firstNumber = 12 ; 

short secondNumber = 14 ; 

ع , بالؿبؼ الاهىاع الاخشي واظخخذمىا هزا الىىع الن الاسنام التي حػاملىا مػها ضؿحرة وظيؤدي الؿش   shortنمىا باالغالن غً مخؿحراث مً هىع  -

 صخيدت , لٌىىا يجب غليَ ان جخخاس الىىع الزي يىاظب اخخياحاجَ قهـ ختي ال تهذس الزايشة بال حذوي 
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- firstNumber , secondNumber   ) = ( هي اظماء جلَ املخؿحراث , نمىا باغؿاء نيم مباششة لٍل مخؿحر ورلَ باظخخذام غالمت الدعاوي

assignment operator  الزي يعخخذم الغؿاء نيمت  ملخؿحر ما  

short sum = firstNumber + secondNumber ; 

  firstNumberوالزي يهىم بجمؼ مدخىي املخؿحر  expressionاغلىا غً مخؿحر لخخضيً هاجج حمؼ الشنمحن , الجضء غلي يمحن غالمت الدعاوي يعمي -

 وهي اخذي الػالماث الخاضت بالػملياث الخعابيت في الس ي مً خالُ غالمت الجمؼ secondNumberواملخؿحر  

 

printf("sum is %d \n",sum); 

 

 
, واظخخذمىا هزا  sumالزي يخبر الذالت ان حعدبذُ مٍان جلَ الشمض بمدخىي املخؿحر  d%  وهالخظ وحىد الشمض  printf  اظخخذمىا دالت الؿباغت - 

   integer  والتي حػني i% ويمًٌ اظدبذالها بــ   decimal  حػني  dخيدت خيث الشمض جدذيذا الهىا هخػامل مؼ اغذاد ص

  d%ًىظيـ زاوي الذالت ليخم اظدبذاله مٍان   sumاغكىا املخؿحر  -

- %d , %i   وؾحرها يما ظجري الخها خعب ًل هىع حعميconversion specifier  لَ ويجب ان يٍىن غذد الىظائـ بػذ اُو وظيـ معاوي لػذد ج

 , والىظيـ يمًٌ ان يٍىن مخؿحر او نيمت مباششة مً هكغ الىىع قيمٌىىا يخابت الخالي   الشمىص وبىكغ الترجيب خعب ًل هىع

printf("sum  of %d + %d = %d \n", firstNumber , secondNumber , sum); 

 
Sum of 12 + 14 = 26 

  هكغ الىديجت العابهت  ملشاُفي ا 12ويمًٌ لخلَ الذالت ان جاخز نيم مباششة يـ 

 

printf("sum  of %d + %d = %d \n", 12 , secondNumber , sum); 

 

 

 يمًٌ ان ههىم بالغالن غً ايثر مً مخؿحر مً هكغ الىىع في ظؿش واخذ -

 

int first , second = 44 , third , forth ; 
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حجضها له في الزايشة زم غالمت ) = ( زم الهيمت املشاد حػينها له , يما يمًٌ للمخؿحر ان ياخذ لخؿحر مدخىي اي مخؿحر يٌخب اظم املخؿحر الزي ظبو ان  -

 نيمت مخؿحر اخش

first = 22; 

second = 56; 

third = first; 

 

  floating-point variablesيزغيشاد االعذاد انحقيقيخ  

 املخؿحراث التي جخػامل مؼ الاغذاد الخهيهيت هي  -

 مالخظاث دجمال املخؿحر

float 4 بايذ  

double 8  بايذ  

 

 العؤاُ هىا ملارا يىحذ هىع مخخلل للخػامل مؼ الاغذاد الخهيهت ؟ الن الاغذاد الخهيهت يخم جخضينها بؿشيهت مخخلكت في الزايشة   -

 مشاُ ظىٌخب بشهامج يهىم بايجاد خاضل غشب سنمحن خهيهحن وؾباغت الىاجج

float firstNum , secondNum , result; 

 

//assign value to each variable 

 

firstNum = 2.4 ; 

secondNum = 2.0 ; 

 

//calculate result 

result = firstNum * secondNum ; 

 

//print result 

printf("result is %f \n",result); 

 

result is 4.800000 

 

[ 02 - var&aritm\02.c ] 

 

الهىا هخػامل مؼ  floatشحرا غً بشهامج الجمؼ باظخخذام مخؿحراث الاغذاد الصخيدت , نمىا هىا باظخخذام مخؿحراث مً هىع البرهامج ال يخخلل ي -

 اغذاد خهيهيت 
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 اظخخذمىا هىا غالمت ) * ( الحشاء غمليت الػشب , وهي ايػا اخذ الػالماث الحشاء الػملياث الخعابيت في الس ي -

 floatزي يعخخذم في ؾباغت الاغذاد الخهيهيت مً هىع ال  f%  نمىا باظخخذام الشمض-

  2ؾحر  2.0الس ي حعخخذم الكاضلت الػششيت  ) . ( للخمحز بحن الاغذاد الصخيدت والاغذاد الخهيهيت  قــ   -

 characters يزغيش انحشوف  

في  127الي  128-في خالت الهيم املىحبت قهـ , مً  255الي  0بايذ قهـ , مً  1, وهى اضؿش هىع في املخؿحراث  charيخم الاغالن غىه باظخخذام ًلمت  

خذمت في خالت الهيم العالبت وما غالنت الخشوف باالغذاد العالبت واملىحبت ؟ الن هزا الىىع يخم جخضيىه داخليا في الزايشة بىكغ الؿشيهت املعخ

 ايػا  الاغذاد الصخيدت قيمًٌ الخػامل مػه غلي اهه مً مخؿحراث الاغذاد الصخيدت

  باظخخذام مخؿحر الخشوف  Helloمشاُ : بشهامج يهىم بؿباغت ًلمت 

char ch1 = 'H' , ch2 = 'e' , ch3 = 'l' , ch4 = 'l' ,ch5 = 'o' ; 

 

//print char variables content 

printf("%c%c%c%c%c \n", ch1 , ch2 , ch3 , ch4 , ch5 ); 

 

Hello 

[ 02 - var&aritm\03.c  ] 

 

 الخشوف في الس ي جىغؼ بحن غالمتي انخباط واغؿيىا ًل مخؿحر نيمت مباششة  charمخؿحراث مً هىع  5نمىا باالغالن غً  -

  الخاص بؿباغت الخشوف في الس ي  c%اظخخذمىا الشمض  ( ,  „ ‘)  

  مشاُ بشهامج حمؼ سنمحن باظخخذام مخؿحر الخشوف  -

//first number to be added 

char firstNumber = 12 ; 

 

//second number to be added 

char secondNumber = 14 ; 

 

//result of addition 

char sum = firstNumber + secondNumber ; 

 

//print addition result 

printf("sum is %d \n",sum); 

 

sum is 26 

 

[ 02 - var&aritm\04.c  ] 
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 , الىديجت لم جخؿحر   char  بــ  shortلعابو  واظدبذلىا ًل مخؿحر نمىا بالخػذيل غلي بشهامج  الجمؼ ا -

مؼ املخؿحر غلي اهه مخؿحر interpret الهىا هشيذ مً الذالت ان جخػامل   c% لؿباغت مدخىي مخؿحر ولم وعخخذم الشمض  d%هالخظ اهىا اظخخذمىا الشمض  -

 اغذاد صخيدت

 ( →وهي )   مً حذُو الاظٍي )ظىؿشم اليه الخها( 26لــ   ملهابلت ظيخم ؾباغت الهيمت ا c%لى اظخخذمىا الشمض  -

 

printf("sum is %c \n",sum); 

 

 

→ sum is  

 

  

 امشلت غلي جيعيو ؾباغت املخؿحراث -

 وهٌزا  2d , %3d %4d%ؾباغت سنم صخيذ مؼ جدذيذ انل غذد لالسنام  باظخخذام   -

 

int firstStd = 120; 

int secondStd= 90; 

 

printf("weight is %3d KG\n",firstStd); 

printf("weight is %3d KG\n",secondStd); 

 

 

weight is 120 KG 

weight is   90 KG 

 

  digitsاسنام  3ليطبذ  90, نخم اغاقت معاقت للشنم  3خذدها انل غذد لالسنام  - 
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 ؾباغت سنم خهيهي مؼ جدذيذ غذد الاسنام بػذ الػالمت الػششيت  -

 

float first = 34.567 ; 

float second = 7844.3215 ; 

 

printf("degree is %.2f \n",first); 

printf("degree is %.3f \n",second); 

 

 

degree is 34.57 

degree is 7844.321 

 

 

 غلي الترجيب o ,%x%ؾباغت نيمت بالىظام العذاس ي غشش والىظام الشماوي باظخخذام الشمىص  -

 

int value = 127 ; 

 

printf("value is %x in hexadecimal\n",value); 

printf("value is %o in octal \n",value); 

 

value is 7f in hexadecimal 

value is 177 in octal 

 

 

 : االعذاد انًىخجخ و االعذاد انسبنجخ -

ًان املخؿحر ظيخػامل مؼ اغذاد ظالبت ام ال مً خالُ ال لالغذاد املىحبت والعالبت   signed لالغذاد املىحبت قهـ او unsignedٍلمخحن  يخم جدذيذ ارا 

 يما في املشاُ الخالي  signed, الخالت الاقتراغيت ملخؿحراث الاغذاد الصخيدت انها جخػامل مؼ الاغذاد املىحبت والعالبت اي 
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signed int first = -127 ; 

unsigned int second = 12; 

int third = -140; 

 

printf("value is %d \n",first); 

printf("value is %d \n",second); 

printf("value is %d \n",third); 

 

 

value is -127 

value is 12 

value is -140 

 

 

 constantsانثىاثذ 

ز نيمت مػيىت ال يمًٌ حؿحرها اي ان مدخىاها زابذ الشىابذ مشل املخؿحراث في الؿشع منها و اهىاغها ولٌنها جخخلل غً املخؿحراث انها بمجشد ان جاخ

 ولزا قهي جاخز نيمتها مباششة غىذ الاغالن غنها ويىحذ ؾشيهخحن لالغالن غً الشىابذ 

  باظخخذام الٍلمت املذجىصةconst نبل هىع املخؿحر في الاغالن غىه 

  باظخخذام الٍلمت#define   

  

 define#ت باظخخذام الٍلم const باظخخذام الٍلمت 

 

خيث يخم اظدبذاُ اي اظم الشابذ  string replacementالكشم بحن الؿشيهخحن ان الاولي جهىم بذجض مٍان في الزايشة لهزا الشابذ , اما الشاهيت حعمي 

 داخل البرهامج بهيمخه ورلَ نبل جشحمت البرهامج 

 َ ليخم جمحزها غً املخؿحراث داخل الاًىاد , امشلت لالغالن غً زىابذورل capital lettersحشي الػشف ان جٍىن اظماء الشىابذ خشوف يبحرة 
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#defin MAX 20  

#define SIZE 100  

 

const int LIMIT = 33 ; 

const char CH = 'A'; 

 

 مشاُ 

//define max constant 

#define MAX 20 

 

int main() 

{ 

    //define another constant 

    const int  num  = 80 ; 

 

    printf("MAX value is %d \n",MAX ); 

 

    printf("num value is %d \n ",num); 

 

    return 0; 

} 

 

MAX value is 20 

num value is 80 

 

[ 02 - var&aritm\05.c ] 

يت الخػشيل الن هزا الؿشيهت ليعذ وهالخظ غذم وحىد قاضلت مىهىؾت  في نها 20واغؿيىاه الهيمت  define# باظخخذام MAXغشقىا الشابذ الاُو 

 التي يخم جىكيزها نبل جشحمت البرهامج directivesاخذي حػليماث البرهامج اهما هي اخذ الخىحيهاث 

#define MAX 20 

 80واغؿيىاه الهيمت  constغشقىا زابذ اخش بالؿشيهت الاغالن غً املخؿحراث وباظخخذام الٍلمت 

const int  num  = 80 ; 

 printfؿباغت الشابخحن باظخخذام الذالت نمىا ب

  read-only variableارا خاولىا حؿحر نيمت اخذ الشىابذ لً يػمل البرهامج وظخظهش سظالت خؿا اهىا هداُو حؿحر نيمت زابذ 

 :arithmetic operators انعًهيبد انحسبثيخ    -

 arithmetic operators / , % والتي حػشف بـ , * ,  -جخم الػملياث الخعابيت في الس ي باظخخذام سمىص يــ + , 

 الىظيكت الشمض

 الجمؼ +

 الؿشح -
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 الػشب *

 الهعمت /

 باقي الهعمت %

 

 مشاُ بشهامج يىضر اظخخذام جلَ الشمىص 

//operands 

int firstNumber = 100 , secondNumber = 3 ; 

 

printf("addition result is %d \n",firstNumber + secondNumber ); 

printf("subtraction result is %d \n",firstNumber - secondNumber ); 

printf("multiplication result is %d \n",firstNumber * secondNumber ); 

printf("division result is %d \n",firstNumber / secondNumber ); 

printf("remainder result is %d \n",firstNumber % secondNumber ); 

 

addition result is 103 

subtraction result is 97 

multiplication result is 300 

division result is 33 

remainder result is 1 

 

[ 02 - var&aritm\06.c ] 

 

 

 سؤال وخىاة  -

 هل يمًٌ اظخخذام مخؿحر نبل ان وػلً غىه ؟ -

 

int main() 

{ 

    printf("value is %d \n" ,num); 

    return 0; 

} 

 

 undeclared لم يخم الاغالن غىه معبها   num اليمًٌ , ظيدذر خؿأ , وهى ان املخؿحر
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 هل يمًٌ حعميت املخؿحر باظم مشابه ملخؿحر مً هىع اخش؟ -

 

int num; 

float num; 

 

   float والاخشint , هكغ الاظم اخذهما  conflicting types ال يمًٌ رلَ , هزا يعمي حػاسع في هىع املخؿحر

 هل يمًٌ اظخخذام مخؿحر نبل اغؿاء نيمت مبذئيت او مباششة له ؟ -

 
int main() 

{ 

    int num; 

    printf("value of num is %d \n",num); 

    return 0; 

} 

 

هيم الؿحر هىا الٍىد ظيػمل بذون اخؿاء ولًٌ نيمت املخؿحر ؾحر مخىنػت ولزا يىصر باغؿاء نيمت مبذئيت للمخؿحراث غىذ الاغالن غنها ورلَ لخجىب ال

 مخىنػت.
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  operatorsانشيىص 

ًاالحي لياث املىؿهيت  التي حعخخذم في الػملياث الخعابيت , الػمالشمىص جدخىي الس ي غلي بػؼ   وغملياث املهاسهت وؾحرها وهي 

 : arithmetic operatorsسيىص انعًهيبد انحسبثيخ  

 و ملا الخػامل مػها في الكطل العابوبهي الشمىص الخاضت باحشاء الػملياث الخعابيت يــ الجمؼ والؿشح وخالقه ونذ ظ

 :relational operatorsسيىص انعًهيبد انعالقيخ  

 ( 0( او خاؾئت )1شمىص الخاضت باحشاء غملياث املهاسهت بحن الهيم وهديجت جلَ الػملياث اما صخيدت )هي ال

 
 الػملياث الػالنيت

 

 الوظيفة الرمز

a > b  هلa  ًايبر م b  ام ال 

a >= b  هلa  ايبر مً او حعاوي b  ام ال 

 a < b  هلa  ًاضؿش م b  ام ال 

a < = b  هلa  حعاوي اضؿش مً او b  ام ال 

a  == b  هلa  حعاوي b  ام ال 

a  != b  هلa  ال حعاوي b  ام ال 

 

 حعخخذم جلَ الشمىص ؾالبا للخدهو مً ششؽ مػحن يما ظجري بػذ رلَ

 مشاُ بشهامج يىضر اظخخذام جلَ الشمىص 
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printf("12 >  10 =  %d \n", 12 >10 ); 

printf("10 >= 12 =  %d \n", 10 >= 12); 

printf("10 >= 10 =  %d \n", 10 >= 10); 

printf("44 <  55 =  %d \n", 44 < 55); 

printf("44 <= 22 =  %d \n", 44 <= 22); 

printf("44 <= 44 =  %d \n", 44 <= 44); 

printf("10 == 55 =  %d \n", 10 == 55); 

printf("10 == 10 =  %d \n", 10 == 10); 

printf("10 != 10 =  %d \n", 10 != 10); 

printf("10 != 44 =  %d \n", 10 != 44); 

 

12   >1   =1 

10  =>12   =0 

10  =>10   =1 

44   <55   =1 

44  =<22   =0 

44  =<44   =1 

10  ==55   =0 

10  ==10   =1 

10  =!10   =0 

10  =!44   =1 

[ 03 - operators\01.c ] 

 

 : logical operatorsسيىص انعًهيبد انًُطقيخ  

 حعخخذم مؼ سمىص الػملياث الػالنيت للجمؼ بحن ايثر مً ششؽ وهي:

  بمػني ) و( حػؿي  && trueًان الؿشقحن  false, ؾحر رلَ حػؿي   true ارا 

   بمػني )او( وحػؿي ||true ًان اخذ الؿشقحن او ًليهما ًان الؿشقحن  في خالت  false ,وحػؿي  true  ارا   false واخذة ارا 

   ًجهىم بػٌغ الىديجت م !true الي false   والػٌغ 

 يكػل اظخخذام الانىاط خُى ًل ششؽ للىغىح ولخجىب الاخؿاء
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 الػملياث املىؿهيت && و || الػمليت املىؿهيت !

 

في ًل خالت ,يمًٌ احشاء جلَ الػملياث غلي ايثر مً ششؽ وليغ  حذُو الخهيهت لٍل غمليت منها يىضر ًل اخخماالث ؾشفي الػمليت وهديجت الػمليت

 ششؾحن قهـ

  
 

&& || ! 

 

 مشاُ بشهامج يىضر اظخخذام الػملياث املىؿهيت 

printf("(12 >10) && (12 > 11)  =  %d \n", (12 >10) && (12 > 11) ); 

printf("(14 >10) && (12 != 11)  =  %d \n\n", (14 >10) && (12 != 11) 

); 

 

printf("(12 >10) || (12 > 11)  =  %d \n", (12 >10) || (12 > 11) ); 

printf("(14 >10) || (12 != 11)  =  %d \n\n", (14 >10) || (12 != 11) 

); 

 

printf("!(12 >10)  =  %d \n", !(12 >10) ); 

printf("!(14 >10)   =  %d \n", !(14 >16) ); 

 

(12 >10( && )12  >11  =  )1 

(14 >10( && )12  =!11  =  )1 

(12 >10( || )12  >11  =  )1 

(14 >10( || )12  =!11  =  )1 

(!12 >10  =  )0 

(!14 >10  =   )1 

[ 03 - operators\02.c  ] 
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 : increment and decrement operatorsيؤثشاد انضيبدح وانُقظبٌ  

 ىغحن حعخخذم لضيادة نيمت املخؿحر بهذاس واخذ او اههاضه بهذاس واخذ , اخذ الشمىص التي حعخخذم بٌثرة مؼ الخلهاث الخٌشاسيت  , ويىحذ مىه ه

 Pre   يىضر الشمض نبل املخؿحر مشل++num , --count 

 Post   بػذ املخؿحرمشل  يىغؼ الشمضnum++ ,coun-- 

 مشال الكشم بينهما ال يخخلل غلي املخؿحر راجه جازحرالضيادة او الىهطان ظيدذر خخما , الكشم يظهش ارا نمىا بخػحن جلَ الهيمت ملخؿحر اخش ق

 

int num = 4 ; 

int x = ++num ; 

 

قان الضيادة جدطل اوال زم حػحن الهيمت للمخؿحر اي ان الٍىد   pre اظخخذامفي خالت  5ام  4ظيطبذ   x , اما املخؿحر 5ظيطبذ  num هىا املخؿحر

 5يعاوي    x, املخؿحر  باالغلي معاوي للٍىد الخالي

 

int num = 4 ; 

num = num + 1; 

int x = num ; 

 

  

  قان حػحن الهيمت يدذر اوال زم الضيادة   postاما في خاُ 

 

int num = 4 ; 

int x = num++ ; 

 

 ,هزا الٍىد معاوي لــ 4حعاوي   x ونيمت 5حعاوي  numنيمت 

 

int num = 4 ; 

int x = num ; 

num = num + 1; 

 

 وهكغ الص ي باليعبت ملؤزش الىهطان .
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 :  bitwise operatorsسيىص خبطخ ثبنجزبد 

 جلَ الشمىص جخػامل مؼ املخؿحر او الهيمت غلي معخىي البذ وهي 

 املعني الرمز

& And  

| Or  

^ Xor  

>> Right shift الاصاخت لليمحن 

<< Left shift الاصاخت لليعاس 

~ Not   غٌغ 

 

 
 ~غملياث & , | ,^ ,

 

 
 غملياث الاصاخت حهت اليمحن واليعاس
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 1ه سنم ضكش والزي يليه سنم جشجيب Least significant bitمً الهام ان وػشف ان جشجيب البخاث يبذا مً الطكش قاُو بذ حهت اليمحن والزي يعمي 

 وهٌزا

 مشاُ  للخىغيذ :

 

char firstNum = 4  ;//binary = 0000 0100 

char secondNum = 10 ;//binary = 0000 1010 

 

char andResult = firstNum & secondNum ; // (0000 0100) & (0000 1010) = 0000 0000 

char orResult = firstNum | secondNum ; // (0000 0100) | (0000 1010) = 0000 1110 

char xorResult = firstNum ^ secondNum ; // (0000 0100) & (0000 1010) = 0000 1110 

char notResult = ~firstNum ; // ~(0000 0100) = 1111 1011  

 

char rightShiftResult = firstNum >> 2; // (0000 0100) = 0000 0001 

char leftshiftResult = firstNum << 2; // (0000 0100) = 0001 0000 

 

 

* غذد مشاث الاصاخت  2الخها ظىػشف الاظخخذاماث الػمليت لخلَ املؤزشاث , ولًٌ اخذ املالخظاث الهامت هىا ان الاصاخت لليمحن حعاوي الهعمت غلي 

ًالخالي  2ويزلَ الاصاخت لليعاس حعاوي الػشب في   * غذد مشاث الاصاخت 

 

4 >> 2 = 1; //0000 0100 >> 2 = 0000 0001 which equal 4 / (2 *2) 

4 << 1 = 8;//0000 0100 << 1 = 0000 1000  whhich equal 4 * 2 * 1  

 

 

 : assignment operatorsيؤثشاد رعيٍ انقيى  

 ًالخالي  (x += 3( يمًٌ ان هٌخب )x = x+3هزه املؤزشاث ال جكػل ش ئ حذيذا مً الىاخيت الىظيكيت ؾحر انها حعهل في يخابت الٍىد قبذال مً ان هٌخب )

 

x += 3 ;  // equal to x = x + 3  

x -= 3 ;  // equal to x = x - 3   

x *= 3 ;  // equal to x = x * 3 

x /= 3 ;  // equal to x = x / 3 
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x %= 3 ;  // equal to x = x % 3  

x &= 3 ;  // equal to x = x & 3  

x |= 3 ;  // equal to x = x | 3  

x ^= 3 ;  // equal to x = x ^ 3 

x >>= 3 ;  // equal to x = x >> 3 

x <<= 3 ;  // equal to x = x << 3  

 

 

 :cast operatorيؤثش انزحىيم يٍ َىع الخش  

 ويىحذ هىغحن : castingحعمي غمليه جدىيل املخؿحر او البياهاث مً هىع الخش بالــ 

  جدىيل غمنيimplicit    يهىم بها املترحم راجه وحعمي ايػاpromotion   خيث اهه لخعاب نيمت ,expression   يجب ان جٍىن حميؼ

 ا يهىم املترحم بخدىيل الخذود املخخلكت في الىىع الي الىىع الاغلي  الخذود مً هكغ الىىع لز

  جدىيل ضشيذexplicit  يهىم به املبرمج لخدىيل هىع مػحن الخش ورلَ مً خالُ الطيؿت الاجيه 

 

int first =12; 

float second = 23.8; 

float total = first + second ;  

 

 

 وهزا هى الخدىيل الػمني  12.0 + 23.8غباسة غً    expressionويٍىن الــ  12.0ليطبذ مدخىاه  float الي firstهىا ظيهىم املترحم بخدىيل املخؿحر 

 

int first =12; 

float second = 23.8; 

float third = (float)first; 

float total = first + third ;  

 

 , وبالخالي لً يدخاج املترحم الي احشاء اي جدىيل الن الخذود مً هكغ الىىع الان بشٍل ضشيذ   float الي  int مً first نمىا بخدىيل املخؿحر

 truncateيؤدي الي قهذ في البياهاث   char الي  int يجب مالخظت ان جدىيل هىع اغلي الي هىع انل مشل جدىيل

 : expressionsانـعجبسح اندجشيخ  
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 لس ي , وهزا الخذود اما مخؿحراث او نيم مباششة وهي اشبه باملػادلت الشياغيت  مشل الاحي هي مجمىغت مً الخذود بينها اخذ الشمىص املىحىد با

 

h = x + y * z ; 

g = x / 3 - 4 + t ; 

l = x >4 || y <6 ; 

 

 

ال يمًٌ ان ياحي غلي اي اهه ياحي غلي يمحن غالمت )=( قهـ و  rvalue(right value) و يعمي بالـ  expressionًل ما هى غلي يمحن غالمت )=( يعمي 

 قهي التي جاحي غلي اليعاس ويمًٌ ان جاحي غلي اليمً ايػا وهي غباسة غً مخؿحر الزي يمشل في النهايت غىىان في الزايشة lvalue(left value)اليعاس , اما 

 :expressionاالسجقيخ في حسبة قيًخ انـ  

  22, باليعبت لهىاغذ الاظبهيت الىديجت  30ام  22( هل الىديجت 5*4+2قلى لذيىا ) هىاى نىاغذ لخدذيذ اي جشجيب خعاب نيمت ًل خذ في املػادلت

, والاقػل ان هٌثر مً اظخخذام )( لجػل املػادلت ايثر وغىخا ولخجىب الاخؿاء  -الاظبهيت في الػملياث الخعابيت هي )( زم * زم / زم % زم + زم 

 وليخم خعاب نيمت الخذود بالترجيب الزي هشيذه

 ُ الترجيبحذو 

 اسزخذايبد انًؤثشاد انخبطخ ثبنجزبد 

  جطكحر نيمت بذ مػحنreset   ويخم رلَ باظخخذام&   

  ويخم رلَ باظخخذام  0او  1الخدهو مً نيمت بذ مػحن هل& 

  وغؼ نيمت بذ مػحنset  1بـ  

 نيمت بذ مػحن جبذيل Toggle  ًوالػٌغ ورلَ باظخخذام  0الي  1ارا م^ 

 resetثصفير قيمة بت معين 

ًاهذ الهيمخحن بـــ  1الهيمت   &حػؿي  ًان اخذهما بــ  1ارا  لخلَ   &ههىم بػمل  0, لزا ارا اسدها ان هػؼ نيمت بذ مػحن بــ  0قالىديجت دائما  0اما ارا 

ن وعخخذم الاصاخت مؼ مؤشش الىكي في الامايً الاخشي , ولخدذيذ الهيمت الاخشي جلَ يمًٌ ا 1مٍان البذ املشاد جطكحره و  0الهيمت مؼ نيمت اخشي بها 

 او هدذد الهيمت مباششة باهكعىا يما يلي 
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 0وغؼ نيمت البذ الشاوي بـ 

 مشاُ 

//value 

unsigned short value =  0b1000110; 

//generate the second value 

unsigned short reset = ~ (1<< 2); 

 

//before 

printf("value before is 0x%x \n",value); 

//apply reset 

value &= reset ; 

//after 

 printf("value after is 0x%x \n",value); 

 

value before is 0x46 

value after is 0x42 

 

[ 03 - operators\03.c  ] 

مػها ورلَ لخطكحر   &تي ظيخم غمل ( نبل الهيمت ,زم اليجاد الهيمت ال  0bحجضها مخؿحر صخيذ واغؿيىاه نيمت بالىظام الشىائي ورلَ باظخخذام )

 البذ الشاوي اظخخذمىا الاصاخت حهت اليعاس مؼ الىكي 

unsigned short reset = ~ (1<< 2); 

حهت اليعاس بشنم البذ املشاد جطكحر  زم غٌغ هاجج الاصاخت  1هي سنم البذ املشاد جطكحره , ما خذر هىا اهىا نمىا اوال باحشاء اصاخت للشنم  2خيث 

 َ لىضر ضكش مٍان الىاخذ وبهيت الشنم بىاخذ ورل

(1<< 2) = (0000 0001) << 2 = (0000  0100) 

~(1<< 2) = ~ (0000  0100) = (1111 1011)  

ًان يمًٌ ان هػؼ له جلَ الهيمت مباششة بذال مً اظخخذام الاصاخت والىكي لٌنها ,  (1011 1111)ظيدىي الهيمت  resetوبزلَ قان املخؿحر  و

 وجخضيً الىاجج مٍان الهيمت الاضليت resetبٌشحر  , نمىا بػذ رلَ بػمل & للهيمت الاضليت مؼ نيمت املخؿحر  اظهل

value &= reset ; 
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value =  0 1 0 0 0 1 1 0 

& 

reset =  1 1 1 1 1 0 1 1   

------------------------- 

value =  0 1 0 0 0 0 1 0  

 غشش  وجم ؾبؼ الهيم بالىظام العذاس ي

 الخدهو مً نيمت بذ مػحن

ضكاس  , يخم رلَ بػمل & لهزا للهيمت الاضليت مؼ نيمت اخشي للخدهو بششؽ ان جخٍىن جلَ الهيمت مً واخذ مٍان البذ املشاد الخدهو مىه والباقي ا

 )ظيخؿشم اليها الخها( , يما بالشٍل   ifويعخخذم يششؽ لجملت 

 
 الخدهو مً نيمت البذ الشابؼ

 مشاُ

unsigned short value =  0b1010110; 

//generate the check value 

unsigned short check = (1<< 4);//bit number is 4 

 

if( (value & check ) == check ) 

{ 

    printf("bit value is 1\n"); 

} 

else 

{ 

    printf("bit value is 0\n"); 

} 

bit value is 1 

[ 03 - operators\04.c  ] 

ًان يمًٌ وغؼ 000 0001اليجاد الهيمت التي ظيخم الخدهو بها , للخدهو مً البذ الشابؼ , قعخٍىن الهيمت ) (4 >>1)اظخخذمىا الاصاخت  - ( و

ًاهذ نيمت البذ بـ  &جلَ الهيمت مباششة بذال مً اظخخذام الاصاخت , غىذ غمل  نيمت ظيٍىن الىاجج هى هكغ  1بحن جلَ الهيمت والهيمت الاضليت ارا 

ًاهذ نيمت البذ بـ  ًان هاجج الػمليت معاوي لهيمت الخدهو  0ظيٍىن الىاجج  0الخدهو اما ارا  , اظخخذمىا حملت الششؽ للخدهو مً الىاجج , قارا 

  0والا قهي  1قان نيمت البذ 

check = (1<< 4) = (0001 0000)  
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value = 0 1 0 1 0 1 1 0 

& 

check = 0 0 0 1 0 0 0 0  

------------------------ 

       (0 0 0 1 0 0 0 0) == check => true ,printf("bit value is 1\n"); 

 

 setوغؼ نيمت بذ مػحن 

ًان اخذ البخحن او ًليها نيمخه  1جماما مشل جطكحر البذ باظخخذام & ولًٌ هىا وعخخذم | ورلَ النها حػؿي  , لزا ظىهىم بػمل | مؼ نيمت بها   1ارا 

 1البذ املشاد وغػه بـ  في مٍان 1

 
 1وغؼ البذ الخامغ بـ 

 مشاُ

unsigned short value =  0b1010110; 

//generate the set value 

unsigned short set = ( 1<< 5 ); 

 

//before 

printf("value before is 0x%x \n",value); 

//apply set 

value |= set ; 

//after 

 printf("value after is 0x%x \n",value); 

value before is 0x56 

value after is 0x76 

[ 03 - operators\05.c  ] 

بذ , الهىا بػذ حجض مخؿحر للهيمت الاضليت واغؿاءه نيمت مباششة بالىظام الشىائي , اظخخذمىا الاصاخت لخدذيذ الهيمت التي ظدعخخذم في وغؼ نيمت ال

(  , نمىا بػذها بػمل | بحن جلَ الهيمت والهيمت 0000 0010, وبزلَ ظخٍىن الهيمت )  5اصاخت بمهذاس  هشيذ وغؼ نيمت البذ الخامغ نمىا بػمل

 الاضليت وجخضيً الىاجج في مٍان الهيمت الاضليت 

value |= set ; 
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set = (1<< 5) = (0000 0001) << 5 = (0010  0000) 

 

value =  0 1 0 1 0 1 1 0 

| 

set   =  0 0 1 0 0 0 0 0   

------------------------- 

value =  0 1 1 1 0 1 1 0 

 

 Toggle نيمت بذ مػحن جبذيل

ًاهذ جلَ الهيمت  1حعخخذم في الخبذيل ^ , خيث اهه ارا جم غمل  ^  بـ  ًاهذ  1ظيٍىن الىاجج  0مؼ نيمت اخشي قارا  وبزلَ  0ظيٍىن الىاجج  1وارا 

 نمىا بدبذبل جلَ الهيمت 

 
 1نم جبذيل البذ س 

 مشاُ

//value 

unsigned short value =  0b1010110; 

//generate the set value 

unsigned short toggle = ( 1<< 1 ); 

 

//before 

printf("value before is 0x%x \n",value); 

//apply reset 

value ^= toggle ; 

//after 

 printf("value after is 0x%x \n",value); 

value before is 0x56 

value after is 0x54 

[03 - operators\06.c ] 

, , نمىا بػذها بػمل | بحن جلَ  1الهىا هشيذ جبذيل البذ سنم  1اظخخذمىا الاصاخت ايػا اليجاد الهيمت العخخذمت في الخبذيل , الاصاخت هىا بهذاس 

 الهيمت والهيمت الاضليت وجخضيً الىاجج في مٍان الهيمت الاضليت 

value ^= toggle ; 

 

 



- 45 - 
 

toggle = (1<< 1) = (0000 0001) << 1 = (0000  0010) 

 

value  =  0 1 0 1 0 1 1 0 

^ 

toggle =  0 0 0 0 0 0 1 0   

------------------------- 

value  =  0 1 0 1 0 1 0 0 

 

 

 انخالطخ

  والػالنيت وؾحرهاجدخىي الس ي غلي مجمىغت مً الشمىص الحشاء الػملياث الخعابيت واملىؿهيت 

 ان جدىيل هىع اغلي الي هىع انل مشل جدىيل int  الي char   يؤدي الي قهذ في البياهاثtruncate 

  يجب مشاغاة الاظبهيت في الػملياث غىذ يخابتexpressions  ويكػل اظخخذام الانىاط ججىبا لالخؿاء وللىغىح 

  حعخخذم املؤزشاثbitwise  لخػامل غلي معخىي البذ 

 وخىاة سؤال

 ما هديجت الػمليت الخاليت؟  -

 

(12 && -44) 

 

 

  trueواي غذد اخش  falseالن الس ي حػخبر الطكش  1الىديجت  هي 

 هديجت الؿباغت الاجيت ؟ -

 

int num = 12; 

printf("%d \n" , num++); 

 

 

  13, ونيمت املخؿحر ظخطبذ  12الىديجت هي ؾباغت الهيمت 
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 :  statementانــ  -

ًالخالي   expressionواما ان يٍىن دالت او مػادلت   (;هي امش مٌخمل ييخهي بكاضلت مىهىؾت )  املهم ان جيخهي بكاضلت مىهىؾت  

 

h = x + y * z ; 

y = 2; 

printf("hello world"); 

return 0 ; 

l = x >4 || y <6 ; 

 

 كاضلت مىهىؾت الهه ييخهي ب statementًل ظؿش يػخبر 

 : statement blockانـ   

, قىدً هٌخب الاًىاد الخاضت بىا داخل الـ  main function, مشل جلَ املىحىدة في الذالت الشئعيت    } وجيخهي بــ{ التي جبذا بــ  statementمجمىغت مً  

block الخاص بخلَ الذالت 

 
Block of code 

 

 : program controlانزحكى في سيش انجشَبيح 

  هى جدذيذ الترجيب الزي ظيخم مً خالله جىكيز البرهامج , قهذ هدخاج الي جىكيز حضء مً البرهامج بىاء غلي ششؽ مػحن او جىكيزه غذه مشاث

 : if خًهخ انششط   -

ز حػليمت واخذة خيث جٌخب جلَ , ويمًٌ جىكي  , خيث يخم مً خاللها جىكيز الخػليماث بىاء غلي ششؽ مػحن  decisionحعخخذم يخػبحر غً الهشاس

 يما بالشٍل  {}مً الخػليماث قالبذ مً اظخخذام الانىاط   blockالخػليمت مباششة بػذها , اما في خاُ جكيز 
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 ifحملت 

  

 مشاُ بشهامج يهىم بؿباغت حملخحن مخخلكخحن بىاء غلي ششؽ 

int num = 30 ; 

 

if( num > 0) 

{ 

    printf("number is positive\n"); 

} 

 

if( num < 0) 

{ 

    printf("number is negative\n"); 

} 

 

number is positive 

 

[ 04 - programControl\01.c  ] 

 

ًان انل مً الطكش , الششؽ الاُو  relational operatorهىا اظخخذمىا املؤزشاث الػالنيت  ًان الشنم ايبر مً ضكش , او ارا  للخدهو مً الششؽ , ارا 

 الزي جدهو ما الششؽ الشاوي لى يخدهو وبالخالي جم ججاهل الخػليماث الخاضت به هى 
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 :if else خًهخ انششط   -

اخخياسي ليغ ششؾا ان  else, الجضء الخاص بـ هىا يخم جىكيز حػليماث مػيىت ارا جدهو الششؽ وجىكيز حػليماث اخشي ارا لم يخدهو الششؽ 

 .  ifيعخخذم مؼ 

 
 if else   حملت الششؽ

 

 elseمشاُ حػذيل غلي البرهامج العابو باظخخذام 

int num = -11 ; 

 

if( num > 0) 

{ 

    printf("number is positive\n"); 

} 

else 

{ 

    printf("number is negative\n"); 

} 

 

number is negative 
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[ 04 - programControl\02.c  ] 

 

 elseوجم جىكيز جلَ الخاضت بـ   if الي جم ججاهل الخػليماث الخاضت بــالششؽ الاظاس ي لم يخدهو وبالخ

 :else ifخًهخ انششط   -

 ايػا في خالت غذم جدهو اي ششؽ  elseهىا لذيىا ايثر مً ششؽ للخدهو مىه , لٍل ششؽ الخػليماث الخاضت به , ويمًٌ اظخخذام 

 
 else ifحملت الششؽ  

 

int num = -11 ; 

 

if( num == 0) 

{ 

 

} 

else if( num > 0) 

{ 

    printf("number is positive\n"); 

} 

else 

{ 

    printf("number is negative\n"); 

} 

 

number is negative 

[ 04 - programControl\03.c  ] 
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 elseهىا الششؽ الاُو لم يخدهو وايػا الشاوي لم يخدهو  نخم جىكيز الخػليماث الخاضت بـ 

 : بشهامج يهىم بالخدهو مً الشنم صوجي ام قشدي مشاُ 

int num = 13 ; 

 

if( (num % 2) == 0) 

{ 

    printf("number is even\n"); 

} 

else 

{ 

    printf("number is odd\n"); 

} 

 

number is odd 

 

[ 04 - programControl\04.c ] 

يعاوي ضكش, وما  2اوبمػني اخش ان باقي الهعمت غلي  2حيت هي جلَ التي جهبل الهعمت غلي الكٌشة هىا في ششؽ الخدهو راجه , خيث ان الاسنام الضو 

 غذا رلَ اسنام قشديت ويمًٌ يخابت الششؽ بؿشيهت اخشي 

if( !(num % 2) ) 

{ 

   printf("number is even\n"); 

} 

else 

{ 

   printf("number is odd\n"); 

} 

 

  trueحػخبره  non zero واي سنم اخش   falseخيث ان الس ي حػخبر الطكش 
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 مشاُ بشهامج خعاب الخهذيش بمػشقت دسحت الؿالب والذسحت النهائيت

  

 //student degree 

 int degree = 260; 

 //total degree 

 int total = 300; 

 

 //grade 

 float grade = (float)degree / total ; 

 

if( grade >= 0.85) 

{ 

    printf("Excellent\n"); 

} 

else if ( ( grade>= 0.75 ) && ( grade < 0.85 ) ) 

{ 

    printf("Very good\n"); 

} 

 else if ( ( grade>= 0.65 ) && ( grade <0.75 ) ) 

{ 

    printf("good\n"); 

} 

 else if ( ( grade>= 0.55 ) && ( grade <0.65 ) ) 

{ 

    printf("pass\n"); 

} 

else 

{ 

   printf("fail\n"); 

} 

 

 

Excellent 

[ 04 - programControl\05.c ] 
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 يخم خعاب الخهذيش غً ؾشيو نعمت دسحت الؿالب غلي الذسحت النهائيت وخعب خذود ًل جهذيش يخم جدذيذ جهذيش الؿالب 

float grade = (float)degree / total ; 

ا نمىا بخدىيل البعـ قالىاجج ظيٍىن ضكش دائما الي دسحت لز intهىا هاجج الهعمت دائما انل مً الىاخذ , وخيث ان البعـ واملهام يالهما مً هىع 

بشٍل ضشيذ وظيهىم املترحم بخدىيل املهام بشٍل غمني الهه يما نلىا معبها ان املػامالث يجب ان جٍىن مً هكغ الىىع , وارا لم يدذر   float الي

 intمً اغلي float لزا ظيدُى املهام الي هكغ الىىع الن float وظيجذ البعـ مً هىع  يهىم املترحم بػمل جدىيل لالغلي 

( grade>= 0.75 ) && ( grade < 0.85 ) 

 اظخخذمىا املؤزش  &&  للجمؼ بحن ششؾحن , الخظ اظخخذام الانىاط لجػل الششؽ ايثر وغىخا وججىبا لالخؿاء

 ليٍىن  intبذال مً   float مً هىع  degreeًان يمًٌ ان هجػل املخؿحر 

 //student degree 

 float degree = 260; 

 //total degree 

 int total = 300; 

 

 //grade 

 float grade = degree / total ; 

 

 : nested ifخًهخ انششط   -

 لىغىح الٍىد { }يمًٌ ان هػؼ ايثر مً حملت ششؽ داخل الخػليماث الخاضت بششؽ مػحن , ويشاعي اظخخذام الانىاط  

ًان الشنم صوجي او قشدي بششؽ ان يٍىن   100انل مً او يعاوي مشاُ بشهامج للخدهو ارا 

int num = 200 ; 

 

if (num <= 100) 

{ 

    //nested if 

     if( (num % 2) == 0) 

    { 

        printf("number is even\n"); 

    } 

    else 
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    { 

        printf("number is odd\n"); 

    } 

 

} 

else 

{ 

    printf("number is greater than 100"); 

} 

 

number is greater than 100 

 

[ 04 - programControl\06.c  ] 

 يما بالشٍل الاحي  100سنم صوجي الا ان البرهامج لم يعخؿؼ الخدهو مً رلَ النها خالكذ الششؽ الاغلي وهي ان جٍىن انل مً  200بالشؾم مً ان 

 
 nested ifمشاُ غلي  

 

 : inputاسزقجبل قيى يٍ نىحخ انًفبريح  -

حعخخذم الظخهباُ نيم مً  scanfللؿباغت غلي وخذة الاخشاج الشئيعيت وهي الشاشت , هىاى دالت اخشي حعمي  printfحػاملىا في العابو مؼ الذالت  

 , يشحرا ما هدخاج الي جكاغل املعخخذم مؼ البرهامج مً خالُ ادخاُ الهيم املخخلكت  وخذة الادخاُ الشئيعت وهي لىخت املكاجيذ 
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الشاوي هى غىاويً املخؿحراث التي ظيخم  d ,%c%وهي جاخز سمىص مشل    formatه الذالت وظيؿحن الاُو هى شٍل الهيم املخىنػت مً املعخخذم جاخز هز

 وغؼ الهيم بها 

ر راجه , جاخز جلَ الذالت ,ظىػشف الخها ملارا غىىان املخؿحر وليغ املخؿح  (num&غىىان املخؿحر يخم مػشقخه باظخخذام الشمض & مخبىغا باظم املخؿحر )

   formatوقها ملا هى مىحىد في شٍل الهيم  interpretخشوف مً لىخت املكاجيذ وجهىم بالخػامل مػهم 

 formatيجب ان يٍىن غذد الىظائـ بػذ الاُو معاوي لػذد الشمىص في الـ printf  جماما مشل الذالت

 
  

 ؾباغتها مشاُ بشهامج يهىم باظخهباُ نيمت مً املعخخذم و 

 

//to save user input 

int value; 

 

//ask user to type value 

printf("please insert your value  : "); 

//get user value 

scanf("%d",&value); 

//print user value 

printf("your value is %d",value); 

 

 

please insert your value  : 44 

your value is 44 

 

[ 04 - programControl\07.c ] 

 وبػذها نمىا يخمشيش غىىان املخؿحر ًىظيـ زان   format الهىا هخػامل مؼ اسنام صخيدت في خاهت  d% نمىا باظخخذام الشمض
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 مشاُ بشهامج يهىم باظخهباُ نيمخحن مً هىغحن مخخلكحن وؾباغتهم

 

//to save user inputs 

int number ; 

char ch ; 

 

//ask user to type value 

printf("please insert number and character separated by space  : "); 

//get user value 

scanf("%d %c",&number,&ch); 

//print user value 

printf("number is %d\n",number); 

printf("character is %c\n",ch); 

 

 

please insert number and character separated by space  : 67  h 

number is 67 

character is h 

 

[ 04 - programControl\08.c  ] 

 

 وبزلَ ظخهىم الذالت باهخظاس نيمخحن مً املعخخذم ظدخػامل مؼ الاُو غلي اهه   format  بينهما معاقت داخل الـ  c%و  d% اظخخذمىا الشمضيً 

int والشاوي غلي اههchar 

ًالخالي  يمًٌ يخابت جلَ الذالت مشجحن لٍل نيمت بذال مً مشة واخذة 

//get user value 

scanf("%d",&number); 

fflush(stdin); 

scanf("%c",&ch); 

الجهشا مً  scanfوبػذها هذخل الخشف وهػؿـ ايػا غلي مكخاح الادخاُ  , الذالت  Enterالجذيذ اهىا ظىذخل الشنم وهػؿـ غلي مكخاح الادخاُ  

جم اظخهبالها مً لىخت املكاجيذ ولم يخم  غباسة غً وخذة جخضيىت جدخىي غلي ًل الهيم التي input bufferلىخت املكاجيذ بشٍل مباشش واهما جهشا مً 

نبل الهشاءة مىه الهه يمًٌ ان يدخىي غلي نيم ظابهت ؾحر مشؾىب قيها غً  input buffer,لزا نمىا بخكشيـ مدخىياث    scanf نشاءتها مً نبل الذالت

 standard inputاي  stdin, وفي خالخىا  املشاد جكشيؿه  buffer   والتي جاخز وظيـ وهى الـ    fflush(stdin)ؾشيو الذالت 
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 ًالخاليفي خاُ اظخكباُ ايثر مً نيمت في هكغ الذالت  separatorيمًٌ ان هدذد الخشف الكاضل بحن ًل نيمت واخشي 

 

//to save user inputs 

int number ; 

char ch ; 

 

//ask user to type value 

printf("please insert number and character separated by #  : "); 

//get user value 

scanf("%d#%c",&number,&ch); 

//print user value 

printf("number is %d\n",number); 

printf("character is %c\n",ch); 

 

 

please insert number and character separated by #  : 44#s 

number is 44 

character is s 

 

[ 04 - programControl\09.c  ] 

ًاهذ d#%c%( , لزا اضبذ الــ "spaceخذدها # خكاضل بحن ًل نيمت بذال مً املعاقت )   s#44" وغىذ ادخاُ الهيم 

 :switchخًهخ انششط   

والش ئ ؾحر رلَ قال يمًٌ ان يٍىن   character او خشف integerحعخخذم غىذما هشيذ مهاسهت نيمت مخؿحرة مؼ نيم زابخت , هزه الهيم اما غذد صخيذ 

   stringغذد خهيهي او ظلعلت خشوف 
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 ما    gameللػبت  main menu مشاُ لىكشع ان هشيذ ان هطمم الهائمت الشئعيت

// user choice 

int choice; 

 

//show menu 

printf(":... Main Menu ...:\n"); 

printf("1 : Start Game \n"); 

printf("2 : Game Options \n"); 

printf("3 : High scores \n"); 

printf("4 : Exit Game \n"); 

 

//ask user to select from menu 

printf("Your choice :   "); 

//get user choice 

scanf("%d" ,&choice); 

 

switch (choice) 

{ 

case 1 : 

   printf("loading game scene ... \n"); 

   break; 

case 2: 

   printf("loading game options ... \n"); 

   break; 

case 3: 

   printf("loading high scores ... \n"); 

   break; 

case 4: 

   printf("game termination"); 

   break; 

default: 

   printf("unknown choice !!!\n"); 

 

} 
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 ...:Main Menu :... 

1 : Start Game 

2 : Game Options 

3 : High scores 

4 : Exit Game 

Your choice :   1 

loading game scene … 

 

[ 04 - programControl\10.c ] 

وظيـ واخذ switch جاخز   , للخدهو مً نيمت الاخخياس switchم ادخاُ اخخياس , اظخخذمىا حملت نمىا بػشع الهائمت , وؾلبىا مً املعخخذ

ًان  الغاقت الهيم الشابخت املخىنػت  case , حعخخذم ًلمت   choiceوهىاملخؿحر املشاد الخدهو مً نيمخه ويجب ان يٍىن مخؿحر اغذاد صخيدت في خالخىا 

 زم الخػليماث املشاد جىكيزها   colon: اخذ الهيم الشابخت زم  وبػذها caseوجٌخب  choiceللمخؿحر 

 : caseًلمت   -

ًاهذ املهاسهت   switchوهي حػني خالت وبػذها جاحي الهيمت الصخيدت الشابخت  املشاد مهاسجنها باملخؿحر املىحىد ًىظيـ لـ switchحعخػمل قهـ مؼ الــ  ارا 

ًاهذ خاؾئت ظيخم الاهخهاُ الي الخالت التي جليها وهٌزا , حػخبر ًلمت صخيدت ظيخم جىكيز ما بػذها مً حػليماث ا لبذايت label غالمت  caseما ان 

ًاهذ صخيدت caseواهما جدذر في مٍان ما ويخم جىحيه الخىكيز الي جلَ الـ   if مشل الــ caseالخػليماث الخاضت بها , اي ان املهاسهت ال جدذر غىذ   ان 

ًالخاليلى اسدها جىكيز هكغ ا  لخػليماث اليثر مً نيمت زابخت وعخخذم لٍل نيمت وجىغؼ الخػليماث بػذ اخش خالت 

 

switch (choice) 

   { 

    case 'a': 

    case 'A':      

    case '1': 

       printf("loading game scene ... \n"); 

       break; 

    } 

 

ًاهذ نيمت امل  aاو  A او 1خؿحر حعاوي هزا العؿش ظيخم جىكيزه ارا 

printf("loading game scene ... \n"); 

 وهى يعاوي للٍىد الخالي
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if(choice == '1' || choice == 'A' || choice == 'a') 

{ 

    printf("loading game scene ... \n"); 

} 

  

 : breakًلمت  -

مػيىت وبذا جىكيز الٍىد الخاص بخلَ الخالت , قان الخىكيز   case ها في خالتللخشوج مً منها , النها في خالت غذم وحىد  switchحعخخذم مؼ 

, لىهم switchوارا لم يجذ ظيعخمش ختي نهايت الــ    returnاما اوbreak الــ   switchظيعخمش الي الخاالث التي جليها ختي يجذ اخذ اوامش الخشوج مً

 مشال لجري الىديجت 2هىم بادخاُ الشنم بدزف جلَ الٍلمت مً الخاالث الاولي والشاهيت  وه

switch (choice) 

{ 

case 1 : 

   printf("loading game scene ... \n"); 

 

case 2: 

   printf("loading game options ... \n"); 

 

case 3: 

   printf("loading high scores ... \n"); 

   break; 

case 4: 

   printf("game termination"); 

   break; 

default: 

   printf("unknown choice !!!\n"); 

 

} 

Your choice :   2 

loading game options…  

loading high scores…  

 جم جىكيز العؿش   case 2غىذ جدهو الششؽ في الــ 

printf("loading game options ... \n"); 
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  case 3جم جىكيز العؿش الخاص بالخالت  ولػذم وحىد

printf("loading high scores ... \n"); 

 case 3في الخالت الـ break ختي ًلمت 

break; 

 

 :defaultًلمت   -

,يىكز ما بػذها في خاُ قشل املهاسهت في ًل الخاالث ,  if elseفي حملت الششؽ else بذونها , وهي حشبه الــ switch هزه الٍلمت اخخياسيت , يمًٌ يخابت الــ 

 casesالحعاوي اي نيمت في الخاالث  10يما يلي ورلَ الن الهيمت   مشال للبرهامج العابو ظخٍىن الىديجت 10ادخاُ الهيمت ارا نمىا ب

 

Your choice :   10 

unknown choice!!!  

 

 

 له قائذة ؟default في الـ   breakهل وحىد ًلمت 

 امج العابو ليعذ لها قائذة النها الاخحرة غلي اي خاُ , اما ؾحر رلَ قيجب اغاقت  مشل البره  switch في اخش الـ defaultارا جم يخابت الخالت 

breakُلىكغ اظباب اcase   ارا نمىا بدبذيل الخالتcase 4  مؼ الخالت default  مشة اخشي , لػذم  10في البرهامج العابو وادخلىا الهيمت

 الخاليت يما اوضخىا ظلكا اظخمش الخىكيز للخاالث default في الخالت    breakوحىد

default: 

   printf("unknown choice !!!\n"); 

case 4: 

   printf("game termination"); 

   break; 

 

Your choice :   10 

unknown choice!!! 

game termination 
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 : loopsانحهقبد انزكشاسيخ   -

 قها لششؽ مػحن , وجىكز ؾاملا ان الششؽ صخيذ حعخخذم لخٌشاس جىكيز مجمىغت مً الخػليماث غذة مشاث و 

 :whileانزكشاس ثـ   -

, وارا ظاوي  non-zeroؾلما ان نيمخه الحعاوي الطكش  while يخم جىكيز الخػليماث بذاخل الـ   expressionوظيـ واخذ غباسة غً whileجاخز 

 infiniteؾحر مىتهيت  whileختي جطل الي نهايت مػيىت ختي ال جطبذ الـ جخؿحر  expressionالطكش يخم الخشوج منها , هىا يجب اث هدشص غلي ان نيمت الـ

loop   

 
While loop 

  10وختي  1مشاُ بشهامج لؿباغت الاسنام مً 

// loop counter ,with initialized value of 1 

int counter =1; 

 

//print counter value before loop 

printf("counter before loop is %d\n",counter);  

 

//loop if counter <= 10 

while(counter <= 10 ) 

{ 

    printf("%d ",counter); 

 

    //increment counter 

    counter++; 

} 

 

//print counter value after loop 

printf("\ncounter after loop is %d\n",counter); 
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counter before loop is 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

counter after loop is 11 

 

[ 04 - programControl\11.c ] 

, نمىا بؿباغت نيمخه نبل  10اُ  1, اظخدذمىاه للخدهو مً الششؽ وايػا في ؾباغت الاغذاد مً   1 واغؿيىاه نيمت مبذئيت counterاغلىا غً املخؿحر 

 بذا الخلهت الخٌشاسيت

,اظخخذمىا مؤزش الضيادة ++   (counter <= 10) 10ؾاملا ان نيمخه انل مً اوحعاوي   counterلخدبؼ حؿحر الهيمت ,جهىم الخلهت بؿباغت نيمت املخؿحر

الي نهايت ارا لى لم هكػل رلَ ظدبهي  expression, وختي يطل الـ  10الي  1لضيادة املخؿحر بمهذاس واخذ في ًل مشة ختي وعخؿيؼ ان هؿبؼ اسنام مً 

, غىذما جطبذ نيمت  infinite loopلً جيخهي ابذا  وظيبهي ششؽ الخلهت صخيذ باظخمشاس والزي يػني ان الخلهت 1دائما حعاوي  counterنيمت املخؿحر

 ظيٍىن الششؽ خاؾئ وبالخالي ظيخم الخشوج مً الخلهت الي العؿش الزي يليها , ؾبػىا نيمت املخؿحر مشة اخشي بػذ الخلهت . 11املخؿحر 

 : forانزكشاس ثــ   -

وهكطل بحن ًل وظيـ بكاضلت مىهىؾت   stepالشالث الخؿىة   ,end or condition , الشاوي النهايت او الششؽ  startجاخز زالر وظائـ الاُو البذايت  

(;). 

 
For loop 

 

 ًالٍىد الخالي  10 8 6 4 2 0للخؿىة قالىديجت  2بـ  10الي  0ًان جخبر اخذ ان يهىم بالػذ مً  

 

// loop counter 

int counter = 0; 

 

//print counter value before loop 

printf("counter before loop is %d\n",counter); 
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//loop if counter <= 10 

for(counter =0 ; counter <= 10 ; counter +=2) 

{ 

   printf("%d ",counter); 

} 

//print counter value after loop 

printf("\ncounter after loop is %d\n",counter); 

 

 

counter before loop is 0 

0 2 4 6 8 10 

counter after loop is 12 

 

[ 04 - programControl\12.c ] 

 

 هي :  forالشالر وظائـ لـ 

  counter =0  يمشل البذايت وهىا اغؿيىا للمخؿحر نيمت مبذئيت لزا اخياها يعمي هزا الىظيـ بـinitialization  

  counter <= 10  يمشل الششؽ الزي هى بمشابت النهايت للخلهت ايػا 

  counter +=2 ويعمي اخياها يػبر غً الخؿىة او مهذاس الضيادة او الىهطان في ًل مشةiterator , increment    وهىا اظخخذمىا املؤزش ,+= 

 2لضيادة املخؿحر بمهذاس 

ًان صخيذ يخم جىكيز الخػليماث والا يخم الخشوج منها  , الجضء الخاص بالضيادة او الخؿىة وهى الىظيـ  forجخدهو الـ  في ًل مشة مً الششؽ قان 

 لىكغ الٍىد  forو  whileداخل الخلهت , يخطر رلَ مً املهاسهت بحن الاخحر يخم جىكيزه بػذ يىكيز الخػليماث 

counter =0 ;//first parameter in for --> start  

while(counter <= 10)//second parameter in for 

{ 

    printf("%d ",counter); 

    counter +=2;//third parameter in for-->step 

} 

 

for(counter =0 ; counter <= 10 ; counter +=2) 

   { 

       printf("%d ",counter); 

   } 
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 : do whileخًهخ  -

 الجخخلل يشحرا غً حملت الا انها جػمً جخكيز الخػليماث داخلها مشة واخذة غلي الانل بطشف الىظش غً الششؽ صخيذ ام ال , خيث انها جهىم

 الششؽ بدىكيز الخػليماث داخلها اوال زم الخدهو مً 

 
Do-while loop 

 

 qمشاُ بشهامج ياخز خشوف مً املعخخذم وؾباغتها والخىنل غىذ ادخاُ خشف 

 

//to store key from user 

char ch; 

 

do 

{ 

    //ask user to enter key 

    printf(" \npress any key , q to exit  : "); 

    //empty input buffer 

    fflush(stdin); 

    //get key form user 

    scanf("%c",&ch); 

    //print user key 

    printf("\nyour key is %c\n",ch); 

} 

while(ch != 'q');//check for condition 

 

printf("\nprogram terminated .... \n"); 
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press any key , q to exit  : o 

your key is o 

press any key , q to exit  : g 

your key is g 

press any key , q to exit  : q 

your key is q 

program terminated … 

 

[ 04 - programControl\13.c ] 

 لػمان الخىكيز مشة واخذة غلي الانل  for او whileمشة اخشة نبل الـ  do whileظىدخاج اي يخابت الاًىاد داخل  forاو    while لٌخابت هكغ البرهامج بـ

printf(" \npress any key , q to exit  : "); 

fflush(stdin); 

scanf("%c",&ch); 

printf("\nyour key is %c\n",ch); 

while(ch != 'q') 

{ 

    printf(" \npress any key , q to exit  : "); 

    fflush(stdin); 

    scanf("%c",&ch); 

    printf("\nyour key is %c\n",ch); 

} 

 في الخاالث التي هدخاج قيها ان يخم جىكيز الخػليماث داخلها مشة واخذة غلي الانل do whileلزا حعخخذم خلهت  

 :gotoاسطخ  انزكشاس ثى -

 labelsالحعخػمل يشحرا , حعخخذم للخىهل داخل الٍىد مً مٍان الخش باظخخذام الػالماث 

 مشاُ بشهامج غلي ؾشيهت اظخخذامها 

    //jump to second label 

    goto second; 

    printf("first"); 

  //define second label 

second : 

    printf("second"); 
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second 

 

[ 04 - programControl\14.c ] 

 secondظدىهل الخىكيز الي  goto  لً يخم جىهيز العؿش الخالي  , الن 

printf("first"); 

  زم :  secondواغؿيىاه اظم  labelنمىا حػشيل الػالمت 

 لٍي هػيل الخدهو مً ششؽ مػحن  if elseلٍي حعخخذم لػمل الخٌشاس البذ مً اظخخذام حملت الششؽ 

  do whileُ حػذيل غلي البرهامج الخاص بــ مشا

//to store key from user 

char ch; 

again: 

    //ask user to enter key 

    printf(" \npress any key , q to exit  : "); 

    //empty input buffer 

    fflush(stdin); 

    //get key form user 

    scanf("%c",&ch); 

    //print user key 

    printf("\nyour key is %c\n",ch); 

if (ch != 'q')//check for condition 

{ 

   goto again; 

} 

printf("\nprogram terminated .... \n"); 

 

press any key , q to exit  : r 

your key is r 

press any key , q to exit  : q 

your key is q 

program terminated…  

[ 04 - programControl\15.c ] 
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 againوالاهخهاُ مشة اخشي الي  qللخدهو مً الششؽ الا يٍىن الخشف يعاوي   if , واظخخذمىا حملت الششؽ  again labelنمىا بخػشيل غالمت 

 الظباب غلي الاؾالم gotoال يكػل اظخػماُ  -

  ان هىاى بذيال غنها اقػل وايثر وغىخا 

 بؼ خؿا ما ججػل مً الطػب جدبؼ الٍىد ظىاء لكهمه او الضالح او جدdebugging  

 :break & continueرعذيم انحهقبد ثبسزخذاو   - 

  switchاظخخذمىاها ظابها للخشوج مً  للخشوج مً الخلهت غً نطذ  breakحعخخذم ًلمت 

 مداوالث لخخمحن الشنم  4ويػؿي املعخخذم  10الي  1مشاُ بشهامج يهىم باخخياس سنم مً 

 

//selected number 

int number = 6; 

//user guess 

int guess; 

//trials counter 

int trials; 

 

//loop for 4 times 

for(trials = 1 ; trials <=4 ; trials ++) 

{ 

    //ask user to guess number 

    printf("guess number between 1 ,10 : "); 

    //get user guess 

    scanf("%d",&guess); 

 

    //check if guess is right 

    if(guess == number) 

    { 

        //exit loop if guess is right 

        break; 

    } 

    //inform user that guess was wrong 

    printf("wrong guess,try again \n"); 
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} 

 

//check if user guess number correctly or not 

if(guess == number) 

{ 

    printf("\nExcellent\n"); 

} 

else 

{ 

    printf("\nnumber is %d\n",number); 

} 

 

guess number between 1 ,10 :  1 

wrong guess,try again 

guess number between 1 ,10 :  2 

wrong guess,try again 

guess number between 1 ,10 :  6 

 

Excellent 

 

[ 04 - programControl\16.c ] 

ُ ان جيخهي غذد املداوالث للمعخخذم , الشاوي ان يخمً املعخخذم الشنم الصخيذ ويخم الخشوج في ج لَ يخم الخشوج مً الخلهت الخذ ظببحن الاو

 ;breakالخالت باظخخذام 

if(guess == number) 

  { 

    //exit loop if guess is right 

    break; 

  } 

 

خهاُ الي اُو الخلهت مشة اخشي و جخؿي اي حػليماث بػذها  وحعخخذم قهـ مؼ الخلهاث الخٌشاسيت ,الاهخهاُ الي اُو جؤدي لاله  continueاما ًلمت  -

 , اي ان الششؽ يخم الخدهو مىه اوال ايػا وهٌزا  next loop iterationالخلهت يػني بذء الخٌشاس الزي يلي الخالي 
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 الي غششة  1ً مشاُ بشهامج يهىم بؿباغت الاسنام الضوحيت قهـ م

 

//loop counter 

int counter; 

//loop from 1 to 10 with step =1 

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

{ 

    //if number is odd don't print it 

    if(counter % 2 != 0) 

    { 

        //go to loop start and skip the rest 

        continue; 

    } 

//print number 

    printf("%d ",counter); 

} 

 

 

2 4 6 8 10 

 

[ 04 - programControl\17.c ] 

ًان قشدي )اليهبل الهعمت غلي  10الي  1للمشوس غلي حميؼ الاسنام مً  forاظخخذمىا  , هىاى باقي نعمت( ارهب الي اُو  2, والخدهو مً ًل سنم ارا 

ًان صوجي ظيخم ؾباغخه   الخػليماث املخبهيت الخلهت مشة اخشي والجٌمل جىكيز  , ارا 

//if number is odd don't print it 

if(counter % 2 != 0) 

{ 

    //go to loop start and skip the rest 

    continue; 

} 

  

 nested loopsاخحرا يمٌىىا ان وعخخذم خلهت جٌشاسيت داخل اخشي  -
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  12ظؿىس وغشع  6ىجىم * باسجكاع مشاُ بشهامج  سظم معخؿيل مً ال

 

//rectangle dimension 

int height = 6 ,width =12; 

//loops counters 

int i,j; 

 

//outer loop for rectangle height 

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

{ 

    //inner loop for width 

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

    { 

        printf("*"); 

    } 

    printf("\n"); 

} 

 

 

************ 

************ 

************ 

************ 

************ 

************ 

 

[ 04 - programControl\18.c ] 

 انهىا الخلهت الخاسحيت معئىلت غً اسجكاع املعخؿيل )غذد العؿىس( اما الخلهت الذاخليت معئىلت غً ملء ًل ظؿش بػذد مً الىجىم )الػشع( ,  

 لٍل جٌشاس مً الخلهت الخاسحيت جبذا الخلهت الذاخليت مً حذيذ ختي النهايت وهٌزا 

 :  :? conditional expressionانششط ثبسزخذاو  -

 في ظؿش واخذ  if-elseغباسة غً  حملت الششؽ 
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 if-elseواخشي باظخخذام حملت الششؽ  :? مشاُ بشهامج يهىم بؿباغت الشنم الايبر بحن سنمحن مشة باظخخذام 

int first =23 ,second = 50; 

 

if( first > second ) 

{ 

    bigger = first; 

} 

else 

{ 

    bigger = second; 

} 

printf("the bigger number is %d \n",bigger); 

 

 

//numbers 

int first =23 ,second = 50; 

//conditional expression 

int bigger = (first>second) ? first : second ; 

 

printf("the bigger number is %d \n",bigger); 

 

 

 

 

the bigger number is 50 

 

 

 

ًان expression نيمت الـ   secondوالا جطبذ   first جطبذ نيمت الششؽ  first > second جخىنل غلي الششؽ قارا 

 

 انخالطخ  

  حعخخذم حملتif لخىكيز الخػليماث يال خعب ششؽ مػحن 

   وعخهبل نيم مً املعخخذم باظخخذام الذالتscanf 

 حعخخذم switch  ؼ نيم زابختغىذما هشيذ مهاسهت نيمت مخؿحرة م 

 لخىكيز مجمىغت حػليماث غذة مشاث وقها لششؽ مػحن وعخخذم الخلهاث الخٌشاسيت 

  في الخلهت الخٌشاسيتdo-while   يخم جىكيز الخػليماث اوال زم الخدهو مً الششؽ بػٌغ الخلهاث الاخشي 

 حعخخذم الٍلمت break   ًللخشوج مً الخلهت الخٌشاسيت او مswitch 
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 سؤال وخىاة

 ؟ if-elseيػني الششؽ الخالي باليعبت لجملت الششؽ مارا  -

if( 1 ) 

{ 

    printf("inside true"); 

} 

else 

{ 

    printf("inside false"); 

} 

 trueحػخبرها   non-zero واي نيمت اخشي   falseحػني ان الششؽ صخيذ دائما ورلَ الن الس ي حػخبر الطكش 

 ؟ else-ifجٌشاس هكغ الششؽ في حملت  -

if( x > 10 ) 

{ 

    printf("x i bigger than 10"); 

} 

else if (x > 10) 

{ 

    printf("x is positive number"); 

} 

else 

{ 

    printf("x i less than 10"); 

} 

 ظيخم جىكيز الخػليماث التي جلي اُو ششؽ صخيذ قهـ  اي العؿش

printf("x i bigger than 10"); 

 

 غذد مخؿحراث انل مما هى مخىنؼ  scanfاغؿاء الذالت  -

scanf("%d %d",&x); 

 xظيػمل البرهامج , وظيهىم باظخهباُ الشنمحن مً املعخخذم , ولٌىىا لً وػشف الا الشنم الاُو قهـ الزي ظيخم جخضيىه في 
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 غذد ايبر مما هى مخىنؼ   scanf اغؿاء الذالت -

scanf("%d",&x,&y); 

 ئـ يبحر ولًٌ هزا لً يىنل حشؿيل البرهامج ظيظهش جدزيش بان غذد الىظا

 ما هي الخلهت الؿحر مىتهيت باالمشلت ؟ -

خم الخشوج هي الخلهت التي يٍىن قيها الششؽ صخيذ دائما ورلَ اما الن الششؽ الش ي يخؿحر قيه او الن الششؽ نيمت زابخت سنم ؾحر الطكش مشال, وال ي

 جدعبب في الخشوج منها   returnاو breakال جدخىي غلي ًلمت  , منها ابذا

for(1;2;3) 

 { 

  //statements 

 } 

for(;;) 

 { 

  //statements 

 } 

while(1) 

 { 

     //statements 

 } 

 

 floatمؼ مخؿحر مً هىع   switch هل يصر اظخخذام حملت -

float num =1.0; 

switch(num) 

{ 

    case 2.0: 

    case 3.0: 

    case 1.0: 

} 

 جخػامل مؼ الاغذاد الصخيدت قهـ switch ل البرهامج وظيظهش خؿا يكيذ بان الجملت  لً يػم
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 يهىم بشظم الشٍل الاحي غلي ان يهىم املعخخذم بخدذيذ الػشع باالظؿش اكزت ثشَبيح -1

  
 الخكٌحر في الخل :

غذة مشاث لؿباغت الشٍل وظيٍىن  printfخيث ظيعخخذم دالت الؿباغت لى ؾلب مىا ان ههىم بشظم هزا الشٍل جدذيذا ظيٍىن الخل بعيـ حذا 

ًاالحي   الٍىد 

printf("*\n"); 

printf("**\n"); 

printf("***\n"); 

printf("****\n"); 

printf("***\n"); 

printf("**\n"); 

printf("*\n"); 

دخاج في البذايت ان هدذد ييل ظيخؿحر الشٍل خعب نيمت الػشع لزا ولًٌ الشٍل هىا مخؿحر في الػشع خعب الهيمت التي يشيذها املعخخذم , ظى

ًاالحي   ظىهىم باقتراع غذة نيم للػشع وهشظمها  

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

** 

* 

 

 

* 

** 

*** 

** 

* 

* 

** 

*** 

**** 

*** 

** 

* 

1 2 3 4 

ل ظؿش اقهي به غذد مً الشمىص * والتي ايػا لها وظىجذ ان الشٍل غباسة غً مجمىغت مً الاظؿش الاقهيت التي بالخاييذ لها غالنت بالػشع ,   ًو

 غالنت بشٍل او باخش بالػشع  , بالىظش الي الاشٍاُ باالغلي ظىجذ الاحي 

 ( 2الاظؿش الاقهيت غذدها يعاوي*w - 1 خيث جمشل )w الػشع 

 عدد الاسطر الافقية العرض

1 (2* 1 -1 )   =1 

2 (2* 2 -1 )   =3 

3 (2* 3 -1 )   =5 

4 (2* 4 -1 )   =7 
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  1غذد * في ًل ظؿش يعاوي جشجيب العؿش راجه ختي يطل جشجيب العؿىس الي نيمت الػشع , يبذا الترجيب في الخىانظ ختي يطل الي  

 
 الخل 

معاوي لهيمت  يىحذ ايثر مً خل بىاء غلي املالخظاث باالغلي , وظىهىم هىا بشظم الشٍل غلي مشخلخحن الاولي سظم الشٍل ختي يطبذ غذد العؿىس 

, ظيعخخذم الخلهاث الخٌشاسيت ظىاء لشظم العؿىس او لشظم الـ * في  1الػشع , املشخلت الشاهيت سظم باقي الشٍل بالخىانظ مً نيمت الػشع ختي 

ًاالحي   ًل ظؿش ليطبذ الٍىد 

//shape width 

int width ; 

//loop variable 

int i ,j; 

//ask user to type width 

printf("please type shape width : \t"); 

//get shape width 

scanf("%d",&width); 

//draw first part 

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

{ 

    j=i;//number of stars in each line 

    while(j--) 

    { 

        printf("*");//draw stars 

    } 

    printf("\n");//add newline 

} 

//draw second part 

for(i = width-1 ; i>0 ; i--) 

{ 

    j=i; 

    while(j--) 

    { 

        printf("*"); 

    } 

    printf("\n"); 

} 

please type shape width :       1 

* 

please type shape width :       2 

* 

** 

* 

please type shape width :       3 

* 

** 

*** 

** 

* 

[05 - practical examples\draw.c] 
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 اي نيمت مً املعخخذم  factorialايخب بشهامج يهىم بدعاب مػشوب  -2

 الخكٌحر في الخل :

 قمشال  1مً املػلىم ان مػشوب اي سنم هى خاضل غشب الهيم بذايت مً الشنم وختي 

3!=3*2*1=6 4! = 4*3*2*1 = 24 

, ظىجذ ان غذد مشاث الػشب معاوي للشنم , ان الهيم املعخخذمت في  1يعاوي  0او  1  الػالمت ! حعخخذم للخػبحر غً املػشوب , ايػا مػشوب

 في ًل مشة  1غمليت الػشب جدىانظ بمهذاس 

 الخل 

ًاالحي   ظيعخخذم الخلهاث الخٌشاسيت في الخل 

//number 

unsigned int num; 

//factorial value 

unsigned int fact = 1; 

//loop counter 

int i; 

 

//ask user to enter number 

printf("please type number :\t"); 

//get the number 

scanf("%d",&num); 

 

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

{ 

    //check if value is 0 or 1 

    if(num == 1 || num == 0) 

    { 

        fact =1; 

        break; 

    } 

    //multiply by current i 

    fact *= i ; 

} 

 

printf("factorial of %d is %d\n",num,fact); 

please type number :    8 

factorial of 8 is 40320 

please type number :    4 

factorial of 4 is 24 

please type number :    1 

factorial of 1 is 1 

[ 05 - practical examples\factorial.c ] 

  

ًاملشاُ الخالي حذُو الـ  -3  5ايخب بشهامج يهىم بؿباغت حذُو الػشب الي نيمت مً املعخخذم 

5 *  1 = 1 

5 *  2 = 10  

5 *  3 = 15  

5 *  4 = 20  
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5 *  5 = 25 

5 *  6 = 30 

5 *  7 = 35 

5 *  8 = 40 

5 *  9 = 45 

5 * 10 = 50 

 

 الخل 

ًا  الحيظيعخخذم الخلهاث الخٌشاسيت في ؾباغت الجذُو 

//number 

unsigned int num; 

//loop counter 

int i; 

 

//ask user to enter number 

printf("please type number :\t"); 

//get the number 

scanf("%d",&num); 

 

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

{ 

   printf("%d * %2d = %d \n",num , i , num*i); 

} 

please type number :    5 

5  *   1  = 5 

5  *   2  = 10 

5  *   3  = 15 

5  *   4  = 20 

5  *   5  =2 5 

5  *   6  = 30 

5  *   7  = 35 

5  *   8  = 40 

5  *   9  = 45 

5  * 10  = 50 

[ 05 - practical examples\multiplication.c ] 

 

  8وؾُى الدعلعل  11و  5الاسنام ايخب بشهامج يهىم بؿباغت حعلعل مً سنمحن لػذد مً املشاث مشاُ  -4

5 11 5 11 5 11 5 11 

 الخكٌحر في الخل :

ًاالحي مشال   يمًٌ ؾباغت هزا الدعلعل  بايثر مً ؾشيهت  
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//first number  

int first = 11; 

//second number 

int second = 5; 

//sequence length 

int length = 8; 

//int loop counter 

int i; 

//last value  

int last = first ; 

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

{ 

    if(last == first) 

    { 

        last = second; 

    } 

    else 

    { 

        last = first ; 

    } 

    printf("%d ",last); 

} 

 

 BاوA مؼ ايا مً   Cللـ    ^مشال , ارا نمىا بػمل   Cيػؿي   A ^ Bقاخذ ممحزاث هزا املؤزش ان هاجج   ^لًٌ هىاى ؾشيهت اخشي ياظخخذام مؤزش 

 يػؿي الاخش  

C = A ^ B ; 

C ^ A = B ; 

C ^ B = A ; 

 وبالخالي ظيٍىن الخل يما يلي 

//first number 

int first = 11; 

//second number 

int second = 5; 

//sequence length 

int length = 8; 

//int loop counter 

int i; 

//last value 

int last = second ; 

//flipper 

int flip = first ^ last; 

 

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

{ 

last ^=flip ; 

printf("%d ",last); 

} 

   511  5 11 5 11 5 11  

[ 05 - practical examples\sequence.c ] 
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 ما جم جدىيله للىظام الشىائي في اي سنم مىحب ما ارا  1ايخب بشهامج يهىم بايجاد غذد  -5

 امشلت 

 مالحظات  1عدد  الرقم

 بالىظام الشىائي 10=  2 1 2

 بالىظام الشىائي 11= 3 2 3

 بالىظام الشىائي 111=7 3 7

 الخكٌحر في الخل :

, او  0ختي يطل الشنم الي  2بالهعمت غلي يمًٌ الخل باخذي ؾشيهخحن اما وعخخذم الؿشيهت املخبػت لخدىيل الاسنام املىحبت الي الىظام الشىائي ورلَ 

 ورلَ ان الاسنام جخضن بالىظام الشىائي   bitwiseمً خالُ الخدهو مً ًل بذ في الشنم مً خالُ اظخخذام 

 2يعاوي  1خيث غذد  10مشاُ غلي الشنم 

 
 

 الي الىظام الشىائي 10جدىيل  يما في الزايشة 10الشنم 

 الخل 

 ًاالحي  1اليجاد غذد  2غلي ظيعخخذم ؾشيهت الهعمت 

//number 

unsigned int num ; 

//ones counter 

int count=0; 

//ask user to type number 

printf("please type number : \t"); 

//get number 

scanf("%d",&num); 

//loop until num =0 

while(num != 0) 

{ 

    //check if reminder  of divide by 2 = 1 

    if(num % 2 == 1) 

    { 

        count++; 

    } 

 

//divide number by 2 

    num /=2; 

} 

printf("number of ones is %d \n",count); 
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please type number :    127 

number of ones is 7 

please type number :    10 

number of ones is 2 

please type number :    7 

number of ones is 3 

[05 - practical examples\count_ones.c] 

 

 ASCII Tableايخب بشهامج يهىم بؿباغت حذُو اظٍي  -6

  128لٍل مكخاح في لىخت املكاجيذ جمشيل بالىظام الشىائي , وجلَ املكاجيذ منها ما هى خشوف واسنام ومنها ما يخظ الخدٌم وهي في مجملها 

 الخل 

 ُ  ظيعخخذم الخلهت الخٌشاسيت لؿباغت الجذو

//counter 

int count = 0 ; 

printf("Dec\tHex\tchar"); 

for(count=0 ;count < 128 ;count++) 

{ 

   printf("%d\t%x\t%c\n",count,count,count); 

} 

[05 - practical examples\ascii.c] 

 

ًان املشلث نائم او خاد او مىكشج ورلَ بمػشقت اؾىاُ اغالغه الشالزت خيث حػؿي الاؾىاُ مً املعخخذم -7   ايخب بشهامج يهىم بخدذيذ ارا 

 خيث الاُو والشاوي حاهبي الضاويت والشالث هى الػلؼ الاؾُى )الىجش( مشل الشٍل الخالي 

 
 الخكٌحر في الخل :

 الخل هىا يػخمذ بشٍل يبحر غلي مػشقخىا بالشياغياث ايثر مً البرمجت ,الخل هىا نائم غلي هظشيت قيشاؾىسر والتي جىظ غلي ان 

c^2 = a^2 + b^2  

c = sqrt(a^2 + b^2)  

 حاهبي الضاويت الهائمت b و  aهى الىجش و cخيث 

 هزا للمشلث الهائم  اما 
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  املشلث الخاد يٍىن اؾُى غلؼ قيه انل مً ؾُى الىجش ارا اغخبرها هزا املشلث نائم 

  املشلث املىكشج يٍىن اؾُى غلؼ قيه ايبر مً ؾُى الىجش ارا اغخبرها هزا املشلث نائم 

نائم بشٍل اقتراض ي وههىم بدعاب ؾُى الىجش , وههاسهه بالػلؼ الاؾُى لٍل مشلث والزي ظيٍىن الؿُى الشالث مً  اي اهىا ظىػخبر اي مشلث اهه

 املعخخذم للخبعيـ , وبىاء غلي املهاسهت ظىدذد هىع املشلث

 الخل

 ياث الشياغيت الزي يدىي الذواُ الخاضت بالػمل  math.hاليجاد الجزس  وهي اخذ دواُ امللل sqrtظيعخخذم هىا الذالت 

//triangle dimensions 

int a , b ,h ; 

//calculated hypotenuse 

int hCalc; 

//ask user to type triangle dimensions 

printf("please type triangle dimensions as a b h: "); 

scanf("%d %d %d",&a,&b,&h); 

 

//calculate h 

hCalc= sqrt(a*a + b*b ); 

 

if( h == hCalc ) 

{ 

    printf("triangle is right\n"); 

} 

else if (h > hCalc) 

{ 

    printf("triangle is obtuse\n"); 

} 

else 

{ 

    printf("triangle is acute\n"); 

} 

please type triangle dimensions as a b h:  6 8 9 

triangle is acute 

please type triangle dimensions as a b h:  3 4 5 

triangle is right 

[05 - practical examples\triangle.c] 

 

 ايخب بشهامج يهىم بؿباغت غذد الخاهاث في سنم مػحن , امشلت -8

23 --> 2 

6 --> 1  

4521 --> 4  

76234 --> 5 

 الخكٌحر في الخل :

ًان الشنم انل مً اي مً جلَ الهيم يمٌىىا جدذيذ غذد الخاهاث10000,  1000,  100,  10نذ جٍىن اُو قٌشة جاحي لىا ان ههاسن الشنم بـ    ,.... الخ قارا 

ًاالحي  else-ifجلَ الؿشيهت غلي بعاؾتها الي انها جدخاج الي حملت   يشحر ا لٍل مهاسهت , بالخالي يطبذ الٍىد اؾُى 
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int digits; 

int num = 22 ; 

if(num < 10 ) 

{ 

    digits = 1; 

} 

else if (num < 100 && num >=10) 

{ 

    digits = 2 ; 

} 

. 

. 

. 

  0اظهل واقػل , ملػشقت غذد الخاهاث في سنم هدخاج الي ؾشيهت الظخخشاج ًل خاهت مً الشنم ختي يطبذ الشنم يعاوي لزا هدخاج الي ؾشيهت اخشي 

 يما باملشاُ 1يمٌىىا جهليل غذد الخاهاث بهذاس  10لزا ظىجذ اهه بالهعمت غلي 

234 / 10 = 23       

23 / 10 = 2        

2 / 10 = 0          

 الخل  

 عمت وباقي الهعمت ظيعخخذم اله

//number 

unsigned int num ; 

//ones counter 

int count=0; 

//ask user to type number 

printf("please type number : \t"); 

//get number 

scanf("%d",&num); 

 

//loop until num =0 

while(num != 0) 

{ 

 

        count++; 

//divide number by 10 

    num /=10; 

} 

printf("number of digits is %d \n",count); 

please type number :    2 

number of digits is 1 

please type number :    2341 

number of digits is 4 

please type number :    12 

number of digits is 2 

[05 - practical examples\count_digits.c] 

 

 م بدعاب مجمىع الخاهاث في اي سنم , امشلت ايخب بشهامج يهى  -9

23 -->  2 + 3 = 5 

6 -->  6 

4521 --> 4 + 5 + 2 + 1 = 12  
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 الخكٌحر في الخل :

خيث يمٌىىا  10البرهامج هىا شبيه بالبرهامج العابو , ولٌىىا هىا ظىدخاج الي اظخخشاج الهيم الخاضت بٍل خاهت يخم رلَ بايجاد باقي الهعمت غلي 

 ًاالحي 1ج اُو خاهت مً الشنم  باالغاقت الي اظخخذام الهعمت لخهليل غذد الخاهاث بهذاس اظخخشا

234 / 10 = 23      234 % 10 = 4  

23 / 10 = 2        23 % 10 = 3 

2 / 10 = 0         2 % 10 = 2  

 الخل

//number 

unsigned int num ; 

//summation 

int sum=0; 

//ask user to type number 

printf("please type number : \t"); 

//get number 

scanf("%d",&num); 

 

//loop until num =0 

while(num != 0) 

{ 

 

        sum += (num % 10 ) ; 

//divide number by 10 

    num /=10; 

} 

printf("sum of digits is %d \n",sum); 

please type number :    987123 

sum of digits is 30 

please type number :    4521 

sum of digits is 12 

please type number :    12 

sum of digits is 3 

[05 - practical examples\sum_digits.c] 

 

 ايخب بشهامج يهىم بػٌغ الخاهاث الخاضت باي سنم , امشلت  -10

123 --> 321 

4587 --> 7854 

34 --> 43  

 الخكٌحر في الخل :

ػا هدخاج حػلمىا مً البرهامجحن العابهحن ييل يمًٌ جهليل الخاهاث واظخخشاج الخاهت الاولي ورلَ باظخخذام الهعمت وباقي الهعمت , ولٌىىا هىا اي

خاهاث الي اليعاس واغاقت الخاهت الجذيذة ورلَ في الشنم الجذيذ لزا ظيعخخذم الػشب لخدشيَ الخاهاث الي اليعاس والجمؼ الغاقت الي جدشيَ ال

 الخاهت الجذيذة 
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 الخل 

//number 

unsigned int num ; 

//summation 

int newNum=0; 

//shift value 

int shift =1 ; 

//ask user to type number 

printf("please type number : \t"); 

//get number 

scanf("%d",&num); 

 

//loop until num =0 

while(num != 0) 

{ 

//shift to left by one digit 

newNum *= shift; 

//add new digit 

newNum += (num % 10 ) ; 

//increase shift 

shift =10; 

//divide number by 10 

num /=10; 

} 

printf("reverse of digits is %d \n",newNum); 

please type number :    892 

reverse of digits is 298 

please type number :    23789 

reverse of digits is 98732 

please type number :    1234 

reverse of digits is 4321 

[05 - practical examples\reverse_digits.c] 
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 :arrays  انًظفىفبد -

ا ملا لكهم املطكىقاث وملػشقت اهميتها دغىها هكترع اهه ؾلب مىا ان هٌخب بشهامج ياخز مً املعخخذم خمعت اسنام وؾباغتهم بىكغ الترجيب , وقه

ًاالحي :  حػلمىاه ختي الان  ظىكٌش 

  الاغالن غً خمعت مخؿحراث لخخضيً الهيم بها 

 يم مً املعخخذم بشٍل مخخالي باظخخذام الذالتوعخهبل اله  scanf 

  وػشع الهيم بىكغ الترجيب املخؿحراث باظخخذام الذالتprintf 

 ليٍىن لذيىا البرهامج الخالي 

//user input variables 

int num1,num2,num3,num4,num5; 

//ask user to enter value 

printf("enter value #1 : "); 

//get the value 

scanf("%d",&num1); 

//ask user to enter value 

printf("enter value #2 : "); 

//get the value 

scanf("%d",&num2); 

//ask user to enter value 

printf("enter value #3 : "); 

//get the value 

scanf("%d",&num3); 

//ask user to enter value 

printf("enter value #4 : "); 

//get the value 

scanf("%d",&num4); 

//ask user to enter value 

printf("enter value #5 : "); 

//get the value 

scanf("%d",&num5); 

//print values 

printf("values as received \n"); 

printf("%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n",num1,num2,num3,num4,num5); 
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enter value #1 : 11 

enter value #2 : 22 

enter value #3 : 33 

enter value #4 : 44 

enter value #5 : 55 

values as received 

11 

22 

33 

44 

55 

[06 - arrays\01.c] 

 نيمت مً املعخخذم ظىدخاج الي الاحي  20او  10هزا نذ يٍىن مهبىال هىغا ما , مارا لى ؾلب مىا ان وعخهبل  

 حجض مخؿحر لٍل نيمت  .1

 صيادة اظؿش اظخهباُ الهيم  .2

 صيادة في  اظؿش ؾباغت الهيم  .3

ميت بالخالي قان غذد اظؿش البرهامج ظيٍىن يبحر , وهدً هخدذر في النهايت غً مهمت بعيؿت حذا باملهاسهت بالبرامج الكػليت ومً هىا حاءث اه

 املطكىقاث

ويػخبر ًل  charاو floatاو intخضيً بياهاث مً هكغ الىىع , ونذ جٍىن مً هىع املطكىقت : مجمىغت مً الامايً املخخاليت في الزايشة , حعخخذم لخ -

يعمي  مٍان مً جلَ الامايً مخؿحر يخم الخػامل مػه مشل املخؿحراث , يخم الاشاسة لٍل غىطش داخل املطكىقت مً خالُ اظم املطكىقت مخبىغا بشنم

index  قت يبذا مً الطكش ويػبر غً جشجيب الػىطش داخل املطكى 

 
 

 الاغالن غً مطكىقت  -
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 امشلت

int nums[20];//array of 20 intergers 

float results[10];//array of 10 float 

char sequence[5];//array of 5 characters  

 

 مشاُ البرهامج العابو باظخخذام املطكىقاث 

//user inputs array 

int nums[5]; 

 

// loop counter 

int counter ; 

//loop  to get values 

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

{ 

   //ask user to enter value 

   printf("enter value #%d :   ", counter+1 ); 

   //get value 

   scanf("%d",&nums[counter]); 

} 

//print values 

printf("values as received \n"); 

//loop to print values 

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

{ 

   printf("%d \n",nums[counter]); 

} 

 

enter value #1 :   77 

enter value #2 :   88 

enter value #3 :   99 

enter value #4 :   111 

enter value #5 :   222 

values as received 

77 
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88 

99 

111 

222 

 

[ 06 - arrays\02.c ] 

 

  intامايً مً هىع  5نمىا بذجض مطكىقت للهيم بها 

int nums[5]; 

, وهزا الكهشط  indexبذاخله جشجيب الػىطش داخل املطكىقت    [ ]يخم الاشاسة الي اي غىطش باملطىقت مً خالُ اظم املطكىقت مخبىغا بـ  

 num[0]لي قاملطكىقت التي لذيىا غىاضشها هي للمطكىقت يبذا مً الطكش وختي غذد اماينها مؿشوخا مىه واخذ وبالخا

,num[1],num[2],num[3],num[4]  َلزا اظخخذمىا الخلهت الظخهباُ الهيم الن الزي يخؿحر مً غىطش الخش هى سنم الكهشط قهـ , وبػذ رل ,

ٌشحر مً العابو , يما اهه لً يخؿحر ارا صاد غذد اظخخذمىا الخلهت مشة اخشي لؿباغت الهيم مً املطكىقت  , املالخظ هىا ان غذد اظؿش البرهامج انل ب

 الهيم 

 مشاُ بشهامج يهىم بدعاب مخىظـ الهيم املىحىدة باملطكىقت وؾباغخه 

 

//user inputs array 

int nums[5]={22,55,77,88,99}; 

//average 

float average=0.0; 

// loop counter 

int counter ; 

//loop  to add all array values 

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

{ 

   //add each element to average value 

   average += nums[counter]; 

} 

average /=5.0; 

//print values 

printf("average is %.2f \n",average); 
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average is 68.20 

 

[ 06 - arrays\03.c ] 

واغؿيىاها نيم مباششة , يخم اغؿاء غىاضش املطكىقت نيم باخذ ؾشيهخحن اما اغؿاء نيم لٍل الػىاضش   intمً هىع  غىاضش  5اغلىا غً مطكىقت بها 

 وبحن ًل نيم واخشي قاضلت , او اغؿاء ًل غىطش الهيمت بشٍل مىكطل , يما هى مىضر { }مشة واخذ مً خالُ اظخخذام الانىاط 

int nums[5]; 

nums[0]=22; 

nums[1]=55; 

nums[2]=77; 

nums[3]=88; 

nums[4]=99; 

 

 

 

int nums[5]={22,55,77,88,99}; 

 

 

 
هم اظخخذمىا الخلهت الخٌشاسيت  لخجميؼ غىاضش املطكىقت  , اظخخذمىا الشمض =+ لالحشاء الجمؼ ونمىا بػذ رلَ بهعمت مجمىع الػىاضش غلي غذد

 ليػؿي املخىظـ 

 linearبدث خؿي  مت مػيىت وارا وحذها يؿبؼ جشجيبها داخل املطكىقت )هزا الىىع مً البدث يعميمشاُ بشهامج يهىم بالبدث داخل مطكىقت غً ني

search) 

 

//user inputs array 

int nums[5]={34,25,76,98,12}; 

//value to search for 

int value=98; 

//value index 

int key=-1; 

// loop counter 

int counter ; 
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//loop  until find the value 

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

{ 

   //check if value match 

   if(nums[counter] == value) 

   { 

       //assign value index to key 

       key = counter ; 

       //exit loop 

       break; 

   } 

} 

 

//check if value was found or not 

if(key != -1) 

{ 

  printf("value %d located in array at index %d \n",value,key); 

} 

else 

{ 

  printf("unknown value\n"); 

} 

 

 

value 98 located in array at index 3 

 

[ 06 - arrays\04.c ] 

للمهاسهت  1-واغؿيىاه نيمت مبذئيت   لخخضيً جشجيب الهيمت في املطكىقت  key نمىا باالغالن غً مطكىقت للهيم واغؿيىاها نيم مباششة , حجضها مخؿحر

بحن match بو غلي ًل غىاضش املطكىقت وارا خذر جؿا traverseبػذ رلَ والن الترجيب ال يمًٌ ان يٍىن ظالب , اظخخذمىا الخلهت الخٌشاسيت للمشوس 

بـالهيمت  keyالهيمت والػىطش يخم خكظ جشجيب الػىطش والخشوج مً الخلهت  , يخم الخدهو هل جم ايجاد الهيمت ام ال مً خالُ مهاسهت نيمت املخؿحر 

 املبذئيت التي اغؿيذ له , ارا لم حعاويها هزا يػني اهه جم حؿحرها داخل الخلهت اي ان الهيمت جم ايجادها 
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 مج اليجاد الهيمت الػظمي داخل مطكىقتمشاُ بشها

 

//user inputs array 

int nums[8]={34,25,76,98,12,100,56,14}; 

// max values 

int max; 

// loop counter 

int counter ; 

 

//assume first element in array is max 

max = nums[0]; 

//loop  and check for larger 

for(counter =0 ; counter <8 ; counter++) 

{ 

   //check if a value is larger 

   if(nums[counter] > max ) 

   { 

       //replace larger value 

       max = nums[counter] ; 

   } 

} 

 

printf("Maximum value in  the array is %d \n",max); 

 

 

Maximum value in  the array is 100 

 

[06 - arrays\05.c] 

لخخضيً ايبرنيمت باملطكىقت , واقترغىا ان اُو غىطش باملطكىقت هى ايبرغىطش  maxبػذ الاغالن غً املطكىقت واغؿائها نيم مباششة , حجضها مخؿحر 

املىحىد , الهه مً املكترع اهىا هخػامل مؼ مطكىقت الوػلم مدخىياتها , نمىا بػذ رلَ باملشوس غلي ًل غىاضش املطكىقت ارا وحذ غىطش ايبر مً 

 يخم اظدبذاله به وهٌزا ختي نهايت املطكىقت  maxباملخؿحر 
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 ابػاد املطكىقت  -

  يظفىفخ ثُبئيخ االثعبد -

خم جخٍىن جلَ املطكىقت مً ضكىف واغمذة وهي حشبه الجذُو ,هي مشل املطكىقت راث البػذ الىاخذ في الخػامل مً خيث اغؿاء الهيم اونشائتها ي

 اوشائها يما بالشٍل 

 

 

 مشاُ بشهامج يهىم بؿباغت مدخىياث مطكىقت زىائيت 

//create array, and assign it's value 

char shape[5][5] ={ 

                 { ' ' ,  ' ' , '*' , ' ' , ' ' }, 

                 { ' ' ,  '*' , '*' , '*' , ' ' }, 

                 { '*' ,  '*' , '*' , '*' , '*' }, 

                 { ' ' ,  '*' , '*' , '*' , ' ' }, 

                 { ' ' ,  ' ' , '*' , ' ' , ' ' }, 

 

                    }; 

//rows and columns counters 

int rows ,cols; 

//loop on rows 

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

{ 

   //loop on columns 

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

    { 

        printf("%c ",shape[rows][cols]); 

    } 

    printf("\n"); 

} 
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    *      

  * * *    

* * * * * 

  * * *    

    *      

 

[ 06 - arrays\06.c ] 

  nested forاغمذة واغؿيىاها نيم مباششة  ليطبذ شٍل املطكىقت مشل الجذُو املىضر , اظخخذمىا  5ضكىف و 5اوشاها مطكىقت خشوف مً 

  للمشوس غلي غىاضش املطكىقت , الخلهت الخاسحيت للخىهل مً ضل الخش والخلهت الذاخليت للىخهل مً غمىد الخش زم ؾباغت مدخىي الػىطش 

 

 

 

 :stringsانُظىص   -

اليىحذ في الس ي هىع اظاس ي لخخضيً الىطىص , لزا يخم الخػامل مؼ الىظ غلي اهه مطكىقت مً الخشوف راث بػذ واخذ و لزا حعمي ظلعلت خشوف 

 وجٌمً اهميتها انها جدذد نهايت الىظ داخل املطكىقت  Null character( والتي حعمي بـ  \0, والبذ ان يٍىن الػىطش الاخحر في املطكىقت به الهيمت ) 

 للخشوف „ ‘الس ي حعخخذم " " للىطىص و 

 
 

 string  باظخخذام الىظhello world   مشاُ ؾباغت 

//string 

char str [13] = {"hello world"}; 

//print string using %s 

printf("%s \n",str); 

4 3 2 1 0  

  *   0 

 * * *  1 

* * * * * 2 

 * * *  3 

  *   4 
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hello world 

 

[ 06 - arrays\07.c ] 

( في اخش العلعلت,يمًٌ \0اوشاها مطكىقت مً الخشوف واغؿيىاها نيمت مباششة وهي الىظ املشاد ؾباغخه , هزه الؿشيهت جهىم جلهائيا باغاقت )

 اظخخذام الؿشيهت الاخشي غً ؾشيو اغؿاء ًل غىطش في العلعت نيمخه بشٍل مىكطل

  

 char str [12]; 

 str[0] = 'h'; str[1] = 'e'; 

 str[2] = 'l'; str[3] = 'l'; 

 str[4] = 'o'; str[5] = ' '; 

 str[6] = 'w'; str[7] = 'o'; 

 str[8] = 'r'; str[9] = 'l'; 

 str[10] ='d'; str[11] = '\0'; 

 

  

 كىقت الخشوف ًىظيـ في جلَ الخالت, وجاخز جلَ الذالت اظم مط  printfلؿباغت الىطىص في الذالت   s%  يعخخذم الشمض

 مشاُ بشهامج الظخهباُ الاظم الاُو للمعخخذم وؾباغخه مؼ غذد خشوف الاظم 

 

//string 

char str [100] ; 

 

//chars counters 

int count =0; 

 

//ask user to type his first name 

printf("Your first name :  "); 

 

//get user name 

scanf("%s",str); 

 

//count characters 
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while(str[count] != '\0') 

{ 

    count++; 

} 

 

printf("%s contain %d characters \n",str,count); 

 

 

Your first name :  mohamed 

mohamed contain 7 characters 

 

[ 06 - arrays\08.c ] 

خشف , ونمىا باظخهباُ الاظم مً املعخخذم بالذالت  99خخذم لً يخجاوص غلي اقتراع ان اظم الاُو للمع 100حجضها مطكىقت خشوف حجمها 

scanf  واظخخذمىا الشمض%s   مؼ جلَ الذالت للذاللت غلي ان الهيمت هظ واغؿيىاه اظم مطكىقت الخشوف ًىظيـ زاوي , لػذ خشوف الاظم نمىا

نهايت العلعت , وان وحذث جلَ الهيمت يٍىن جشجيبها هى غذد خشوف  ( الهه يػبر غً\0بششؽ الا يٍىن الػىطش معاوي )  whileباظخخذام الخلهت 

داخليا  الاظم الهه ليغ ششؾا ان ياخز الاظم املطكىقت بايملها ,يىحذ دالت خاضت بالس ي ملػشقت ؾُى الىظ ظجراها في البرهامج الخالي , وهي ايػا

 حعخخذم هكغ الكٌشة 

 باغخه مػٍىظامشاُ بشهامج ياخز ًلمت مً املعخخذم  ويهىم بؿ

 

//string 

char str [100] ; 

 

//chars counters 

int count ; 

 

//ask user to type his first name 

printf("Your first name :  "); 

 

//get user name 

scanf("%s",str); 

 

//use string length function to get string length 

count = strlen(str); 
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//print string in reverse order 

while(count--) 

{ 

    printf("%c",str[count]); 

} 

 

 

Your first name :  hussein 

niessuh 

 

[ 06 - arrays\09.c ] 

 

 حعخخذم ملػشقت غذد خشوف string lengthوهي اخخطاس  strlenبػذ ان حجضها مطكىقه لالظم واظخهبلىا الاظم مً املعخخذم , اظخخذمىا الذالت 

والزي يدخىي غلي الشىابذ وحػشيكاث دواُ الخػامل مؼ الىطىص , نمىا بػذ رلَ بؿباغت الىظ بشٍل  string.hالىظ وهي اخذ دواُ امللل الشاس ي 

( , ظيخشج غىذما while(count--)ونمىا بذمج الششؽ ومؤزشالىهطان مػا ليطبذ )  whileغٌس ي مً النهايت للبذايت مً خالُ الخلهت الخٌشاسيت 

هالخظ هىا ان الىهطان في املخؿحر يدذر  str[6],str[5],str[4],str[3],str[2],str[1],str[0]الي ضكش, اي ان جشجيب الؿباغت ظيٍىن  countيطل املخؿحر

اغت الخشف الاُو مً ( ظيدذر الىهطان اوال زم املهاسهت وبالخالي لً يخم ؾبwhile(--count)بػذ الخدهو مً الششؽ , الهه لى اظخخذمىا املؤزش الاخش )

 الاظم  

 زم ؾباغخه  reverse stringمشاُ بشهامج  يهىم بػٌغ الىظ 

//string 

char str [] ={"welcome to c strings"} ; 

 

//chars counters 

int count ; 

 

//use string length function to get string length 

count = strlen(str); 

 

//for swapping 

char temp; 

//loop counter 



- 101 - 
 

int i; 

 

printf("before : %s \n",str); 

 

//loop and swap 

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

{ 

   //store str[i] in temporarily location 

   temp = str[i]; 

   //replace str[i] with str[count-1-i] 

   str[i] =str[count-1-i]; 

   //replace str[count-1-i] with temp content 

   str[count-1-i]=temp; 

} 

 

printf("after : %s \n",str); 

 

before : abc def ghi jkl 

after : lkj ihg fed cba 

 

[ 06 - arrays\10.c ] 

نمىا بذجض ظلعلت خشوف ولًٌ هزه املشة لم هدذد الدجم ,قبذُ مً ان ههىم بػذ خشوف الىظ لخدذيذ الدجم املىاظب ظيهىم املترحم بزلَ  

حػشف   swapبذال مىا قهي للدعهيل غليىا , قٌشة غٌغ خشوف الىظ بمػني ان الاخحر يطبذ الاُو والاُو يطبذ الاخحر وهٌزا حػخمذ غلي املبادلت 

لبن ا غمليت جبادُ مدخىياث املخؿحراث , ولها ايثر مً ؾشيهت هزه ابعؿها وبػيذا غً الٍىب لىكشع ان لذيىا ًىبحن اخذهما به ماء والاخش به بانه

ًالخالي   وهشيذ جبذيل مدخىياتهما , قاهىا ظىدخاج الي ًىب اخش قاسؽ 

 هكشؽ مدخىياث املاء في الٍىب الكاسؽ .1

 املاء , هٍىن بزلَ وغػىا البن مٍان املاء  هكشؽ مدخىياث ًىب البن في ًىب .2

 هكشؽ مدخىياث الٍىب الزي به ماء في ًىب البن , بزلَ وغػىا املاء مٍان البن  .3

 

الهىا بمػني اخش ههىم بدبذيل هطل   i<(count/2)الهىا هشيذ جبذيل ًل املدخىياث وليغ غىطشيً قهـ وهالخظ ان نهايت الخلهت   forاظخخذمىا خلهت 

 مؼ الىطل الاخش العلعلت
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 delimiterمً هظ وؾباغتها في ظؿش مىكطل بىاء غلي مدذد او قاضل مػحن  مشاُ بشهامج لكطل الٍلماث

//string 

char str [] ={"mohamed#ali#omar#reda"} ; 

 

//delimiter 

char delimiter = '#'; 

//chars counters 

int count ; 

 

//use string length function to get string length 

count = strlen(str); 

 

//loop counter 

int i; 

 

printf("string is  : %s \n",str); 

 

//loop and print char or skip if delimiter found 

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

{ 

   //check for delimiter ,if skip the rest 

   if(str[i]==delimiter) 

   { 

       //add new line for next word 

       printf("\n"); 

       continue; 

   } 

   //print chars 

   printf("%c",str[i]); 

} 

 

string is  : mohamed#ali#omar#reda 

mohamed 

ali 
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omar 

reda 

 

[ 06 - arrays\11.c ] 

واغؿيىاه الهيمت )#( ليخم الكطل بىاء غليها , نمىا باملشوس غلي ًل خشوف الىظ ارُ لم  delimiterبػذ حجض مخؿحرللىظ , حجضها يخؿحر لهيمت املدذد 

 يعاوي املدذد يخم ؾباغخه , وارا جؿابو مؼ املدذد يخم ججاهل الؿباغت والػىدة الي بذايت الخلهت

 : يدخىي امللل الشاس ي غلي زىابذ وحػشيكاث دواُ خاضت بالخػامل مؼ الىطىص منها ُظىصانذوال انشبئعخ نهزعبيم يع ان -

بمػني لى ؾلبىا مً املعخخذم ادخاُ اظمه  spaceفي اظخهباُ الىطىص انها جخىنل غىذ وحىد معاقت   scanfاخذ مشاًل الذالت   :getsالذالت   -

خل  getsبخخضيً الاظم الاُو قهـ والذالت   scanf ظيػؼ معاقت خخما , لزا ظخهىم الذالتًامال , ظيهىم املعخخذم الدخاُ الاظم وبحن ًل اظم 

 لخلَ املشٍلت خيث انها خاضت باظخهباُ الىطىص قهـ مً املعخخذم مشاُ لخىغيذ ؾشيهت الاظخخذام والكشم بينهما

//name string 

char str [255]; 

//ask user to type his name 

printf("type your full name : "); 

//get user name 

scanf("%s",str); 

//print it 

printf("your name is  : %s \n",str); 

//name string 

char str [255]; 

//ask user to type his name 

printf("type your full name : "); 

//get user name 

gets(str); 

//print it 

printf("your name is  : %s \n",str); 

 

type your full name : mohamed hussein 

your name is  : mohamed 

 

type your full name : mohamed hussein 

your name is  : mohamed hussein 

 

  

 

انها جػيل ظؿش حذيذ جلهائيا بػذ ًل   printf: جهىم بؿباغت هظ غلي الشاشت , جخػامل قهـ مؼ الىطىص وما يمحزها غً الذالت putsالذالت   -

 ؾباغت

//string message 

char msg[] ={"welcome to string functions"}; 

//print string 

puts(msg); 

puts("this function used to print on stdio"); 
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welcome to string functions 

this function used to print on stdio 

 

 

 :strcpy & strncpyالذواُ   -

ًاملت , اما الذالت جهىم بيسخ غذد   string copyحعخخذم جلَ الذواُ ليسخ الىطىص مً مخؿحر الخش , وهما اخخطاس  لــ  , الذلت جهىم بيسخ الهيمت 

اما مخؿحر او هظ زابذ , اما  source املشاد اليسخ اليها والشاوي هى املطذسdestination وظيؿحن الاُو هى الجهت  strcpyوف جاخز الذالت مػحن مً الخش 

 مشل الاولي اغاقت الي مخؿحر لػذد الخشوف التي ظخيسخ strncpyالذالت 

//source string 

char src[] = {"c strings"}; 

//destination string 

char dest[50]; 

//copy 

strncpy(dest,src,5); 

dest[5] ='\0'; 

//print 

puts(dest); 

//source string 

char src[] = {"c strings"}; 

//destination string 

char dest[50]; 

//copy 

strcpy(dest,src); 

//print 

puts(dest); 

 

 

c str 

 

c strings 

 

  

  يمًٌ ان يٍىن املطذس هظ زابذ

strncpy(dest,"c strings",5); 

 

 :strcmpالذالت   -

ًان  0جهىم باملهاسهت بحن هطحن وجشحؼ  ًان الىظ الاُو ايبر مً الشاوي واخحر نيمت انل مً الطكش ارا  في خالت الدعاوي ونيمت ايبر مً الطكش ارا 

 الىظ الاُو انل مً الشاوي

char src[] = {"c strings"}; 
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printf("%s cmp with c strings = %d\n",src,strcmp(src,"c strings")); 

 

printf("%s cmp with a strings = %d\n",src,strcmp(src,"a strings")); 

 

printf("%s cmp with d strings = %d\n",src,strcmp(src,"d strings")); 

 

c strings cmp with c strings = 0 

c strings cmp with a strings = 1 

c strings cmp with d strings = -1 

 

 

 :strcat ,strncatالذواُ   -

جاخز وظيؿحن الاُو املخؿحر الزي ظيخم الذمج اليه , الشاوي الهيمت  strcatجهىم  بذمج لىطحن في هظ واخذ باغاقت هظ الي نهايت هظ اخش ,الذالت 

 خذمج  مشل الاولي ولًٌ جدخاج وظيـ اغافي وهىغذد الخشوف التي ظ  strncat التي ظيخم اغاقتها او دمجها الذالت

//message header 

char msg[50] ="welcome "; 

 

//concatenate strings 

strncat(msg,"Mr Mohamed",6); 

 

puts(msg); 

//message header 

char msg[50] ="welcome "; 

 

//concatenate strings 

strcat(msg,"Mr Mohamed"); 

 

puts(msg); 

 

welcome Mr Moh 

 

welcome Mr Mohamed 

 

 

 سؤال وخىاة

 ؟ „a„و ”a“ما الكشم بحن  -

 ‘a„  وحجمها واخذ بايذ قهـ   „ ‘هي خشف النها بحن 

 “a” بايذ الاُو للخشف  2وحجمها   ”“ هي هظ النها بحن a  0\والشاوي لـنهايت الىظ 

  6غىاضش ونمىا بداولت نشاءة الػىطش سنم  4مطكىقت بها  -



- 106 - 
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 :pointersانًؤششاد  

مخؿحر اخش اي انها حعخخذم لالشاسة الي غىاويً في الزايشة , يما ريشها ظلكا ان الزايشة غباسة غً address ؤششاث هي مخؿحر يدخىي غلي غىىان امل

 مجمىغت مً البايخاث لٍل منها غىىان , يما بالشٍل الخالي

 
 

حر هي هكعها الخاضت بدعميت املؤشش, يمًٌ اليثر مً مؤشش الاشاسة الي هكغ اهىاع املؤششاث هي هكغ اهىاع املخؿحراث , الهىاغذ الخاضت بدعميت املخؿ

 نبل الاظم  املٍان في الزايشة , ؾشيهت الاغالن غً مؤششال جخخلل يشحرا غً ؾشيهت الاغالن غً مخؿحر , الكشم اهىا هػيل غالمت الىجمت او الػشب )*(

 
 الاغالن غً مؤشش

 

 امشلت ملؤششاث

int * intPtr;//pointer to integer 

char * charPtr;//pointer to char 

float * floatPtr;//pointer to float 

  referenceيعخخذم املؤزش )&( للخطُى غلي غىىان اي مخؿحر حعمي جلَ الػمليت املشحؼ   

 مشاُ بشهامج يهىم بؿباغت غىىان مخؿحر في الزايشة

//declare int variable 

int num =12; 

//declare pointer to integer 
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int * ptr ; 

//assign num address to ptr 

ptr = &num; 

 

//print num address 

printf("address is 0x%p \n",ptr); 

 

 

address is 0x28ff18 

 

[07 - pointers\01.c] 

 

 intاغلىا غً مؤشش مً هىع 

int * ptr ; 

 مخبىغا باظم املخؿحر املشاد الخطُى غلي غىىاهه في الزايشة & ذام الشمضباظخخ numاغؿيىا للمؤشش غىىان املخؿحر 

ptr = &num; 

 لؿباغت نيمت مؤشش p%اظخخذمىا الشمض 

 ,ويعخخذم اما لهشاءة املدخىي الزي يشحر املؤشش او لخؿحره  dereference operatorيخم الاشاسة الي الهيمت التي يشحر اليها املؤششباظخخذام الشمض *  -

 مشاُ بشهامج يهىم بهشاءة وحؿحر نيمت مخؿحر باظخخذام املؤششاث

 

//declare int variable 

int num =12; 

//declare pointer to integer 

int * ptr ; 

//assign num address to ptr 

ptr = &num; 

 

//print value that ptr point to 

printf("value is  %d \n", (*ptr) ); 

 

//change variable value via ptr 
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(*ptr) = 150; 

//print num value 

printf("new value is %d \n",num); 

 

 

value is  12 

new value is 150 

 

[07 - pointers\02.c] 

,  numقػليا هي مدخىياث املخؿحر , والتي (ptr*), نمىا باالشاسة الي مدخىياث املؤشش مً خالُ  numواغؿيىاه غىىان املخؿحر   ptr بػذ ان اوشاها مخؿحر

واخحرا نمىا بؿباغت نيمت املخؿحر باظخخذام املخؿحر  150 = (ptr*) واظخخذمىا هكغ الؿشيهت ولًٌ هزه املشة لخػذيل املدخىي الزي يشحر اليه املؤشش

 راجه للخايذ مً الهيمت الجذيذة  وختي ال يدذر حشىيش و خلـ بحن املكاهيم 

 املعني الكود 

int num =12;  12مخؿحر مً هىع اغذاد صخيدت به الهيمت 

int * ptr ; مؤشش يعخخذم لالشاسة الي مخؿحراث اغذاد صخيدت 

ptr = &num; & اغؿيىا املؤشش غىىان املخؿحر باظخخذام الشمض 

(*ptr) = 150;  نمىا باالشاسة الي مدخىي املؤشش باظخخذام الشمض *  للخػذيل غليه 

 

 ىم نشاءة نيمت مخؿحر باظخخذم مؤشش وحؿحرها باظخخذام مؤشش اخشمشاُ بشهامج يه

char  ch = 'A'; 

 

//first ptr 

char *firstPtr = &ch; 

//second prt 

char *secondPtr = &ch; 

 

//read value via firstPtr 

printf("value is %c \n", (*firstPtr) ); 

 

//change value via secondPtr 

(*secondPtr) = 'B'; 

//print to check changes 

printf("value is %c\n",ch); 
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value is A 

value is B 

 

[07 - pointers\03.c] 

, ونمىا بخؿحر مدخىياث املخؿحر  (firstPtr*)اوشاها مؤششيً لخشوف واغؿيىاهما غىىان هكغ املخؿحر , ونمىا بػشع نيمت املخؿحر باظخخذام املؤشش الاُو 

 وؾبػىا نيمت املخؿحر للخايذ مً حؿحر الهيمت'B' = (secondPtr*)املؤشش الشاوي مً خالُ 

 : pointers and arraysانًؤششاد وانًظفىفبد  -

ٌىىا املطكىقاث غباسة غً مجمىغت مً الامايً املخخاليت في الزايشة , وخيث انها مخخاليت قبالخالي ارا غشقىا غىىان اخذ غىاضش اي مطكىقت يم -

 داخلها ورلَ الن الس ي حعمذ بالػملياث الخعابيت )الجمؼ والؿشح( غلي املؤششاث الخدشى

 واخشي باظخخذام املؤشش putsمشاُ بشهامج لؿباغت مدخىياث مطكىقت مً الخشوف مشة باظخخذام الذالت 

//char array 

char str[] = "string again"; 

//char pointer 

char *ptr = &str[0]; 

//string length 

int len = strlen(str); 

//loop counter 

int i ; 

//print using puts function 

puts(str); 

//print using pointer 

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

{ 

    printf("%c", *(ptr+i)); 

} 

 

string again 

string again 

 

[07 - pointers\04.c] 

 اوشاها هظ واغؿيىاه نيمت مباششة 
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char str[] = "string again"; 

 اغلىا غً مؤشش واغؿيىاه غىىان اُو خشف في املطكىقت

char *ptr = &str[0]; 

, زم اغخمادا غلي ان مطكىقت الخشوف مىحىدة في الزايشة بشٍل مخخالي  ولذيىا الان غىىان اُو خشف  putsزم نمىا بؿباغت الىظ باظخخذام الذالت 

 str[i] = *(ptr+i)هدطل غلي غىىان الخشف الشاوي , وصيادة اخشي هدطل غلي غىىان الخشف الشالث وهٌزا  اي ان  ,ارا بضيادة الػىىان بمهذاس واخذ

 املؤشر املصفوفة

str[0] *(ptr) 

str[1] *(ptr+1) 

str[2] *(ptr+2) 

str[3] *(ptr+3) 

str[4] *(ptr+4) 

ججشي غليه , ار البذ مً ان هكشم بحن حؿحرفي الػىىان وبحن الخؿحر في الهيمت التي يشحر  البذ مً وحىد الانىاط خُى املؤشش والػمليت الخعابيت التي

 اليها الػىىان 

ورلَ الن اظم املطكىقت يمًٌ اغخباسه مؤشش  (str+1)*يمًٌ يخابت  str[1]يمًٌ الخػامل مؼ املطكىقت بىكغ الؿشيهت ايػا قبذال مً يخابت  -

 اليلبذايت املطكىقت لجري املشاُ الخ

 والاخشي باظخخذام اظم املطكىقت + جشجيب الػىطش &مشاُ بشهامج لؿباغت غىاويً غىاضش مطكىقت بؿشيهخحن اخذهما باظخخذام الشمض 

 

//char array 

char str[] = "have fun"; 

//string length 

int len = strlen(str); 

//loop counter 

int i ; 

 

printf("&str[i]        (str+i)     str[i]\n"); 

 

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

{ 

    printf("ox%p    ox%p     %c\n" , &str[i] , (str+i) ,str[i]); 

} 
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&str[i]                    (str+i)          str[i] 

ox0028FF0F    ox0028FF0F     h 

ox0028FF10    ox0028FF10     a 

ox0028FF11    ox0028FF11     v 

ox0028FF12    ox0028FF12     e 

ox0028FF13    ox0028FF13 

ox0028FF14    ox0028FF14     f 

ox0028FF15    ox0028FF15     u 

ox0028FF16    ox0028FF16     n 

 

[ 07 - pointers\05.c ] 

 ومً هىا بذال مً ان هٌخب  str[i]  =(str+i)&هالخظ ان الػىاويً واخذة وهزا يؤيذ ان 

char *ptr = &str[0]; 

 يمًٌ يخابت 

char *ptr = str ; 

 

 : انُظىص وانًؤششاد -

 الىطىص هي غباسة غً مطكىقت مً الخشوف , لزا يمًٌ اظخخذام املؤششاث مؼ الىطىص الشابخت قمشال يمًٌ يخابت

char *ptr = "string again"; 

 بذال مً ان هٌخب 

char str[] = "string again"; 

//char pointer 

char *ptr = str; 

 string constantيعمي هظ زابذ  "string again" وفي جلَ الخالت قان املؤشش ظيشحر الي غىىان اُو خشف قهـ في الىظ , الىظ

  "char *ptr = "string againمالخظاث غلي جلَ الؿشيهت 

  هزا الىظ زابذ اي ال يمًٌ حؿحره 

 ر الي اي هظ اخشيمًٌ لهزا املؤشش ان يخؿحر غىىاهه ليشح 

  املؤشش يدخىي غلي غىىان اُو خشف قهـ بػٌغ املطكىقتchar str[] = "string again"  راجه  الىظ غلي التي جدخىي 
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 مشاُ ؾباغت هظ باظخخذام مؤشش 

 

//constant string 

char *str = "have fun"; 

 

printf("%s\n",str); 

 

 

have fun 

 

[ 07 - pointers\06.c ] 

 

 بينهما زاهيت  لىكشم 

char str[] = "string again" char *str = "string again" 

str  هىا هي مطكىقت str هى مؤشش 

 „w„=(str+2)*ال يمًٌ حؿحر اي ش يء في هزا الىظ الهه زابذ اليمًٌ مشال   „str[3]='eيمًٌ حؿحر مدخىياتها  يمًٌ يخابت مشال 

str يمًٌ ان يشحر الي اي ظلعلت هطيت اخشي  ضيييت التي حجضث لهاظخظل دائما جدمل هكغ املعاخت الخخ 

 

 الظخخذامها في الادخاُ يجب ان حشحر اوال الي معاخت جخضيييت قمشال اليمًٌ يخابت الاحي -

char *str ; 

scanf("%s",str); 

 الن املؤشش ال يشحر الي غىىان مػحن والخل هى  crashing  في جلَ الخالت ظيدذر

char *str ; 

char ch[40] ; 

str=ch; 

scanf("%s",str); 

 هىا املؤشش يشحر الي معاخت جخضيييت وهي املطكىقت , خيث يمًٌ وغؼ الهيم بها
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  يظفىفخ يٍ انًؤششاد -

 يمًٌ اوشاء مطكىقت مً املؤششاث خيث ًل غىطش غباسة غً مؤشش امشلت

 ;int *ptr[3] مؤششاث الي اغذاد صخيدت 3مطكىقت بها 

 ;float *fPtr[5] مؤششاث الي اغذاد خهيهيت 5بها مطكىقت 

 ;char *cPtr[4] مؤششاث الي خشوف 5مطكىقت بها 

 

  يظفىفخ انُظىص -

 يمًٌ اوشاء مطكىقت مً الىطىص , خيث ًل غىطش بها هى مؤشش الي هظ ما 

 مشاُ بشهامج جىغيحي

//array of strings,each element is pointer to char 

char *colors[] ={ "white" , "black" ,  "red" , "green" , "blue" }; 

int index; 

//loop on array and print 

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

{ 

    puts(colors[index]); 

} 

 

white 

black 

red 

green 

blue 

 

[ 07 - pointers\07.c ] 

 غىطش غباسة غً مؤشش الي هظ زابذ نمىا باالغالن غً مطكىقت مً املؤششاث , خيث ًل 

 :const pointers انًؤششاد انثبثزخ   -

  مؤشش لهيمت زابخت ويعميread-only location  ُاي ال يمًٌ حؿحر الهيمت املشاس اليها مشا 

int num = 22; 
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const int *ptr = &num; 

 ؤشش , قالٍىد الخالي ظيػؿي خؿا ولً يػملوبىاء غلي رلَ ال يمًٌ مداولت حؿحر الهيمت املشاس اليها مً خالُ امل

*(ptr)=40; 

 

  مؤشش زابذ ويعميread-only pointer  اي بمجشد اغؿاءه غىىان ال يمًٌ حؿحر هزا الػىىان الي اي غىىان اخش, البذ ان ياخز غىىان غىذ

 الاغالن غىه مباششة

int num = 22; 

int *const ptr = &num; 

ًالخالي, البرهامج لً يػملوايػا اي مداولت لجػله يشح  ر الي اي غىىان اخش هي خؿا 

int num = 22; 

int *const ptr = &num; 

ptr = &index; 

 

 : coding styleاسهىة كزبثخ االكىاد  -

ؿشنىن اوناث هخشج بػيذا نليال غً املؤششاث واملطكىقاث والىطىص , ظيخدذر غً اظلىب يخابت الاًىاد والبرامج , قمؿىسي البرامج سبما يعخ

اة اهىا ال ايبرمً التي اخخاحىها لٌخابت البرامج في جىهيذ البرامج للبدث غً خؿا ما اوجدذيث الاًىاد الغاقت ش ئ او لخدعيىه , وبالخالي يجب مشاغ

ًاقيت لكهم  مارا يكػل وييل يكػل , ههىم بٌخابت مجمىغت مً الخػليماث للخاظب ليهىم بخكيزها قهـ بل ييبغي ان يٍىد الٍىد واضر وبه حػليهاث 

 احػل ًل ش ئ بعيـ . الخالضت ان الٍىد يجب ان يٍىن ظهل وواضر وضشيذ   keep it simpleالتي حػني   KISوهىاى ناغذة مشهىسة هىا 

ضالح خؿا ظهش مؤخشا قمشال الٍىد الزي ال يدخىي غلي حػليهاث هى بمشابت نىبلت مىنىجت الهه غاحال او احال ظىػىد الي هزا الٍىد الي ظبب مشال ال  

 او لخدعحن ش ئ ما او الغاقت ش ئ ونتها ظخٍىن املهمت ضػبت .

ًاقيا للخكٌحر في البرهامج ييل ظيؤدي وظيكخه , ويجب ان يٍىن الخل واضخا نبل الششوع في يخابت اي ًىد , يمًٌ بػذ ر لَ ان يجب ان جاخز ونخا 

 وبزلَ ظيٍىن ونذ يخابت الٍىد انل بٌشحر وباخؿاء انل ايػا  جبذا بٌخابت الخػليهاث اوال غلي شٍل خؿىاث واضخت للخل

 املالخظاث الشائػت في اظلىب يخابت الاًىد  -

  الاظماء يجب ان جذُ غلي ما جكػله ظىاء اظماء املخؿحراث او املؤششاث ... الخ , ويكػل اغاقت حػليو بجاهبه الي مالخظاث جخػلو به 

int carSpeed;//car spreed in kilometer/hour 

  الكشاؾاث في البذايتindentation 
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 او في حمل الششؽ والخلهاث املخذاخلت , ختي يبذو ايثر جىظيما ووغىح  blockفي بذايت ًل  Tapيكػل اغاقت قشاؽ  حذيذ بىاظؿت مكخاح 

if(index > 4) 

{ 

    if(index ==5) 

    { 

         

    } 

} 

else 

{ 

    if(index ==2) 

    { 

         

    } 

} 

 

  يكػل اظخخذام الانىاط في خاالث الششؽ الزي يجمؼ بحن ايثر مً غالنت ششؾيت 

 if( ( grade>= 0.75 ) && ( grade < 0.85 ) ) 

 { 

    printf("Very good\n"); 

 } 

  الخػليهاث زم الخػليهاث 

 انخالطخ 

 لالشاسة الي غىاويً في الزايشةاملؤششاث  حعخخذم 

 اظم املخؿحر للخطُى غلي غىىاهه في الزايشة لزا يعمي  يعخخذم & نبلreference operator 

  يعخخذم * نبل اظم املؤشش لهشاءة او لخػذيل املدخىي الزي يشحر اليه املؤششdereference operator 

 يمًٌ احشاء غملياث الجمؼ والؿشح غلي املؤششاث 

 خػذيل غليها حعخخذم املؤششاث مؼ املطكىقاث ورلَ للهشاءة منها وال 
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 functionsانذوال  -

 printf ,scanf ,putsالذواُ هي حجش الاظاط الي بشهامج مٌخىب بالس ي , قالس ي جدخىي غلي مجمىغت يبحرة مً الذواُ املهمت اظخخذمىا بػػها مشل 

,gets اظخخذام دواُ يخبذ بىاظؿت مؿىسيً اخشيً . وباالغاقت لخلَ الذواُ لذيىا الخشيت لٌخابت دواُ خاضت بىا واظخخذامها , وايػا 

الخاص بها , ويخم اظخذغاء جلَ الذالت في  blockالذالت هي مجمىغت مً الخػليماث والبياهاث املشجبؿت باداء مهمت مػيىت ولها اظم ممحز وايػا لها الـ 

 حجم البرهامج بػذ رلَ امايً مخخلكت في البرهامج , وهي بزلَ ظاغذث غلي ان يهل حجم الٍىد املٌخىب ويزلَ

 جخٍىن اي دالت مً :

 هىع الذالتfunction type  

 اظم الذالتfunction name  

 وظائـ الذالتfunction parameters  

 الاوامش او الخػليماثfunction statements  

 function typeَىع انذانخ  -

, ويمًٌ للذالت الا جشحؼ  charاو floatاو  intيز الاوامش الخاضت بها قهذ يٍىن مشال  هىع الذالت هى هىع البياهاث التي ظخهىم الذالت باسحاغها بػذ جىك

 voidاي نيمت حعمي في جلَ الخالت 

 function nameاسى انذانخ  -

 هى اظم ممحز للذالت يخم اظخذغائها به , ويدبؼ نىاغذ الدعميت مشل املخؿحراث

 function parametersوسبئط انذانخ  -

 مٍان الىظائـ ولٌىه ليغ ششؾا  void, ويمًٌ للذالت الا جاخز وظائـ , ويخم وغؼ ًلمت    والبياهاث التي جدخاحها الذالت الداء وظيكتهاهي الهيم 

  function statementsاالوايش او انزعهيًبد -

 هي الاوامش التي يخم جىكيزها لٍي جؤدي جلَ الذالت مهمتها 

 جىحذ ؾشيهخحن في حػشيل الذواُ  -

  يخم حػشيل define الذالت نبل الذالت الاظاظيت mainاي نبل اظخخذامها 

  يخم الاغالن declareغً الذالت اوال نبل الذالت الاظاظيت زم حػشيكها define or implement   بػذ رلَ وحعمي جلَ الؿشيهت بىمىرج الذالت

function prototype  
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اوال ورلَ الغالم املترحم بها , خيث يعخخذم املترحم هزا الاغالن للخدهو مً اظخذغاء الذالت بالشٍل  في الؿشيهت الشاهيت يخم الاغالن غً الذالت -

وانها جهبل باي غذد مً   intالعليم مً خيث غذد الىظائـ واهىاغها و هىع الذالت , في خالت غذم اغؿاء الاغالن ظيكشع املترحم ان الذالت مً هىع 

 يهت في الٌخاب الىظائـ  , ظيعخخذم جلَ الؿش 

 مشاُ دالت جهىم بؿباغت حملت غلي الشاشت

#include<stdio.h> 

 

//function prototype 

void sayHello(); 

 

int main() 

{ 

    //call function 

    sayHello(); 

 

    return 0; 

} 

 

void sayHello() 

{ 

    printf("hello from function\n"); 

} 

 

hello from function 

 

[08 - functions /01.c ] 

 

, الذالت هىا الجاخز وظائـ وال حػيذ اي نيم لزا   function prototypeنمىا باالغالن غً الذالت نبل الذالت الاظاظيت , نمىا بٌخابت همىرج الخاص 

 voidهي 

//function prototype 

void sayHello(); 

 يت نمىا يخػشيل الذالت باالظكل بػذ الذالت الاظاظ
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void sayHello() 

{ 

    printf("hello from function\n"); 

} 

ًاهذ الذلت ال جاخز وظائـ قالبذ مً يخابت الانىاط  بػذ اظم نمىا باظخذغاء الذالت مً داخل الذالت الاظاظيت خيث يخم جىكيز البرهامج , ختي ان 

 الذالت الن الانىاط هي مايمحز  الذالت غً املخؿحراث  

int main() 

{ 

    //call function 

    sayHello(); 

 

    return 0; 

} 

 

 sayHelloمً داخل الذالت  printfيمًٌ اظخذغاء دالت مً داخل دالت اخشي يما في املشاُ نمىا باظخذغاء الذالت  -

ًالخالي , خيث ًلمت  -  حػني ايػا انها ال جدخاج وظائـ voidًان يمًٌ يخابت اغالن الذالت 

void sayHello(void); 

 يمًٌ الاغالن غً الذالت وحػشيكها مباششة نبل الذالت الاظاظيت , ولًٌ الؿشيهت املعخخذمت ايثر جىظيما  -

#include<stdio.h> 

 

void sayHello() 

{ 

    printf("hello from function\n"); 

} 

 

int main() 

{ 

    //call function 

    sayHello(); 

 

    return 0; 

} 
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 مشاُ دالت جهىم بجمؼ سنمحن صخيدحن واغادة الىاجج

//function prototype 

int add(int first,int second); 

 

int main() 

{ 

    int num1 = 20 ,num2 = 40,result; 

 

    //call with constant values 

    printf("result of 13 + 46 = %d \n", add( 13 , 46 ) ); 

    //call with variable 

    result = add(num1,num2); 

    printf("result of %d + %d = %d \n",num1,num2,result); 

 

    return 0; 

} 

 

int add(int first,int second) 

{ 

    //add two numbers 

    int sum = first + second ; 

    //return addition result 

    return sum; 

} 

[08 - functions /02.c ] 

 

 intوجدخاج الي وظيؿحن يالهما مً هىع   int الذالت مً هىع

int add(int first,int second); 

 يمًٌ يخابت همىرج الذالت بذون اظامي للىظائـ قهـ الاهىاع هي الاهم هىا , اما في الخػشيل قالبذ ان حػؿي اظماء للىظائـ

int add(int,int); 

 

 السحاع هاجج الجمؼ   returnجضها مخؿحر صخيذ ونمىا بخخضيً هاجج حمؼ الىظيؿحن به , واظخخذمىا الٍلمت املذجىصة في حػشيل الذالت ح
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int add(int first,int second) 

{ 

    //add two numbers 

    int sum = first + second ; 

    //return addition result 

    return sum; 

} 

لت بؿشيهخحن الاولي باغؿائها نيم مباششة وؾباغت الىاجج مباششة , الشاهيت باغؿائها نيم مخؿحراث صخيدت وجخضيً الىاجج زم نمىا باظخذغاء الذا

 ؾباغخه بػذ رلَ

printf(“result of 13 + 46 = %d \n”, add( 13 , 46 ) ); 

 

result = add(num1,num2); 

printf(“result of %d + %d = %d \n”,num1,num2,result); 

 

 سايىا اهه يمًٌ ان وعخذعي دالت مً وظيـ دالت اخشي , بششؽ ان يٍىن هىع الذالت و هكغ هىع الىظيـ  مشل رلَ -

printf(“result of 13 + 46 = %d \n”, add( 13 , 46 ) ); 

 addلشاوي بالهيمت التي جم اسحاغها مً الذالت واظدبذاُ الىظيـ ا  printfزم اظخذغاء الذالت   اوال add( 13 , 46 )هىا ظيخم اظخذغاء الذالت  

ًان قشدي 1مشاُ دالت للخدهو مً الشنم الصخيذ هل صوجي او قشدي خيث حػيذ  ًان صوجي وضكش ارا   ارا 

//function prototype 

int isEven(int); 

 

int main() 

{ 

    int number =30; 

 

    if( isEven(number) ) 

    { 

        printf(“%d is even\n”,number); 

 

    } 

    else 
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    { 

        printf(“%d is odd\n”,number); 

    } 

 

    return 0; 

} 

 

int isEven(int num) 

{ 

    if(num%2) 

    { 

        //number is odd 

        return 0; 

    } 

    else 

    { 

        //number is even 

        return 1; 

    } 

} 

 

30 is even 

 

[08 - functions /03.c ] 

 

 main functionانذانخ االسبسيخ  -

 operatingخيث حػيذ جلَ الهيمت لىظام الدشؿيل   intالذالت الاظاظيت هي اهم دالت في الس ي خيث يبذا منها حشؿيل البرهامج , وهي دالت مً هىع 

system مج اهخهي بشٍل ؾبيعي وبذون مشاًل اي نيمت اخشي وهزه اما جٍىن ضكش والتي حػني ان البرهاnon-zero في خالت خذور اخؿاء او مشاًل 

int main() 

{ 

 

    return 0; 

} 
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 يمًٌ للذالت الاظاظيت ان جاخز وظائـ , وجٍىن مً هظام الدشؿيل وظيخػشع لهزا الخها  -

 variable scopeيدبل انًزغيشاد  -

 املخؿحر ولذيىا هىا غذة اهىاع  هزا يدذد ايً يمٌىىا ان وعخخذم

 Block scope   ورلَ للمخؿحراث املػشقت داخل الــblock   ويمًٌ اظخخذام املخؿحر بذايت مً الاغالن غىه وختي نهايت الـ  { }بحنblock  مشل

 ت وخاضت بخلَ الذالتوظائـ اي دالت حػخبر مدلي local variableاملخؿحراث املػشقت في الذالت الاظاظيت  , ويعمي مخؿحر مدلي 

 

int main() 

{ 

 يمًٌ اظخخذامه بذايت مً هىا وختي نهايت الذالت //    

    int first = 20; 

 

     

 

    return 0; 

} 

  {اي   blockويمًٌ اظخخذامه بذايت مً العؿش الزي جم الاغالن غىه قيه وختي نهايت الـ   block scopeاملخؿحر هىا يىضل باهه 

 Nested Block Scope  يمًٌ ان يٍىن لذيىاblocks   مخذاخلت , قاملخؿحراث املػلً غنها في الـblock  الخاسجي يمًٌ اظخخذامها في الـ block 

 الذاخلي  

{ 

     

    int first = 20; 

 

    { 

         //very local variable 

        int second; 

         

        printf(“value of first is %d\n”,first); 

    } 

         

    return 0;    

} 
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الذاخلي  , اما املخؿحراث املػشقت داخليا ال يمًٌ ان حعخخذم في الـ الخاسجي جماما مشل صحاج ظياساث   blockجم اظخخذامه في الـ   firstهىا املخؿحر 

 ي مً بالذاخل , قالٍىد الخالي خاؾئ ولً يػمل الهه ال يػشف هزا املخؿحرالشخطياث الهامت مً في الذاخل يشي مً في الخاسج اما مً بالخاسج اليش 

{ 

     //very local variable 

    int second;  

} 

printf(“value of second is %d\n”,second); 

ًاملشاُ الخالي و لذيىا مخؿحريً لى اهىا اغلىا غً مخؿحر في بلىى داخلي بىكغ اظم مخؿحر مىحىد في بلىى خاسجي الاولىيت جٍىن دائما للبلى  ى الذاخلي , 

 بىكغ الاظم

{ 

    int num =99; 

    { 

        int num =10 ; 

         

        printf(“%d”,num); 

    } 

} 

  10دالت الؿباغت هىا ظخؿبؼ الهيمت الانشب لها املىحىدة في البلىى الذاخلي اي 

 Function Scope    ئي ويمًٌ اظخخذامه مً بذايت الذالت وختي اخشها وهى مشجبـ بـ هىا املخؿحر يٍىن مشgoto   قهـ خيث الػالماثlabels 

 جٍىن مشئيت مً اي مٍان في الٍىد ظىاء نبلها او بػذها

int main () 

{ 

    goto middle ;  

    . 

    . 

    

    middle : 

    . 

    . 

    return 0 ;     

} 
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 Program Scope راث التي يخم الاغالن غنها خاسج الذواُ ,ويعمي بالشامل للمخؿحglobal  ًوهى مشئي ويمًٌ اظخخذامه مً اي ملل م

 ملكاث البرهامج

//function prototype 

void printGlobal(); 

 

//global variable 

int number =150; 

 

int main() 

{ 

    printf(“value of global variable is %d , from main \n”, number ); 

    //call printGlobal function 

    printGlobal(); 

 

    return 0; 

} 

 

void printGlobal() 

{ 

    printf(“value of global variable is %d , from printGlobal  \n”, number ); 

} 

 

value of global variable is 150 , from main 

value of global variable is 150 , from printGlobal 

 

[08 - functions /04.c ] 

 لٍل الٍىد   globalنمىا باالغالن غً املخؿحر خاسج الذالت الاظاظيت لزا هى شامل   

//global variable 

int number =150; 

  printGlobalاظخخذمىا هزا املخؿحر مشجحن اخذهما مً الذالت الاظاظيت والاخشي مً الذالت 

 file scope  املخؿحر مشئي ويمًٌ اظخخامه بامللل الزي جم الاغالن غىه قيه قهـ , وهى يػشف خاسج الذواُ مشلglobal   ولًٌ يػاف ًلمت

static  نبل هىع املخؿحر 
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//- 127 -ariable visible to this file only 

static int number =90; 

 storage classesفئبد انزخضيٍ  -

 الكترة التي ظيبهي قيها في الزايشة  وايػا مجاُ اظخخذام املخؿحر وهي  lifetimeجدذد غمش املخؿحر 

  جلهائيauto  

الخاص باملخؿحر مشل املخؿحراث التي حػشف   blockاملعاخت الخخضيييت للمخؿحر مؤنخت , اي يمًٌ اظخخذامها الي ؾشع اخش بمجشد اهتهاء الـ 

 داخل الذواُ 

 هي مؤنخت بشٍل اقتراض ي  blockال حعخخذم الن املخؿحراث التي حػشف داخل اي  autoيز الذالت  وجلَ الٍلمت التي جيخهي بمجشد اهتهاء جىك 

int add(int first,int second) 

{ 

    //add two numbers 

    int sum = first + second ; 

    //return addition result 

    return sum; 

} 

 ه باهتهاء جىكيز الذالت لً يطبذ له وحىدجلهائي اله  sumاملخؿحر  

  ًظايstatic 

 ويخخلل مػىاها خعب الاظخخذام ولها زالزت اظخخذاماث 

ارا اظخخذمذ مؼ املخؿحراث داخل اي دالت , هزا يػني ان املعاخت الخخضيىت لهزا املخؿحر بمجشد حجضها اُو مشة ظدبهي خاضت به  .1

 داخل دالت بػذ صيادجه, مشاُ بشهامج يهىم بؿباغت نيمت املخؿحر 

void printValue() 

{ 

    static int num =20; 

    num++; 

    printf(“value is %d \n”,num); 

} 

 مشاث مشال يخٍىن الىديجت  3وباظخذغاء جلَ الذالت  

printValue(); 

printValue(); 

printValue(); 
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value is 21 

value is 22 

value is 23 

, هديجت ملؤزش الضيادة ظخطبذ  20وظيػؿي نيمت مباششة   numذالت للمشة الاولي ظيخم حجض معاخت للمخؿحر غىذ اظخذغاء ال

, غىذ اظخذغاء الذالت للمشة الشاهيت ظخجذ ان   static, غىذ اهتهاء الذالت لً يخم خزف املخؿحر مً الزايشة الهه مً هىع  21الهيمت 

 وهٌزا الي اظخذغاء جالي للذالت  22م جؿبيو مؤزش الضيادة مباششة وظخطبذ الهيمت املخؿحر مىحىد في الزايشة ,بالخالي ظيخ

ارا اظخخذمذ مؼ املخؿحراث املػشقت خاسج الذالت الاظاظيت حػني ان هزا املخؿحر خاص بهزا امللل قهـ وال يمًٌ الاشاسة اليه مً  .2

 اي ملل اخش , خيث ان الس ي حعمذ باظخخذام مخؿحر مػشف في ملل اخش 

//- 128 -ariable related to this file only 

static int number =90; 

 

int main() 

{ 

    return 0 ; 

} 

 

 حػني ان جلَ الذالت اليمًٌ اظخخذامها خاسج امللل املػشقت به  الذواُحػشيل ذ مؼ مذارا اظخخ .3

  مسجلregister 

اءة والٌخابت في املسجالث اظشع بٌشحر مً الزايشة , ومً الىهاؽ املهمت هىا يخم جخضيً املخؿحر في اخذ املسجالث  الذاخليت للمػالج , الن الهش 

 اهىا ال وعخؿيؼ الخطُى غلي غىىان هزا املخؿحرالهه ليغ في الزايشة , وهزا الىىع يعاغذ في حعشيؼ البرهامج 

register int counter =0; 

 

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

{ 

    printf(“%d”,counter); 

} 

 

  خاسجيextern  

 program scopeالتي لها  globalفي الس ي يمًٌ اظخخذام مخؿحر مػشف في ملل اخش مً ملكاث البرهامج , وحعخخذم مؼ املخؿحراث الشاملت 

 externلذيىا غىا ملكحن غلي اليمحن جم حػشيل املخؿحر , واظخخذمىاه في امللل غلي اليعاس باظخخذام الٍلمت 

int x = 99; extern int x ; 
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int main () 

{ 

     

    return 0 ; 

} 

int main () 

{ 

     

    return 0 ; 

} 

  

  مخؿايشvolatile 

( مشال التي حعخخذم لخػحن نيمت ملخؿحر ,  var=5 يعخخذم في خاُ ان نيمت املخؿحر ظيخم حؿحرها بػيذا غً البرهامج اي بذون اظخخذام حملت )

,مشاُ ان يٍىن لذيىا مخؿحر به الهيم املذخلت مً لىخت املكاجيذ   غلي املخؿحر optimizationػلم املترحم الا يهىم بػمليت جدعحن وهدً بزلَ و

 ح , غىىان املخؿحر مىحىد باخذ املسجالث  الخاضت بلىخت املكاجيذ وبالخالي نيمت املخؿحر يخم حؿحرها بشٍل جلهائي غىذ الػؿـ غلي اي مكخا

 

 math library functionsانخبطخ ثبنشيبضيبد  انذول -

 , وعخػشع الذواُ الشائػت منها  math.hجدخىي الس ي غلي مجمىغت مً الذواُ الخاضت بالػملياث الشياغيت , وهزه الذواُ مىحىدة في امللل الشاس ي 

 مشاُ الىظيكت الذالت

sqrt( x ) لـ الجزس التربيعي للهيمت  x sqrt( 16.0) = 4.0 

fabs( x )  الهيمت املؿلهت لـx fabs( - 40.5 ) = 40.5 

pow( x , y)  نيمتx  مشقىغت الطy pow( 5 , 2) = 25.0 

sin( x )  حيب الضاويت  x خيث x بالخهذيش الذائشي

radian 

sin( 0.0 )  = 0.0 

cos( x )  حيب جمام الضاويت  x خيث x بالخهذيش الذائشي

radian 

cos( 0.0 ) = 1.0 

tan( x )  ظل الضاويت  x خيث x بالخهذيش الذائشيradian tan( 0.0 ) = 0.0 

log10( x )  لىؾاسيخمx   10لالظاط log10( 100.0 ) = 2.0 

ceil( x ) الخهشيب اليبر نيمت ceil( 9.2 ) = 10.0 

floor( x ) الخهشيب النل نيمت floor( 9.2 ) = 9.0 

  االسقبو انعشىائيخ -

وهزا املذي سبما ال  32767اي  0x7FFF والزي يعاوي  RAND_MAXفي جىليذ الاسنام الػشىائيت  مً ضكش وختي نيمت الشابذ   ()randحعخخذم الذالت 

يخم رلَ باظخخذام )%( باقي الهعمت ورلَ الن باقي الهعمت غلي سنم البذ ان جٍىن انل  10هدخاج اليه قمشال سبما هدخاج سنم غشىائي مً ضكش الي 

 شنم قمشال مً هزا ال

rand() % 10  
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 ًالخالي 1, لى اسدها ان يٍىن الشنم الػشىائي بذايت مً الطكش ههىم باغاقت  9حػؿي سنم غشىائي مً ضكش وختي 

rand() % 10 + 1 

  10الي  1حػؿي سنم غشىائي مً 

 srandالذالت  -

 شة وعخخذم قيها البرهامج  ووعخخذم دالت الىنذ ًىظيـورلَ لخىليذ اسنام حذيذة في ًل م  randحعخخذم هزه الذالت الغذاد الذالت 

srand(time(NULL)); 

ل ضكدت بها سنم غشىائي , قٍل مشة وعخخذم قيها البرهامج ووعخذعي الذالت  قانها جبذا   randقلى اقترغىا ان الاغذاد الػشىائيت غباسة غً يخاب ًو

 جبذا مً مٍان اخش مخؿحر مً الٌخاب    randقانها بشٍل او باخش ججػل   srandظخخذمىا الذالت مً اُو الٌخاب وحػيذ هكغ الاسنام في ًل مشة , اما لى ا

 مداوالث لخخمحن الشنم  4ويػؿي املعخخذم  10الي  1مشاُ بشهامج يهىم بخىليذ سنم غشىائي مً 

int main() 

{ 

    //seed rand 

    srand(time(NULL)); 

   //generate random number 

   int random = (rand() %10 )+ 1 ; 

   //user guess 

   int guess; 

   //trials 

   int trials; 

 

   for(trials =1 ; trials <=4 ; trials++ ) 

   { 

       printf(“guess number from 1..10 : “); 

       scanf(“%d”,&guess); 

 

       if(guess == random) 

       { 

           break; 

       } 

   } 
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   if(guess == random) 

   { 

       printf(“Excellent , in %d trial\n”,trials); 

   } 

   else 

   { 

       printf(“number is %d \n”,random); 

   } 

 

    return 0; 

} 

 

guess number from 1..10 : 1 

guess number from 1..10 : 9 

guess number from 1..10 : 7 

guess number from 1..10 : 4 

number is 6 

 

[ 08 - functions /07.c  ] 

 

 calling functionsطشق اسزذعبء انذوال  -

 ؾشيهت اظخذغاء الذالت هي الؿشيهت التي حػؿي بها الذالت الىظائـ وهي اخذي ؾشيهخحن :

  اظخذغاء بالهيمتcalling by value الىظائـ للػمل غليها داخل الذالت , اي حؿحر في جلَ اليسخت ال يؤزش غلي املخؿحر وقيها يخم اخز وسخت م ً

 الاضلي

  اظخذغاء باملؤششcalling by reference  وقيها يخم اخز وسخت ايػا ولًٌ الخؿحر في اليسخت يؿحر في املخؿحر الاضلي مباششة , ويظهش غىذما

 جٍىن وظائـ الذالت مً هىع املؤششاث

 اخذهما بالهيمت والاخشي باملؤشش وظجري الكشم  swapحيذا ظىهىم بخػشيل دالت مهمتها جبذيل مدخىي مخؿحريً  لكهم الكشم 

//declare swap function by value 

void swap(int,int); 

 

int main() 

//declare swap function by reference 

void swap(int*,int*); 

 

int main() 
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{ 

   //test variables 

   int x = 10 ,y = 50; 

   //print value before swap 

   printf(“before x = %d , y= %d \n”,x,y); 

   //swap by value 

   swap(x,y); 

   //print value after swap 

   printf(“after x = %d , y= %d \n”,x,y); 

    return 0; 

} 

 

void swap(int first,int second) 

{ 

    int temp = first; 

    first = second; 

    second = temp; 

} 

{ 

   //test variables 

   int x = 10 ,y = 50; 

   //print value before swap 

   printf(“before x = %d , y= %d \n”,x,y); 

   //swap by reference 

   swap(&x , &y); 

   //print value after swap 

   printf(“after x = %d , y= %d \n”,x,y); 

    return 0; 

} 

 

void swap(int *first,int *second) 

{ 

    int temp = (*first); 

    (*first) = (*second); 

    (*second) = temp; 

} 

 

before x = 10 , y= 50 

after x = 10 , y= 50 

 

 

before x = 10 , y= 50 

after x = 50 , y= 10 

[08 - functions /08.c ] [08 - functions /09.c ] 

ي اليعاس جم في الخالت التي غلي اليمحن جم جبذيل مدخىي مخؿحراث الىظائـ ولًٌ هزا الخؿحر لم يدذر في املخؿحراث الاضليت , اما في الخالت التي غل

 ذم املؤششاث جبذيل مدخىي مخؿحراث الىظائـ وظهش الخؿحر مباششة في املخؿحراث الاضليت النها حعخخ

 الاضليتفي خالت اظخذغاء بالهيمت جبذيل املدخىياث يدذر قػليا ولًٌ في املخؿحراث  الخاضت بالذالت التي حػخبروسخت مً الاضل  وليغ املخؿحراث 

الهيم جبهي يما هي  اما في خالت الاظخذغاء باملؤشش قاهه غىذ اخز وسخت مىه داخل الذالت يبهي يدخىي غلي الػىىان الاضلي , الهه غىذ اليسخ

 ولزا الخؿحر في املدخىي الزي يشحر اليه املؤشش يؿحر مباششة في املخؿحر الاضلي

 ًىظيـ للذواُ باملؤشش بشٍل اقتراض ي املطكىقاث يخم اغؿائها  -
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 مشاُ دالت جهىم بؿباغت مدخىي مطكىقت

//declare print array function 

void printArray(int array[] , int len); 

 

int main() 

{ 

    //array of integers 

    int nums[] = {11,54,78,90,123,46,74,91}; 

 

    printArray(nums,8); 

 

    return 0; 

} 

 

void printArray(int array[] , int len) 

{ 

    int index ; 

    printf(“\n[ “); 

    //loop ,print array elements 

    for(index =0 ;index <len ;index++) 

    { 

        printf(“ %d “,array[index]); 

    } 

 

    printf(“ ]\n”); 

} 

 

  [  11  54  78  90  123  46  74  91 ] 

 

[08 - functions /10.c ] 

 

ىظيـ اُو وحجم املطكىقت ًىظيـ اغلىا غً همىرج دالت لؿباغت مدخىي مطكىقت اغذاد صخيدت والتي جدخاج الي املطكىقت املشاد ؾباغتها ً

 زان
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void printArray(int array[] , int len); 

 لخدذيذ الىظيـ مً هىع مطكىقت الغذاد صخيدت , الذالت راتها جهىم باملشوس غلي غىاضش املطكىقت وؾباغتها  []int arrayيعخخذم  

 لعابهت لؿباغت مدخىي املطكىقت للخدهو مً رلَمشاُ دالت جهىم بػٌغ مدخىياث مطكىقت اغذاد صخيدت , حعخخذم الذالت ا

//declare reverse array function 

void reverse(int array[],int len); 

 

int main() 

{ 

    //array of integers 

    int nums[] = {11,54,78,90,123,46,74,91}; 

    //print content before reverse 

    puts(“before”); 

    printArray(nums,8); 

    //apply reverse 

    reverse(nums,8); 

    //print content after reverse 

    puts(“after”); 

    printArray(nums,8); 

 

    return 0; 

} 

 

void reverse(int array[],int len) 

{ 

    //loop index , temp storage for swap 

    int I ,temp; 

  //loop and swap each two elements 

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

    { 

        temp = array[i] ;//store it in temp 

        array[i] = array[len-i-1] ;//take content of other element 

        array[len-i-1] = temp ;//take original content of the other element 

    } 

} 
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before 

  [91  74  46  123  90  78  54  11  ] 

after 

  [11  54  78  90  123  46  74  91  ] 

 

[ 08 – functions /11.c ] 

خيث ان املطكىقت حػؿي ًىظيـ باملؤشش , قان غملياث الخبذيل بحن الػىاضش ظهشث بشٍل مباشش في املطكىقت الاضليت , غمليت غٌغ مدخىياث 

جبذا مً ضكش وختي هطل حجم   forغلي جبذيل مدخىياث ًل غىطشيً مخهابلحن الاُو والاخحر , الشاوي ونبل الاخحر وهٌزا , الخلهت املطكىقت جهىم 

ًاهذ .  املطكىقت الهىا ههىم بدبذيل هطل املطكىقت مؼ الىطل الاخش ولى ايملذ الخلهت ختي حجم املطكىقت ظخػىد املطكىقت يما 

 ظـ مطكىقت مشاُ دالت جهىم بدعاب مخى 

//declare array average function 

int average(int array[] , int len); 

int main() 

{ 

    //array of integers 

    int nums[] = {11,54,78,90,123,46,74,91}; 

    int avg = average(nums , 8 ); 

    printf(“array average is %d \n”,avg); 

 

    return 0; 

} 

 

//declare array average function 

int average(int array[] , int len) 

{ 

    int I,sum=0; 

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

    { 

        sum +=array[i]; 

    } 

    return sum /len ; 

} 
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array average is 70 

 

[ 08 - functions /12.c  ] 

 

 انخالطخ 

 ط الي بشهامج مٌخىب بالس يالذواُ هي حجش الاظا 

  اظخذغاء بالهيمتcalling by value  وقيها يخم اخز وسخت مً الىظائـ للػمل غليها داخل الذالت , اي حؿحر في جلَ اليسخت ال يؤزش غلي املخؿحر

 الاضلي

 

  اظخذغاء باملؤششcalling by reference ملخؿحر الاضلي مباششة , ويظهش غىذما وقيها يخم اخز وسخت ايػا ولًٌ الخؿحر في اليسخت يؿحر في ا

 جٍىن وظائـ الذالت مً هىع املؤششاث

   ًقئاث الخخضي storage classes  جدذد غمش املخؿحرlifetime الكترة التي ظيبهي قيها في الزايشة  وايػا مجاُ اظخخذام 
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 structuresانــ  -

مً اهىاع مخخلكت , ججمؼ جدذ اظم واخذ لعهىلت الخػامل , بالخالي هي حعمذ بخجميؼ مجمىغت مً املخؿحراث املشجبؿت  هي مجمىغت مً مخؿحر او ايثر 

 structureلخلَ الـ members او اغػاء  fieldحعمي خهُى structure مؼ بػػها مً احل الخػامل مػها ًىخذة واخذة , غىاضش البياهاث الخاضت بٍل 

اث ان املطكىقت بها بياهاث مً هكغ الىىع , ويخم الاشاسة لٍل غىطش باملطكىقت مً خالُ الترجيب الخاص بالػىطش داخل هي جخخلل غً املطكىق

  يمًٌ ان جدىي بياهاث مً اهىاع مخخلكت , ويخم الاشاسة لػىاضشها باظم ًل غىطش    structureاملطكىقت ,اما الـ 

  structureالاغالن غً بييت الـ  

 
 

 structureغً مخؿحر مً هىع  الاغالن

struct struct_name variable_name ; 

 

 يجب ان هكشم بحن الاغالن غً شٍل وبييت الـ والاغالن غً مخؿحر مً هىغها  -

  الاغالن غً شٍل الـstructure ايشة ههىم بخدذيذ غذد املخؿحر وهىع واظم ًل مخؿحر وجشجيب وحىدهم داخلها , وهدً بزلَ لم هخػامل مؼ الز

 بػذ

  الاغالن غً مخؿحر مً هىعstructure  مػيىت ههىم بذجض معاخت جخضيييت في الزايشة لها 

 امشلت 

بييت لخخضيً ابػاد ش ئ ما بها غىطشيً الاُو 

 لخخضيً الاسجكاع والشاوي لخخضيً الػشع

//declare box1  

struct dimen box1; 

//declare box2 

struct dimen box2; 

 

struct dimen  

{ 

    int height; 

    int width; 

}; 

بييت لخخضيً اخذازياث ههؿت مػيىت في الكشاؽ , 

بها زالزت غىاضش لخخضيً الابػاد غلي املداوس 

//declare intial  

struct coord intial; 

struct coord 

{ 
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  Z , Y , X  //declare finalالشالزت 

struct coord final; 

 

 

    int x ; 

    int y ; 

    int z ; 

}; 

بييت اجخضيً بياهاث مىظل , بها غىطشيً 

 اخذهما لخخضيً اظم املىظل والاخش ساجبه

//declare emp1  

struct emp emp1; 

//declare emp2 

struct emp emp2; 

 

struct emp 

{ 

    char name[255] ; 

    float salary ; 

}; 

 

 مخبىغا بـ ههؿت ) . ( زم اظم الػىطش مشل structureمً خالُ اظم املخؿحر مً هىع الـ  structureيخم الاشاسة لٍل غىطش داخل الـ 

box1.height = 33 ; 

box2.width  = 23 ; 

 

 مشاُ جىغيحي 

#include<stdio.h> 

 

//declare structure form 

struct emp 

{ 

    char name[100] ; 

    float salary ; 

}; 

 

int main() 

{ 

    //declare variable of type emp 

    struct emp emp1; 

    //get employee info from user 

    printf(“type employee name : “); 

    gets(emp1.name); 

    printf(“type employee salary : “); 
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    scanf(“%f”,&emp1.salary); 

 

    //print employee info 

    printf(“employee name is %s , his salary is %.2f \n”, emp1.name , emp1.salary ); 

 

    return 0; 

} 

 

type employee name : omar - 140 -ohamed 

type employee salary : 1234.5 

employee name is omar - 140 -ohamed , his salary is 1234.50 

 

[09 - structures/01.c ] 

 , جخٍىن مً غىطشيً الاُو اظم املىظل والاخش الشاجب  structureـ نمىا باالغالن غً شٍل ال

struct emp 

{ 

    char name[100] ; 

    float salary ; 

}; 

  struct empحجضها مخؿحر مً هىع 

struct emp emp1; 

 لػىطشاششها الي غىطش داخلها ظىاء للهشاءة او الٌخابت باظخخذام اظم املخؿحر مخبىغا بىهؿت زم اظم ا

emp1.name 

&emp1.salary 

 

 يمًٌ ان هجمؼ بحن الاغالن غً البييت وحجض املخؿحر هٌزا ويمًٌ ونتها الاظخؿىاء غً اظم البييت  -

struct  

{ 

    char name[100] ; 

    float salary ; 

} emp1 , emp2 ; 

struct emp 

{ 

    char name[100] ; 

    float salary ; 

} emp1 , emp2 ; 
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 يخم اغؿاء نيم مباششة لػىاضش البييت باخذي ؾشيهخحن  -

  باالشاسة املباششة لٍل غىطش يما في املشاُ العابوbox1.height = 33 

  باظخخذام نائمت التهيئتinitializer list   بىكغ جشجيب الػىاضش داخل البييت يما يلي  { }خيث جىغؼ الهيم داخل انىاط 

struct emp emp1 = { “omar - 141 -ohamed”,1234.7 }; 

ًاملشاُ , بشهامج لخعاب معاخت معخؿيل بمػشقت ههؿخحن مخهابلخحن  nested structure  يمًٌ لبييت ان جدخىي غلي غىطش مً هىع بييت اخشي  -

 x , yبشٍل نؿشي ولٍل ههؿت اخذازياث 

//describe point structure 

struct point 

{ 

    int x; 

    int y; 

}; 

//describe rectangle points structure 

struct rect 

{ 

    //left lower point 

    struct point p1; 

    //right upper point 

    struct point p2; 

}; 

 

int main() 

{ 

    struct rect r ; 

 

    //left lower point ( 1 , 1 ) 

    r.p1.x = 1; 

    r.p1.y = 1; 

    //right upper point ( 3 , 4 ) 

    r.p2.x = 4 ; 

    r.p2.y = 3 ; 

    //width =  x upper right – x lower left 

    int width = r.p2.x – r.p1.x ; 
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    //height = y right upper – y lower left 

    int height = r.p2.y – r.p1.y; 

 

    printf(“rectangle area is %d \n”, width * height ); 

 

    return 0; 

} 

 

rectangle area is 6 

 

[09 - structures/02.c ] 

 يخم الاشاسة الي غىاضش البييت الذاخليت باظخخذام الىهؿت ايػا ) .(

r.p1.x = 1; 

 

 structures and pointersانجُيبد وانًؤششاد  -

 يخم اوشاء مؤشش الي بييت جماما مشل املؤششاث الاخشي , مشاُ

struct emp * ptr ; 

( بذال مً ) . (, بالؿبؼ يمٌىىا اظخخذام ).( ولًٌ ظىدخاج الي <-غىذما يٍىن لذيىا مؤشش لبييت يخم الاشاسة الي غىاضش جلَ البييت باظخخذام الشمض ) 

 يما هى مىضر الكشم بحن الؿشيهخحن  ( )*اظخخذام 

struct  

{ 

    char name[255] ; 

    float salary ; 

} emp , *ptr; 

 

ptr = &emp; 

(*ptr).salary = 1234.5; 

(*ptr).name = “omar - 142 -ohamed”; 

ptr->salary = 1234.5; 

ptr->name = “omar - 142 -ohamed”; 
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 structures and functionsانجُيبد وانذوال  -

 بييت , مشاُ دالت جهىم باوشاء بييت واسحاغهايمًٌ ان يٍىن لذيىا دالت مً هىع بييت مػيىت , قهي جهىم باسحاع نيمت مً هىع جلَ ال- 

//describe point structure 

struct point 

{ 

    int x; 

    int y; 

}; 

 

//declare getPoint function 

struct point getPoint(int x ,int y); 

 

int main() 

{ 

    struct point pt ; 

    //call getPoint and assign returned value to pt 

    pt = getPoint(12 , 44); 

    printf(“points are %d ,%d \n”, pt.x , pt.y ); 

    return 0; 

} 

 

struct point getPoint(int x ,int y) 

{ 

    //create temporarily variable 

    struct point temp ; 

    temp.x = x; 

    temp.y = y; 

    return temp ; 

}; 

 

points are 12 , 44 

 

[09 - structures/03.c ] 
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 يمًٌ لذالت ان جاخز بييت ًىظيـ اما بالهيمت او باملؤشش, مشاُ لذالت جهىم بؿباغت مدخىي بييت اخذهما بالهيمت والاخشي باملؤشش -

//describe point structure 

struct point 

{ 

    int x; 

    int y; 

} pt ; 

void printPoint(struct point *p) 

{ 

  printf(“points are %d ,%d \n”, p->x , p->y ); 

} 

void printPoint(struct point p) 

{ 

    printf(“points are %d ,%d \n”, p.x , p.y ); 

} 

  

ًاهذ البييت يبحرة , الهه يما غلمىا معبها ان الىظائـ ي خم اخز وسخت منها داخل الذالت يكػل دائما ان وعخخذم الاظخذغاء باملؤشش خاضت ارا 

ًاهذ البييت يبحرة قهزا خخما يؤدي الي اظتهالى الزايشة   للػمل غليها , وارا 

 array of structuresيظفىفخ ثُيبد  -

 وعخؿيؼ ان هيشا مطكىقت مً البيياث جماما مشل مطكىقت املخؿحراث الاخشي خيث يٍىن ًل غىطش في املطكىقت غباسة غً بييت  مشاُ

struct point shape[4]; 

 

 مشاُ بشهامج جىغيحي

//describe book structure 

struct book 

{ 

    char author[100]; 

    char title[255]; 

    int year ; 

}; 

 

 

int main() 

{ 

    //create array and initialize it 
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    struct book  books[3] = { 

                            { “- 145 -hilip sedgewick”,”algorithms in c”,2000}, 

                            {“peter van der linden”,”expert c programming”,2002}, 

                            {“- 145 -hilip - 145 -hilips”,”image processing in c”,1999} 

                            }; 

 

    //print books 

 

    //first book 

    printf(“%s By %s At %d\n”,books[0].title,books[0].author,books[0].year); 

    //second book 

     printf(“%s By %s At %d\n”,books[1].title,books[1].author,books[1].year); 

    //third book 

     printf(“%s By %s At %d\n”,books[2].title,books[2].author,books[2].year); 

 

    return 0; 

} 

 

algorithms in c By - 145 -hilip sedgewick At 2000 

expert c programming By peter van der linden At 2002 

image processing in c By - 145 -hilip - 145 -hilips At 1999 

 

[09 - structures/04.c] 

 

 typedefرسًيخ اَىاع انًزغيشاد ثبسزخذاو  -

ًاهىا ههىم بذجض مخؿحر مً هىع مػحن  typedefجديذ لىا الس ي اغادة حعميت اهىاع املخؿحراث باظماء حذيذة خاضت بىا باظخخذام الٍلمت املجىصة  زم 

 وخيث يٍىن الاظم الجذيذ مٍان اظم املخؿحر مشل 

typedef int myInt; 

ًالخالييمًٌ اظخخذامه لالغالن غً مخؿ myIntاغلىا غً هىع حذيذ يعمي    حراث 

myInt number ; 

myInt *ptr; 

myInt arr[3]; 
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 وهزا الٍىد هى جماما الٍىد الخالي 

int number ; 

int *ptr; 

int arr[3]; 

 structمت قهـ الخؿحرفي املعمياث ولًٌ جبهي الىظيكت يما هي , مً الاظخخذاماث الهامت ان وػؿي اظماء للبيياث التي وػلً غنها قبذال مً يخابت ًل

 والاخش بذونها  typedefلذيىا مشالحن اخذهما بـ  زم اظم البييت زم اظم املخؿحروػؿي لها حعميت حذيذة ووعخخذمها 

struct emp 

{ 

    char name[255] ; 

    float salary ; 

}; 

 

struct emp emp1; 

struct emp emp2; 

 

 

struct emp 

{ 

    char name[255] ; 

    float salary ; 

}; 

//create new type name 

typedef struct emp empRecord; 

 

empRecord emp1; 

empRecord emp2; 

 

 typedefمً اهم اظخخذاماث 

  لى اظخخذمذ مؼ مخؿحراث يخؿحرحجمها مً حهاص الخش خعب بييت املػالج الخاص بالجهاص , ظىهىم بالخػذيل غليtypedef  قهـ غبـ الخؿحر

 في حجم املخؿحر

 ن يٍىن معمياث لها مػني قـ اempRecord   ًلها مػني ايثر مstruct emp 

 unionsانجُيخ ثبسزخذاو  -

في انها جدىي غىاضش مً اهىاع مخخلكت , ولًٌ املعاخت الخخضيىت التي يخم حجضها ليعذ مجمىع معاخاث غىاضشها واهما  structureهي مشل الـ 

ًاالهاء الزي   ملىحىدة بها في لخظت مػيىت جخظ قػليا اخذ غىاضشها وليغ ًل الػىاضشمعاخت الػىطش الايبر , ولزا قان الهيمت ا , يمًٌ الىظش اليها 

 يمًٌ ان يدىي ايثر مً هىع مً العىائل ولًٌ في لخظت مػيىت يدىي ش ئ واخذ قهـ ماء مشال لجري املشاُ الخالي

//declare union form 

union value 

{ 

    int x; 
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    int y; 

}; 

 

int main() 

{ 

    union value v1; 

    v1.x = 20 ; 

    printf(“value of x is %d \n”, v1.x); 

    printf(“value of y is %d \n\n”, v1.y); 

 

    v1.y = 50; 

    printf(“value of x is %d \n”, v1.x); 

    printf(“value of y is %d \n\n”, v1.y); 

 

    return 0; 

} 

 

value of x is 20 

value of y is 20 

 

value of x is 50 

value of y is 50 

 

[ 09 - structures/05.c  ] 

 

  structureجماما مشل الـ unionفي البذايت اغلىا غً شٍل الـ 

union value 

{ 

    int x; 

    int y; 

}; 

بايذ يما نلىا جاخز معاخت  4بايذ واهما  8ليعذ  union valueملخؿحر مً هىع   املدخىي هىا للخبعيـ ملخؿحريً مً هكغ الىىع , املعاخت الخخضيييت

  xالػىطش الايبر وهىا الػىطشيً مً هكغ الىىع , نمىا بػذ رلَ بذجض مخؿحر وحؿحر نيمت 
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v1.x = 20 ; 

 yجخظ اخذ الػىاضش قهـ , قػىذ ؾباغت غىذ ؾباغت مدخىي الػىطشيً جم ؾباغت هكغ الهيمت الهه يما نلىا الهيمت املىحىدة في لخظت مػيىت 

وؾباغت مدخىي الػىطشيً قخم ايػا ؾباغت هكغ الهيمت , الىخائج في هزا  yاخزث الهيمت املىحىدة  والػٌغ خذر بػذ رلَ قهذ نمىا بخؿحر نيمت 

ًاهذ مكهىمت الن الػىطشيً مً هكغ الىىع لجري املشاُ الخالي  املشاُ 

//declare union form 

union value 

{ 

    int x; 

    char ch; 

}; 

 

int main() 

{ 

    union value v1; 

    v1.x = 20 ; 

    printf(“value of x is %d \n”, v1.x); 

    printf(“value of ch is %c \n\n”, v1.ch); 

 

    v1.ch = ‘A„ ; 

    printf(“value of x is %d \n”, v1.x); 

    printf(“value of ch is %c \n\n”, v1.ch); 

 

    return 0; 

} 

 

value of x is 20 

value of ch is  ¶ 

 

value of x is 65 

value of ch is A 

 

[ 09 - structures/06.c  ] 

 بايذ  5بايذ وليغ  4ظخٍىن  v1هىا الىخائج مخخلكت الهىا لذيىا هىغحن مخخلكحن , املعاخت الخخضيىت هىا للمخؿحر 
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 الزي يػيذ الدجم بالبايذ الي هىع مخؿحر او املخؿحر راجه مشاُ  sizeofدجم الزي يشؿله اي مخؿحر في الزايشة باظخخذام املؤزش يمًٌ مػشقت ال -

4 sizeof(int); 

1 sizeof(char); 

4 sizeof(union value); 

 

 enumانجيبَبد انًعشوف قيًهب يسجقب  -

ًٌ ان ياخزها املخؿحر , قلى ان لذيىا مخؿحر لخخضيً اليىم  قىدً وػشف معبها ان هزا املخؿحر نيمخه حعخخذم في الخاالث التي وػشف ًل الهيم التي يم

ًالخالي   هي اخذ جلَ الهيم قهـ )العبذ , الاخذ , الازىحن , الشالزاء , الاسبػاء , الخميغ , الجمػت(   

enum days{ SATURDAY ,SUNDAY, MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY}; 

enum days today = MONDAY ; 

 

 وجىظيما اوشاها لٍل الهيم التي يمًٌ ان ياخزها املخؿحر , واوشاها مخؿحر مً هكغ الىىع , لعذ مػؿش لخلَ الؿشيهت هي قهـ الاقػل والايثر وغىخا

( لزا الخػشيل ظيٍىن مشاُ اخش لىكشع ان لذيىا مخؿحر يدمل جهذيش ؾالب , قاخخماالث الهيم هي )امخياص , حيذحذ  ا , حيذ , مهبُى

enum grades {EXCELLENT , VERYGOOD , GOOD , PASS}; 

 واملخؿحر 

enum grades myGrade = VERYGOOD ; 

ان وهٌزا , بل ويٌىىا  1بهي ان وػشف ان املترحم يػؿي ًل واخذ مً جلَ الهيم غذد صخيذ داخليا ليكشم بينها , وهزا الػذد يبذا مً ضكش زم 

 وػؿي هدً جلَ الهيم مباششة 

enum grades {EXCELLENT = 12 , VERYGOOD , GOOD , PASS}; 

   15زم  14زم  13الهيم التي جليها ظخاخز 

 

 packed structures or bit fieldsضغط حدى انجُيخ  -

خدذيذ غذد البخاث الٍاقيت لٍل غىطش داخلها , بذال مً حعمذ لىا جلَ الؿشيهت باغالن غً بييت ما بديث جاخز انل حجم في الزايشة , خيث ههىم ب

ًاالحي  جشى الػىاضش بذجمها الاقتراض ي , يخم رلَ باغاقت ههؿخحن ):( بػذ اظم الػىطش زم غذد البخاث املؿلىبت 
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struct status 

{ 

    int isEven:1 ;//1 if even ,0 if odd 

    int isZero:1 ;//1 if zero ,0 if non-zero 

    int isPrime:1 ;//1 if prime number or 0 if not 

    int isPositive: 1;//1 if +ve or 0 if -ve 

    char number ; //number from -128 to 127 

}; 

 packingظخاخز معاخت انل مً لى لم وعخخذم 

struct status 

{ 

    int isEven ;//1 if even ,0 if odd 

    int isZero ;//1 if zero ,0 if non-zero 

    int isPrime ;//1 if prime number or 0 if not 

    int isPositive;//1 if +ve or 0 if -ve 

    char number ; //number from -128 to 127 

}; 

ل منها لها مػني خعب  falseاو  trueوالتي جاخز اخذ نيمخحن اما   flagsيكػل اظخخذامه مؼ الاغالم  هزا غلم غلي الشنم ارا   isEvenقمشال  flagالـ ًو

 ًان صوجي او قشدي 

 انخالطخ 

  الــstructures حعمذ بخجميؼ مجمىغت مً املخؿحراث املشجبؿت مؼ بػػها مً احل الخػامل مػها ًىخذة واخذة 

  يجب ان هكشم بحن الاغالن غً شٍل وبييت الـ والاغالن غً مخؿحر مً هىغها 

 ي بييت جماما مشل املؤششاث الاخشي يخم اوشاء مؤشش ال 

 حعخخذم enum  في الخاالث التي وػشف ًل الهيم التي يمًٌ ان ياخزها 

  الـunions   هي مشل الـstructure  في انها جدىي غىاضش مً اهىاع مخخلكت , ولًٌ املعاخت الخخضيىت التي يخم حجضها ليعذ مجمىع معاخاث

 غىاضشها واهما معاخت الػىطش الايبر
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 series of bytesهى مجمىغت مً البياهاث املشجبؿت مؼ بػػها ,جخػامل الس ي مؼ اي ملل غلي اهه مجمىغت مً البايخاث املخخاليت  انًهف -

 stdio.hجدخىي الس ي غلي مجمىغت مً الذواُ للخػامل مؼ امللكاث , مىحىدة في امللل الشاس ي 

 خؿىاث 4اج الخػامل مؼ اي ملل يدخ

 اوشاء مؤشش مً هىع ملل , يعخخذم لالشاسة للملل الزي يخم الخػامل مػه .1

 قخذ امللل ظىاء للهشاءة او الٌخابت او الازىحن مػا .2

 الهشاءة او الٌخابت للملل .3

 اؾالم امللل .4

والتي جدىي مػلىماث غً امللل مشل  structقػليا هزا املؤشش يشحر الي بييت  FILEالاغالن غً مؤشش مً هىع ملل : يخم رلَ بالٍلمت املذجىصة  -

ًالخالي  buffer, مىنؼ الخشف الخالي داخل الـ   bufferغىىان الـ   , هل امللل للهشاءة ام للٌخابت , هل هىاى اخؿاء وهٌزا   

FILE * filePtr; 

ه , الشاوي ييل ظيعخخذم امللل هل للهشاءة او والتي جاخز وظيؿحن الاُو اظم امللل املشاد قخد  fopenقخذ امللل يخم باظخخذام الذالت  - 

 في خالت خذور اخؿاء مشل غذم وحىد امللل مشال  NULLالٌخابت, وجهىم باسحاع مؤشش للملل او الهيمت 

filePtr = fopen("test.txt","r"); 

 الهشاءة والٌخابت للملل باخذ الذواُ الخاضت بزلَ  -      

 وجاخز وظيـ هى مؤشش امللل املشاد اؾالنه ,  fcloseاؾالم امللل بالذالت  -

fclose(filePtr); 

 

 قشاءح وكزبثخ انحشوف -

 ويخابت الخشوف للملكاث وهما يما بالشٍل   لهشاءة  fputc , fgetc حعخخذم الذواُ

 
 

 يخابت خشف في ملل نشاءة خشف مً ملل

 

 



- 153 - 
 

 مشاُ بشهامج يهىم بٌخابت مدخىياث مطكىقت خشوف في ملل 

//char array 

char ch[18] = {'w','e','l','c','o','m','e', ' ','t','o', ' ','c', ' ','f','i','l','e','s'}; 

//file pointer 

FILE *filePtr; 

//open file for writing 

filePtr = fopen("01.txt","w"); 

//check if error occur 

if(filePtr == NULL) 

{ 

   printf("can't open file /n"); 

} 

else 

{ 

   //loop index 

   int i ; 

   for(i =0 ;i<18 ;i++) 

   { 

       //write char by char to file 

       fputc(ch[i],filePtr); 

   } 

 

    printf("file written successfully \n"); 

   //close file 

   fclose(filePtr); 

 

} 

[10 - files/01.c ] 

 خشوف واغؿائها نيم مباششة , نم اوشاء مؤشش مللل يبذا الٍىد باوشاء مطكىقت ال

FILE *filePtr; 

 الزي يعخخذم في خالت الٌخابت ”w“ لكخذ امللل للٌخابت خيث الىظيـ الشاوي  fopenاظخخذمىا الذالت 

filePtr = fopen(“01.txt”,”w”); 
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ًان امللل ؾح - ًان مىحىد ظيخم الٌخابت مً الهام هىا ان وػلم اهه في خالت قخذ ملل للٌخابت , ارا  ر مىحىد , قعيخم اوشاء امللل ان امًٌ , وارا 

امللل وليغ  append والتي جهىم باالغاقت الي اخش”w” بذال مً  ”a“قىم مدخىياجه , اي ان البياهاث العابهت املخضهت بامللل ظخكهذ ال لزا اظىخذمىا 

 الٌخابت قىم مدخىياجه

 ولزا البذ مً الخايذ ان امللل جم قخده بذون اخؿاء  NULLباسحاع الهيمت fopen ي ظبب جهىم الذالت في خالت خذور خؿا في قخذ امللل ال 

if(filePtr == NULL) 

{ 

  printf(“can„t open file /n”); 

} 

ؿا في قخده والن مؤشش الاًىد الاخشي الخاضت بالٌخابت غلي امللل جىغؼ في الخالت الاخشي مً الششؽ الهىا الوعخؿيؼ الخػامل مؼ ملل خذر خ 

 وبالخالي ال وعخؿيؼ الخػامل مػه ايػا  NULL  امللل ظخٍىن نيمخه  

else 

   { 

       //loop index 

       int I ; 

       for(I =0 ;i<18 ;i++) 

       { 

           //write char by char to file 

           fputc(ch[i],filePtr); 

       } 

 

        printf(“file written successfully \n”); 

       //close file 

       fclose(filePtr); 

   } 

 لٌخابت خشف مللل خيث جاخز وظيؿحن الاُو هى الخشف والشاوي مؤشش امللل fputcحعخخذم الذالت 

fputc(ch[i],filePtr); 

 واخحر اؾلهىا امللل بػذ الاهتهاء مً غمليت الٌخابت  

fclose(filePtr); 
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 مشاُ بشهامج لهشاءة مدخىي امللل العابو وؾباغت مدخىياجه غلي الشاشت

//file pointer 

FILE *filePtr; 

//open file for writing 

filePtr = fopen(“01.txt”,”r”); 

//check if error occur 

if(filePtr == NULL) 

{ 

   printf(“can„t open file /n”); 

} 

else 

{ 

  char ch; 

  //loop till end of a file 

  while(1) 

  { 

      //read char 

      ch = fgetc(filePtr); 

      //check for end of file 

      if(ch == EOF) 

      { 

          break; 

      } 

      printf(“%c”,ch); 

 

  } 

   //close file 

   fclose(filePtr); 

 

} 

 

welcome to c files 

 

[10 - files/02.c ] 



- 156 - 
 

ًاهذ بها اخؿاء او ال, اظخخذمىا   للذالله غلي اهىا هكخذ امللل للهشاءة ”r“جم قخذ امللل واظخخذمىا   زم بػذ جم الخدهو مً غمليت قخذ امللل ارا 

نهايت امللل وغىذها جشحؼ  لهشاءة خشف مً امللل وجاخز وظيـ هى مؤشش امللل وجشحؼ نيمت الخشف وحعخمش جلَ الذالت في الهشاءة ختي fgetcالذالت 

 وهي نيمت زابخت لزا ههاسن بها للخدهو مً نهايت امللل   EOF الهيمت

للخشوج مً الخلهت غىذ الىضُى  breakاظخخذمىا خلهت ؾحر مىتهيت الهىا ال وػلم معبها غذد الخشوف في امللل , ولًٌ اظخخذمىا الٍلمت املذجىصة 

 لنهايت امللل

char ch; 

//loop till end of a file 

while(1) 

{ 

  //read char 

  ch = fgetc(filePtr); 

  //check for end of file 

  if(ch == EOF) 

  { 

      break; 

  } 

  printf(“%c”,ch); 

 

} 

 اخحر اؾلهىا امللل بػذ اهتهاء نشاءة مدخىياجه

 كزبثخ وقشاءح انُظىص -

 ىطىص وهما يما بالشٍل لهشاءة ويخابت ال fgets , fputsحعخخذم الذواُ 

 

 

 يخابت هظ في ملل نشاءة هظ مً ملل
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 "txt.02مشاُ بشهامج لؿباغت مدخىي مطكىقت هطىص في امللل "

//string array 

char *colors[6] = { “white” , “blue” , “red” , “green” , “yellow” , “black” }; 

//file pointer 

FILE *filePtr; 

//open file for writing 

filePtr = fopen(“02.txt”,”w”); 

//check if error occur 

if(filePtr == NULL) 

{ 

   printf(“can„t open file /n”); 

} 

else 

{ 

 

  int I; 

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

  { 

    //write string in file 

      fputs(colors[i],filePtr); 

      //add space between each string 

      fputc(‘ ‘,filePtr); 

  } 

  printf(“file written successfully \n”); 

   //close file 

   fclose(filePtr); 

 

} 

[10 - files/03.c ] 

لٌخابت  fputsيبذا البرهامج باوشاء مطكىقت الىطىص زم مؤشش مللل , بػذ رلَ قخذ امللل للٌخابت ,بػذ الخدهو مً مؤشش امللل اظخخذمىا الذالت 

 fputcكىقت مً الىطىص واخذ جلى الاخش وبينهما معاقت باظخخذام الذالت غىاضش املط
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 مشاُ بشهامج لهشاءة مدخىي ملل مً هطىص وؾباغخه

//string array 

char str[50]; 

//file pointer 

FILE *filePtr; 

//open file for reading 

filePtr = fopen(“02.txt”,”r”); 

//check if error occur 

if(filePtr == NULL) 

{ 

   printf(“can„t open file /n”); 

} 

else 

{ 

//loop until reach end of file or error occur 

  while( fgets( str , sizeof(str), filePtr ) ) 

  { 

      printf(“%s”,str); 

  } 

   //close file 

   fclose(filePtr); 

 

} 

 

white blue red green yellow black 

 

[10 - files/04.c ] 

ة الىطىص يبذا الٍىد بذجض مخؿحر هص ي يعخخذم ازىاء الهشاءة مً امللل ,وبػذ قخذ امللل للهشاءة والخدهو مً مؤشش امللل , اظخخذمىا الذالت لهشاء

ة مً امللل ختي وظائـ الاُو املخؿحر الىص ي الزي ظيىغؼ به البياهاث , الشاوي انص ي حجم للهشاءة خيث جهىم الذالت بالهشاء 3مً امللل خيث جاخز 

خشوف في ًل مشة الي ان ييخهي امللل , واخش وظيـ هى مؤشش امللل  ,  3مشال ظيخم نشاءة  3ورلَ للمشة الىاخذة , قلى ان هزا الىظيـ  1-هزا الػذد 

و جهشا ختي نهايت العؿش ختي ارا ( اي انها في ًل مشة اما جهشا الػذد املعمىح اn\في خاُ اغؿاء الذالت حجم يبحر ظخهىم بالخىنل غىذ نهايت العؿش )

 ًان غذد خشوف العؿش انل بٌشحر مً الػذد املؿلىب لزا حػشف هزه الذالت انها خاضت بهشاءة العؿىس 

 في خالت ان الىضُى الي اخش امللل او خذر خؿا لزا اظخخذمىاها في ششؽ الخدهو مباششة   NULLجشحؼ هزه الذالت 
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  خينحقيقكزبثخ وقشاءح االعذاد انظحيحخ وا -

, مؼ امللكاث وعخخذم الذالت  printfجماما مشل الخػامل مؼ الشاشت , خيث اليمٌىىا ؾباغت نيمت مخؿحر صخيذ او خهيهي مباششة البذ مً اظخخذام 

fprintf   بىكغ الؿشيهت جماما  وفي خالت الهشاءة وعخخذمfscanf 

 

 
fprintf   fscanf 

 "txt.03صخيدت في ملل "بشهامج لٌخابت مدخىي مطكىقت اغذاد 

//numbers array 

int nums[6] = {23 , 54 , 78 ,91 ,11 , 38 }; 

//file pointer 

FILE *filePtr; 

//open file for writing 

filePtr = fopen(“03.txt”,”w”); 

//check if error occur 

if(filePtr == NULL) 

{ 

   printf(“can„t open file /n”); 

} 

else 

{ 

   int I ; 

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

   { 

       //write number to 

       fprintf(filePtr ,”%d “,nums[i] ); 

   } 

    printf(“file written successfully \n”); 

   //close file 

   fclose(filePtr); 

} 

[10 - files/05.c ] 
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 جماماprintf لل والشاوي والشالث مشل وظائـ الاُو مؤشش امل 3الي  fprintfجدخاج الذالت 

ًاغذاد صخيدت وؾباغخه -  بشهامج لهشاءة مدخىي امللل 

//file pointer 

FILE *filePtr; 

//open file for writing 

filePtr = fopen("03.txt","r"); 

//check if error occur 

if(filePtr == NULL) 

{ 

   printf("can't open file /n"); 

} 

else 

{ 

   //store read number 

   int num; 

   //fscanf return value 

   int ret ; 

 

   while(1) 

   { 

       //read number at a time 

       ret = fscanf(filePtr ,"%d ",&num); 

       if(ret == 0 || ret ==EOF) 

       { 

           break ; 

       } 

       printf("%d ",num); 

   } 

 

   //close file 

   fclose(filePtr); 

} 

23 54 78 91 11 38 

[10 - files/06.c ] 
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ُ  scanfجماما مشل الذالت   fscanfحعخخذم الذالت  نهايت امللل  EOF, الهيمت التي جشحػها جلَ الذالت اما   ؾحر انها جدخاج الي مؤشش للملل ًىظيـ او

 دىيلها للىىع املؿلىب , او غذد الهيم التي اظخؿاع جدىيلها او ضكش والتي حػني وحىد بياهاث ولًٌ ال يمًٌ ج

  اسزخشاج ثيبَبد يٍ َض -

  sscanfبذال مً ان يخم نشاءة  نيم مً لىخت املكاجيذ او مً ملل , يمًٌ ان ههشا نيم مً هظ ورلَ باظخخذام الذالت 

 
sscanf 

 

//string 

char *str = “24 30”; 

//nums variables 

int first ,second ; 

//sscanf return value 

int ret ; 

//calling sscanf 

ret = sscanf(str,”%d %d”,&first,&second); 

if(ret == 2) 

{ 

   printf(“numbers are %d , %d\n”,first ,second); 

} 

else 

{ 

   puts(“error !”); 

} 

 

numbers are 24 , 30 

 

[10 - files/07.c ] 
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وظائـ الاُو  3ذ به نيمت زابخت غباسة غً سنمحن وهشيذ اظخخشاج هزيً الشنمحن , اظخخذام الذالت التي جاخز يبذا الٍىد بذجض مؤشش لىظ زاب  

والشالث غىاويً املخؿحراث التي ظيىغؼ قيها الهيم ان  "d %d%"الىظ ,الشاوي الطيؿت او الاهىاع املشاد الخدىيل اليها وفي خالخىا غذديً صخيدحن 

 او ضكش او غذد الهيم التي جم جدىيلها بىجاح  EOFفي الهيمت التي جشحػها اما  fscanfوحذث , جلَ الذالت مشل 

 اَىاع انًهفبد  -

جخٍىن جلَ امللكاث مً مجمىغت مً الخشوف املخخاليت , حعخخذم جلَ امللكاث لخخضيً   ASCII filesملكاث الاظٍي او امللكاث الىطيت  .1

 ( txt.في الامشلت العابهت امشلت ملكاث الاًىاد , ملكاث الىطىص )البياهاث الىطيت  ومشل التي حػاملىا مػها 

جدخىي غلي مجمىغت مً البايخاث املخخاليت , حعخخذم لخخضيً امللكاث الؿحر هطيت امشلت ملكاث البرامج ,    binary filesامللكاث الشىائيت  .2

 ملكاث الطىس باهىاغها , ملكاث الكيذيى , ملكاث الطىث

 يع انًهفبداًَبط انزعبيم -

 الوصف النمط

“r” قخذ ملل مىحىد بالكػل للهشاءة مىه 

“w” اوص ئ ملل حذيذ ان لم يًٌ مىحىد وججاهل مدخىياجه 

“a”  اوص ي ملل ان لم يًٌ مىحىد , لًٌ ايخب مً نهايخه , ابهي مدخىياجه 

“r+” اقخذ ملل مىحىد لخدذيث مدخىياجه ظىاء للهشاءة او الٌخابت 

“w+”  ان لم يًٌ مىحىد , ججاهل املدخىي , للهشاءة والٌخابت ايػااوص ئ ملل 

“a+” اوص ئ ملل ان لم يًٌ مىحىد , ايخب مً نهايخه , للهشاءة والٌخابت ايػا 

“rb” مشل “r”  ولًٌ مؼ امللكاث الشىائيتbinary files  

“wb” ولًٌ مؼ امللكاث الشىائيت  ”“ مشلbinary files 

“ab” مشل “a” لكاث الشىائيت ولًٌ مؼ املbinary files 

“rb+” مشل “r+”  ولًٌ مؼ امللكاث الشىائيتbinary files 

“wb+” مشل “w+”  ولًٌ مؼ امللكاث الشىائيتbinary files 

“ab+” مشل “a+”  ولًٌ مؼ امللكاث الشىائيتbinary files 

  

 binary filesانًهفبد انثُبئيخ  - 

 fread ,fwriteلكاث مً خالُ دالخحن هما يخم الخػامل مؼ هزا الىىع مً امل

  
fread fwrite 
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 "dat.04في ملل " structureمشاُ بشهامج يهىم بٌخابت بييت 

//declare structure book 

struct book 

{ 

    char author[100]; 

    char title[100]; 

    short year ; 

}; 

 

int main() 

{ 

    struct book b = { "Leland L.Beck" , "System Software" , 1997 }; 

 

    //open file ,for writing in binary mode 

    FILE  *filePtr = fopen("04.dat","wb"); 

 

    //check for file open error 

    if(filePtr == NULL) 

    { 

        puts("can't open file "); 

    } 

    else 

    { 

        //write b variable as memory block to file 

        fwrite( &b ,sizeof(b),1,filePtr); 

 

        puts("data was written successfully "); 

 

        fclose(filePtr); 

    } 

   return 0; 

} 

[ 10 - files/08.c ] 
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 واغؿيىاه نيم مباششة struct bookفي البذايت اغلىا غً شٍل البييت , زم حجضها مخؿحر مً هىع البييت 

struct book b = { "Leland L.Beck" , "System Software" , 1997 }; 

 binary fileالهىا ظيخػامل مؼ امللل يملل زىائي   ”wb“  نمىا بهخذ امللل للٌخابت واظخخذمىا

FILE  *filePtr = fopen("04.dat","wb"); 

وظائـ , الاُو مؤشش للبياهاث املشاد يخابتها ,  4اظخخذمىا الذالت للٌخابت بامللل والتي جاخز وبػذ الخدهو مً غذم وحىد الخؿاء في قخذ امللل 

اليجاد حجم املخؿحر , الىظيـ الشالث غذد الػىاضش املشاد  sizeof(b)الىظيـ الشاوي حجم الػىطش الىاخذ مً جلَ البياهاث في خالخىا اظخدذمىا 

 يخابتها واخحرا مؤشش امللل 

fwrite( &b,sizeof(b),1,filePtr); 

 غىاضش ظخٌخب الذالت يما يلي 10لى ان لذيىا مطكىقت اغذاد صخيدت بها 

fwrite(array , sizeof(int) , 10 , filePtr); 

  

 مشاُ بشهامج لهشاءة البييت مً امللل العابو وؾباغت مدخىاها

//declare structure book 

struct book 

{ 

    char author[100]; 

    char title[100]; 

    short year ; 

}; 

 

int main() 

{ 

    struct book b ; 

 

    //open file ,for writing in binary mode 

    FILE  *filePtr = fopen("04.dat","rb"); 

 

    //check for file open error 

    if(filePtr == NULL) 

    { 

        puts("can't open file "); 
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    } 

    else 

    { 

        //read binary block from file , size is size of b struct 

        fread(&b , sizeof(b) , 1 , filePtr); 

        fclose(filePtr); 

        //print structure content 

        printf("book  : %s , %s , %d \n",b.title ,b.author ,b.year); 

    } 

   return 0; 

} 

 

book  : System Software , Leland L.Beck , 1997 

 

[10 - files/09.c ] 

 "rbفي البذايت حجضها مخؿحر لخخضيً البياهاث التي ظيخم نشاءتها , نمىا بكخذ امللل للهشاءة بالىمـ الشىائي "

FILE  *filePtr = fopen(“04.dat”,”rb”); 

وظائـ  الاُو مؤشش للمخؿحر الزي ظيخم جخضيً البياهاث قيه , الشاوي حجم الػىطش , الشالث غذد  4خيث جاخز اظخخذمذ الذالت للهشاءة مً امللل  

ًان انل مً حجم الػىطش الىاخذ قهزا يػني خذور  خؿا او الػىاضش , الشابؼ مؤشش مللل , جهىم جلَ الذالت باسحاع الدجم الزي جم نشاء جه , قارا 

 نهايت امللل

fread(&b , sizeof(b) , 1 , filePtr); 

 

 file accessطشق انىطىل نًهف - 

 هىاى ؾشيهخحن للىضُى الي بايذ مػحن او مٍان مػحن داخل ملل

  الىضُى املخخاليsequential access   وهى مشل ششيـ الٍاظيذ غىذما جشيذ الىضُى الي مىنؼ مػحنposition  ًفي الششيـ قاهَ جخدشى م

اي اهىا الهزهب اليها مباششة وهى مشل الٌخاب الزي ليغ به قهشط للػىاويً يجب ان جمش ,جطل الي خيث جشيذ  خيث اهذ بشٍل مخخابؼ ختي

 غلي ًل الطكداث مً البذايت ختي جطل الي ما جشيذ

  الىضُى الػشىائيrandom access   غٌغ العابو خيث يمًٌ في هزا الىىع الىضُى الي مٍان مباششة ويجذس الاشاسة هىا اليRAM 

(random acess memory )  والتي حػشف بزايشة الىضُى الػشىائي ورلَ الن ًل بايذ لذيه غىىان خاص به وبالخالي يمًٌ الىضُى الي

 بايذ مباششة بمػشقت غىىاهه 



- 166 - 
 

املؤشش باظخخذام الذالت لٍل ملل يخم الخػامل مػه في الس ي مؤشش داخلي يشحر الي البايذ الزي ظيخم نشاءجه او الٌخابت قيه , يمًٌ جدشيَ هزا  -

fseek   وظائـ الاُو مؤشش للملل , والشاوي مهذاس الاصاخت  3وهي جاخزoffset   نيم زابخت هي  3والاخحر البذايت التي ظيخم الاصاخت منها وهي جاخز اخذ 

 SEEK_SET  مً بذايت امللل 

 SEEK_CUR  مً الىنؼ الخالي في امللل 

 SEEK_END مً نهايت امللل 

 ىىا الىضُى الي امللل بشٍل غشىائي هىغا ما الهىا وػشف معبها حجم البياهاث املخضهت داخل امللل وبمًٌ جدشيَ املؤشش الي اي مٍان هشيذولزا امٌ

 لهشاءة بياهاث مػيىت 

 وجدخاج الي مؤشش امللل قهـ ًىظيـ  التي جشحؼ باملؤشش مباششة الي اُو امللل rewindهىاى الذالت 

rewind( filePtr );//seek file position to the beginning  

 

 امشلت غلي جدشيَ املؤشش  

 الوصف الكود

fseek ( filePtr , 4 , SEEK_SET );  بايذ مً بذايت امللل 4خشى املؤشش بمهذاس 

fseek ( filePtr , 5 , SEEK_CUR ); بايذ مً املىنؼ الخالي للمؤشش 5خشى املؤشش بمهذاس 

fseek ( filePtr , -5 , SEEK_END );  بايذ مً نهايت امللل 5اسحؼ املؤشش 

 

 standard filesانًهفبد انقيبسيخ في انسي  -

 مً املهم ان وػشف ان الس ي جخػامل مؼ الاحهضة مً خالُ امللكاث , يما هى الخاُ في هظام اليىٌغ , ويىحذ زالر ملكاث نياظيت في الس ي 

 الوصف امللف

 Standatd input (stdin)  خذة الخشج الاظاظيت  وهي الشاشتو 

 Standatad ouput (stdout) وخذة الادخاُ الاظاظيت وهي لىخت املكاجيذ 

 Standard error (stderr)  وخذة الخشج لالخؿاء وؾالبا جٍىن الشاشت 

 

للؿباغت غلي الشاشت واظخهباُ الهيم مً  وػشف اهه يمٌىىا ان وعخخذم اي دالت مً دواُ الخػامل مؼ امللكاث الاظٍي في الخشجومً هىا يجب ان 

 املعخخذم مؼ اظخخذام اخذ امللكاث الهياظيت بذُ مؤشش امللل

-  
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 fgetcاظخهباُ خشف مً املعخخذم باظخخذام 

char ch ; 

ch = fgetc(stdin); 

 fputsؾباغت هظ باظخخذام  -

fputs(“hello”,stdout); 

 ؾباغت نيم مخؿحراث صخيدت وخشوف -

int num =34; 

char ch  = ‘A„; 

fprintf( stdout , “%d , %c” , num , ch ); 

 اظخهباُ نيم صخيدت مً املعخخذم -

int num ; 

fscanf(stdin , “%d”, &num); 

 اظخهباُ هظ مً املعخخذم -

char str[20]; 

fgets(str,sizeof(str),stdin); 

 

   I/O devices access طشق انىطىل نىحذاد االدخبل واالخشج -

 high level I/O او Buffered I/Oالـ  .1

ًافي للٌخابت مشة واخذة او يخم  bufferوقيه ال يخم الٌخابت بشٍل مباشش الي امللل , اهما جدكظ البياهاث في الـ  ختي يطبذ به حجم 

ُ fflushمً خالُ الذالت flushغمل  والادخاُ مشل الهشص لالحهضة الخاضت باالخشاج   I/O devices access , الن غمليت الىضى

الطلب مشال جاخز ونخا , قان هزا الؿشيهت حعاغذ غلي جهليل غذد املشاث الىضُى لخلَ الاحهضة يمًٌ ان جكٌش به يمشيب لىهل 

ًان هىاى غذد مىاظب باملشيب او في الخاالث الػشوسيت بطشف الىظش غً الػذد  الىاط بحن غكتي نهش ال يخدشى الا ارا 

 low level I/Oاو  Unbuffered I/Oالـ  .2

 وقيه يخم الٌخابت بامللل بشٍل قىسي 

 

 وارا اسدها ان وعخخذم ؾشيهت الىضُى الاخشي هىاى دواُ اخشي لزلَ. Buffered I/Oحميؼ غملياث الذخل والخشج بشٍل اقتراض ي 
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 انخالطخ

  جخػامل الس ي مؼ اي ملل غلي اهه مجمىغت مً البايخاث املخخاليتseries of bytes 

 ملكاث الاظٍي او امللكاث الىطيت ىغحن مً امللكاث  يىحذ هASCII files    امللكاث الشىائيت وbinary files   
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جخٍىن  والتي machine languageالبرمجياث غادة بلؿاث بشمجت مكهىمت لىا يبشش ولًٌ الخاظب الالي ال يكهم جلَ اللؿت , واهما يكهم لؿت الالت  ركزت

 مً اضكاس ووخايذ , ولٍي يخم جىكيز البرامج غلي الخاظب يمش البرامج بمجمىغت مً املشاخل هي 

 write codesيخابت الاًىاد  .1

 preprocessingما نبل جشحمت الٍىد  .2

 compilingجشحمت الٍىد .3

 assemblerجدىيل الي لؿت الت  .4

 linkingالشبـ  .5

 
 مشاخل جدىيل الٍىد الي بشهامج جىكيزي

 

مً املهم ان هىضر اهه ليغ غليىا ان ههىم بدىكيز جلَ املشاخل خؿىة خؿىة خعب الادواث الخاضت بٍل مشخلت ورلَ لىحىد ادواث حعهل رلَ 

 code block ,eclipse , visualبيئت الخؿىيش املخٍاملت التي جدخىي غلي ًل الادواث املؿلىبت ورلَ في اداة واخذة امشلت غلي جلَ الادواث   IDEوهي 

studio  قىدً غىذما هٌخب الٍىد وهػؿـbuild   َجهىم الاداة باملشاخل حميػها بشٍل جلهائي , وغلي الشؾم مً رلَ الا اهىا هدخاج ان هكهم جل

 املشاخل وما يدذر قيها

 write codesيخابت الاًىاد  .1

جطميم للبرهامج , وجٌخب الاًىاد باظخخذام اي مدشس هطىص جخم جلَ املشخلت بػذ ان يٍىن لذيىا جطىس واضر للبرهامج املشاد يخابخه ولذيىا 

 قان يدخىي غلي مدشس اًىاد خاص به   IDEغلي الليىٌغ او ارا جم اظخخذام  vi ,nano غلي الىيىذوص او ++ notepadمشل الـ  

 preprocessingما نبل جشحمت الٍىد  .2

خيث جخم جلَ  includeاغاقت امللكاث الشاظيت باظخخذام ًلمت   هي مشلغباسة غً حػليماث خاضت للمترحم جىكز نبل البذء في الترحمت و 

 directivesاملشخلت نبل جشحمت الٍىد وحعمي ايػا بالخىحيهاث 

 compilingجشحمت الٍىد .3
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 وهىا يخم جدىيل الٍىد مً لؿت الس ي غاليت املعخىي الي ًىد مٌخىب بلؿت الاظمبلي مىخكػت املعخىي 

 assemblerجدىيل الي لؿت الت  .4

, ولًٌ هزا الٍىد   ( في الىيىذوص o.خيث ياخز الامخذاد الخالي)  object fileهىا يخم جدىيل الٍىد املٌخىب باالظمبلي الي لؿت الالت ويعمي ايػا 

 غلي الشؾم مً اهه اضبذ بلؿت الالت الا اهه ؾحر حاهض للخىكيز , الن هزا املشخلت جخم لٍل ملل بشٍل مىكطل 

 

 linkingالشبـ  .5

ل ملل مً ملكاث البرهامج يدخىي غلي مخؿحراث ودواُ مػشقت في ملكاث اخشي داخل البرهامج , هىا ييم الشبـ بحن ًل امللكاث وبػػها ً

لدشؿيل ( في الىيىذوص exe.وياخز الامخذاد )   executable fileبديث بيخج ملل واخذ يخم حشؿيل البرهامج مً خالله وهى امللل الخىكيزي 

 الزي يهىم بىهل مدخىياث البرهامج الي رايشة الخاظب ليخم حشؿيله  loaderذ رلَ يعخخذم املدمل البرهامج بػ

 

 directives or preprocessorsانزىخيهبد  -

ل جىحيه يٌخ في ظؿش  بهي حػليماث للمترحم نبل البذء بػمليت الترحمت , وهزه الخػليماث جبذا دائما بالشمض ) # ( وجىغؼ في اُو امللل غادة  , ًو

 خاص به وال ييخهي بكاضلت مىهىؾت  لالهه ليغ مً حػليماث اللؿت 

  include#انزىخيه  -

 يهىم بػم مدخىي ملكاث ساظيت الي ملل الٍىد , خيث جدخىي جلَ امللكاث غلي زىابذ وحػشيكاث دواُ خاضت وظيكت مػيىت ويعخخذم بؿشيهخحن 

  هخبر املترحم ان هزا امللل هى اخذ امللكاث الشاظيت املىحىدة مؼ املترحم في املجلذ  وهىا  <>الاولي ان يٌخب اظم امللل بحن غالمتيinclude  

 ؾالبا 

#include<stdio.h> 

 " " ًان داخل مجلذ جدذ   الشاهيت ان يٌخب اظم امللل بحن غالمتي غىذما يٍىن امللل غمً ملكاث املششوع خيث يٌخب امللل باملعاس ارا 

 مجلذ املششوع 

#include “headers/node.h”  
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 define#انزىخيه  -

 هزا الخىحيه له اظخخذامحن 

 حػشيل الشىابذ  يما غلمىا ظلكا, مشل 

#define MAX 20 

 

  حػشيل املخخطشاثmacros  يما غلمىا مشل 

#define max(a,b) ((a > b)? a : b) 

 

 undef#انزىخيه  -

 م الؿيىا حػشيل بهزا الخىحيه يػخبر الشابذ ؾحر مىحىد مشاُهزا الخىحيه غٌغ العابو جماما قلى غشقىا زابذ ز

#define MAX 20 

#undef MAX 

int main() 

{ 

    printf(“%d”,MAX); 

   return 0; 

} 

 شفالؿيىا حػشيل مشة اخشي وبالخالي قهى مجهُى باليعبت للمترحم وظيػؿي سظالت خؿا اهه ؾحر مػ MAXهىا خؿا الهىا بػذ ان غشقىا الشابذ 

 if ,#else ,#elif,#endif#انزىخيهبد  -

 ولًٌ هزه جىكز نبل الترحمت للٍىد مشل   ifوهي مشل حملت الششؽ   conditional compilationحعخػمل في الترحمت الششؾيت 

#define LEVEL 0 

#if LEVEL == 0  

    #define MAX 10 

#elif LEVEL == 1 

    #define MAX 20 

#else 

    #define MAX 30 

#endif 
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 ifdef ,ifndef#انزىخيهبٌ  -

ًاالحي ًان زابذ او مخخطش مػحن مػشف ام ال , مشل اظخخذامه الغاقت ملكاث ساظيت مػيىت خعب ًل هظام حشؿيل   يعخخذم للخدهو ارا 

#ifdef __WINDOWS__ 

    #include <stdlib.h>  

    #include <sys \stat.h>  

    #include <io.h>  

#endif // __WINDOWS__ 

 

#ifdef __UNIX__  

    #include <sys/types.h>  

    #include <sys/stat.h>  

    #include <fcntl.h>  

#endif //__UNIX__  

 او في خالت  اغؿاء امش ملترحم مػحن ارا جم اظخخذامه 

#ifdef __BORLANDC__ 

    #pragma hdrstop 

#endif 

 امللكاث الشاظيت يما ظجري الخها للخايذ ان امللل يخم اغاقخه مشة واخذة قهـ ولها اظخخذام هام في 

#ifndef PNG_H 

#define PNG_H 

. 

. 

 

#endif /* PNG_H */ 

  والشمض ! للىكي  defined والٍىد العابو معاوي لالحي باظخخذام الٍلمت  

#if !defined(PNG_H) 

#define PNG_H 

. 

. 

. 

#endif /* PNG_H */ 
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 الشمض # في املخخطشاث -

ًاالحي  هزا الشمض يدُى الهيمت التي بػذه الي هظ بحن غالمتي جىطيظ 

#define msg(x) printf(#x); 

msg(hello) ->  printf(“hello”); 

 

 الشمض ## في املخخطشاث -

ًاالحي  يعخخذم للذمج بحن وظيؿحن في املخخطشاث 

#define CAT(x,y)  x##y  

CAT(num,1) -> num1  

 

 predefined symbolic constantsالشىابذ الشمضيت املػشقت معبها  -

ل منها يبذا __ وييخهي بـ __ وهما يما بالجذُو الخالي  مجمىغت مً الشىابذ املػشقت معبها ًو

 الوصف الثابت

__LINE__  سنم العؿش في الٍىد 

__FILE__ اظم امللل الخالي 

__DATE__ جاسيخ جشحمت امللل 

__TIME__ ونذ جشحمت امللل 

__STDC__  ًان املترحم يذغم لؿت الس ي الهياظيت 1نيمخه  ارا 

 مشاُ 

int main() 

{ 

   printf(“__LINE__ is %d \n”,__LINE__ ); 

   printf(“__FILE__ is %s \n”,__FILE__ ); 

   printf(“__DATE__ is %s \n”,__DATE__ ); 

   printf(“__TIME__ is %s \n”,__TIME__ ); 

   printf(“__STDC__ is %d \n”,__STDC__ ); 

   return 0; 

} 
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__LINE__ is 9 

__FILE__ is \11 – Preprocessor\01.c 

__DATE__ is Sep 11 2017 

__TIME__ is 00:53:12 

__STDC__ is 1 

 

[11 - Preprocessor/01.c ] 

 

 header filesانًهفبد انشاسيخ  -

و لخلَ امللكاث دوس هام في جىظيم اًىاد البرامج خيث حعخدذم في قطل   functions prototype جدخىي جلَ امللكاث غلي زىابذ وهمارج الذواُ

للذواُ , وهالخظ مً امللكاث الشاظيت التي حػاملىا مػها ان ًل ملل يدىي  definitions or implementationsغً الخػشيكاث   declarationsالاغالهاث 

خيث يدخىي غلي الىمارج للذواُ قهـ وليغ الخػشيكاث واي  interfaceالشاس ي يعمي اخياها بالخذ املشترى  همارج دواُ مشجبؿت مؼ بػػها , امللل

ي يىضر امللكاث مبرمج يدخاج ان يػشف الىظائـ واهىاغها لٍل دالت وهىع الهيمت التي جشحػها الذالت وهزا ما جىقشه له امللكاث الشاظيت ,  الجذُو الخال

 لس ي الشاظيت الشائػت في ا

 الوصف امللف 

<stdio.h> يدىي همارج الذواُ الخاضت بالذخل والخشج , وايػا الشىابذ الخاضت بها 

<math.h> يدىي همارج الذواُ الخاضت بالػملياث الشياغيت , وايػا الشىابذ الخاضت بها 

<string.h> بها يدىي همارج الذواُ الخاضت بالػملياث غلي الىطىص , وايػا الشىابذ الخاضت 

<time.h> يدىي همارج الذواُ الخاضت بالخػامل مؼ الىنذ والخاسيخ , وايػا الشىابذ الخاضت بها 

<stdlib.h>  يدىي همارج الذواُ الخاضت بخدىيل الاسنام الي هطىص والػٌغ ,الاسنام الػشىائيت وؾحرها , وايػا الشىابذ

 الخاضت بها

<stdarg.h> ػامل مؼ الىظائـ الؿحر مدذدة للذواُ , وايػا الشىابذ الخاضت بهايدىي همارج الذواُ الخاضت بالخ 

<limits.h> يدىي ًل الهيم الػظمي والطؿشي ملخؿحراث الاغذاد الصخيدت 

<float.h> يدىي ًل الهيم الػظمي والطؿشي ملخؿحراث الاغذاد الخهيهيت 

 

عيؿت  لالغذاد الصخيدت بها غملياث اظاظيت وهي حمؼ وؾشح وغشب ونعمت لىكشع اهىا هدخاج ان هخهىم بٌخابت بشهامج غباسة غً الت خاظبت ب

 وباقي نعمت 

 "calc.hههىم باوشاء ملل  ليٍىن امللل الشاس ي لىا وهػؼ به ًل همارج الذواُ الخاضت بىا وليًٌ "  -1
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#ifndef __CALC__ 

#define __CALC__ 

 

//addition function 

int add(int a,int b); 

 

// subtract function 

int sub(int a ,int b); 

 

//multiplication function 

int mult(int a ,int b); 

 

//division function 

int div(int a ,int b); 

 

//remainder function 

int rem(int a ,int b); 

 

#endif // __CALC__ 

[ 11 - Preprocessor\calc.h ] 

  "calc.cالذواُ ان جىحذ في ايثر مً ملل , ليًٌ اظم امللل " ههىم باوشاء ملل اخش ظيٍىن به حػشيكاث الذواُ , ويمًٌ لخػشيكاث -2

#include "calc.h" 

 

int add(int a,int b) 

{ 

    return (a+b); 

} 

 

int sub(int a ,int b) 

{ 

    return (a - b); 

} 

 

int mult(int a ,int b) 
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{ 

    return (a * b); 

} 

 

int div(int a ,int b) 

{ 

    return (a /b); 

} 

 

int rem(int a ,int b) 

{ 

    return (a%b); 

} 

[ 11 - Preprocessor\calc.c ] 

 الن امللل مىحىد مؼ ملكاث املششوع , بػذ رلَ اغكىا حػشيل ًل دالت  <>بذا امللل باغاقت امللل الشاس ي الخاص بىا والخظ اظخخذام " " بذال مً 

 اظخخذام جلَ الذواُ داخل الذالت الاظاظيت او اي ًىد اخش -3

#include<stdio.h> 

#include “calc.h” 

 

int main() 

{ 

   printf(“10 + 3 = %d \n”, add(10,3) ); 

   printf(“10 – 3 = %d \n”, sub(10,3) ); 

   printf(“10 * 3 = %d \n”, mult(10,3) ); 

   printf(“10 / 3 = %d \n”, div(10,3) ); 

   printf(“10 %% 3 = %d \n”, rem(10,3) ); 

   return 0; 

} 

10 + 3 = 13 

10 – 3 = 7 

10 * 3 = 30 

10 / 3 = 3 

10 % 3 = 1 

[11 - Preprocessor/main.c ] 
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 اغكىا امللل الشاس ي باالغلي واظخخذمىا الذواُ الخاضت بىا الحشاء الخعاباث 

 امللل الشاس ي في ما قائذة جلَ الخىحيهاث  -

#ifndef __CALC__ 

#define __CALC__ 

. 

. 

. 

#endif // __CALC__ 

 غاقخه ايثر مً مشة في هكغ امللل , قلى يخبىا الاحي ملىؼ هزا امللل مً ا

#include "calc.h" 

#include "calc.h" 

التي باالغلي ظيخم اغاقت امللل مشة واخذة قهـ , لى لم هػيل جلَ الخىحيهاث ظيخم اغاقت  directivesاغكىا امللل مشجحن , هديجت  للخىحيهاث 

 وهي وحىد ايثر مً اغالن غً دواُ بىكغ الاظم  امللل مشجحن وظخظهش مشاًل ازىاء الترحمت 

  software development life cycle (SDLC)يشاحم رطىيش انجشايح  -

مً هىرج يدبؼ جؿىيش البرمجياث ليغ قهـ يخابت الاًىاد قاي بشهامج يمش بمشاخل مػيىت مىز البذايت الي ان يٍىن مىخج حاهض لالظخخذام , يىحذ ايثر  

وؾحرها ولًٌ هىاى مشاخل جىحذ في اي همىرج بطشف الىظش   V –modelو   Agile basedومنها   waterfallازىاء جؿىيش البرمجياث منها همىرج الشالُ 

ًاالحي   غً جشجيب املشاخل او اي املشاخل يخم جٌشاسها  , هزه املشاخل 

 requirements analysisجدليل املخؿلباث  -1

ؾلب مىا  customerان غميل  مج يٍىن اما قٌشة خاضت بىا اوالبرها

ػحن له في حميؼ الخاالث يجب مػشقت ًل مان هؿىس بشهامج 

والخطائظ للبرهامج الزي ظىػمل غليه , وان  featuresالعماث 

جٍىن ًل العماث واضخت باليعبت لىا  وببعاؾت قان هزا املشخلت 

, ومً   و مارا يشيذ الػميل ؟ججاوب غلي العؤاُ الاحي مارا هشيذ ؟ ا

 software requirement specificationsاو   srsالىزائو الهامت هىا 

اي املىاضكاث الخاضت بالبرهامج وهزه الىزيهت جدخىي غلي وضل 

 للبرهامج ومارا ظيؤدي البرهامج مً وظائل 

 code designجطميم البرهامج  -2

خؿلباث التي هزه املشخلت ججاوب غلي ظؤاُ , ييل ظىؿىس امل

 هشيذها ؟ , يخم غمل جطميم للبرهامج  يٍل , جطميم الخىاسصمياث الشئيعت ... الخ

 
 waterfallهمىرج الشالُ 
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 codingيخابت الاًىد  -3

 يخم يخابت الاًىد وقها لخطميم البرهامج 

 testingالاخخباس  -4

 الاخؿاء يخم اخخباس البرهامج للخايذ ان العماث التي جم جؿىيشها هي التي يدخاحها الػميل , وايػا اليدشاف 

 maintenanceضياهت  -5

 هىا يخم جصخيذ اي اخؿاء وحذث في مشخلت الاخخباساث  

 انخالطخ 

 بذايت مً يخابت الٍىد الي الخىهيز جىكيز البرامج غلي الخاظب يمش البرامج بمجمىغت مً املشاخليخم   لٍي 

  الخىحيهاثdirectives or preprocessors ت الترحمت , وهزه الخػليماث جبذا دائما بالشمض ) # ( وجىغؼ هي حػليماث للمترحم نبل البذء بػملي

 في اُو امللل غادة 

  امللكاث الشاظيتheader files  ُجدخىي جلَ امللكاث غلي زىابذ وهمارج الذواfunctions prototype   و لخلَ امللكاث دوس هام في جىظيم اًىاد

 البرامج
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 stack انًكذط -

اي ما جم جخضيىه اخشا يخم خشوحه )نشاءجه( اوال وغمليت   Last in first out LIFOهى حضء مً الزايشة يخم هخضيً البياهاث قيه ونشاءتها جبػا ملبذا 

 يما بالشٍل  popوالهشاءة اخش نيمت مىحىدة قيه  pushجخضيً بياهاث قيه حعمي 

 
 

  ذوالرسهسم رُفيز انكىد اثُبء اسزذعبء ان -

ه الذالت غىذ اظخذغاء دالت ما , قان هزه الذالت يجب ان حػشف ييل حػىد للٍىد الاضلي الزي جم مىاداتها مىه , ولزا قان الػىىان الزي ظخػىد الي

ويخم  stack frame or activation recordيعمي هزا الجضء  stack, ويخم بػذ رلَ جخطيظ حضء مً الـ   stackبػذ جىكيز مهمتها يخم جخضيىه في الـ 

ويعخخذم لخخضيً البياهاث الخاضت بالذالت مشل نيم الىظائـ , الهيمت املشحػيت منها , جخضيً مؤنخت للمخؿحراث  ,اوشاءه غىذ اي اظخذغاء لذالت 

 stackمً الـ  stack frameهزا الـ popداخل جلَ الذالت و غىذما جيخهي الذالت مً اداء مهمتها وحػىد الي الٍىد الاضلي ,  يخم سخب 

 Recursionركشاس اسزذعبء انذانخ  -

ن هما الذالت الخٌشاسيت هي الذالت التي حعخذعي هكعها ظىاء بشٍل مباشش او مً خالُ دالت اخشي , ويجب لخلَ الذالت ان جداقظ غلي ششؾحن اظاظح

: 

  ان يٍىن لها ههؿت نهايت 

  ان حعهل خل املشٍلت 

زا الىىع مً الذواُ هى خعاب املػشوب ومً املػلىم ان مػشوب اي سنم هى خاضل غشب الاسنام بذايت مً مً الامشلت التي حعاغذ غلي قهم ه

 الشنم وختي الىاخذ , ظىهىم بٌخابت دالت غاديت حذا  لخعاب املػشوب  واخشي باظخخذام الخٌشاس ملػشقت الكشم 
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//declare fact function 

int fact(int n); 

 

int main() 

{ 

   printf("4! = %d \n", fact(4)); 

   printf("6! = %d \n", fact(6)); 

 

   return 0; 

} 

 

 

int fact(int n) 

{ 

 

    if (n == 0 || n== 1) 

    { 

        return 1; 

    } 

    else 

    { 

        return  n*fact(n-1); 

    } 

} 

 

//declare fact function 

int fact(int n); 

 

int main() 

{ 

   printf("4! = %d \n", fact(4)); 

   printf("6!  = %d \n", fact(6)); 

 

   return 0; 

} 

int fact(int n) 

{ 

    if (n == 0 || n== 1) 

    { 

        return 1; 

    } 

    else 

    { 

        int result =1; 

        while(n) 

        { 

          result *=n; 

          n--; 

        } 

        return result; 

    } 

 

 

244! =  

6! = 720 

 

244! =  

6! = 720 

 

[12 - advanced functions and pointers/02.c ] [12 – advanced functions and pointers/01.c] 

 في الذالت التي غلي اليمحن جم اظخخذام الخٌشاس للذالت في خعاب املػشوب وظىجذ ان الٍىد الخاص بالذالت ابعـ مً ًىد الذالت الاخشي 
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int fact(int n) 

{ 

 

    if (n == 0 || n== 1) 

    { 

        return 1; 

    } 

    else 

    { 

        return  n*fact(n-1); 

    } 

} 

 الخٌشاس يخم في خالت ان الشنم ليغ ضكش او واخذ حعخذعي الذالت هكعها بػذ اههاص الهيمت بمهذاس واخذ 

return  n*fact(n-1); 

  4شال خعاب مػشوب ان هزا العؿش ييخدُى قػليا الي الاحي ارا يىا هشيذ م 

4 * fact(3) = 12 * fact(2) = 24 * fact(1)= 24  

, انها جبعـ خل املشٍلت  , ومً الهام هىا ان وػشف اهىا ارا  n == 0 || n== 1وظىجذ ان هزه الذالت خههذ ششؾي الخٌشاس , ان لها ههؿت نهايت 

لزا قهي حػمل مؼ   stack overflowوخذور   stackدي الي امخالء الـ اسدها خعاب مػشوب سنم ظالب قان هزا الذالت لً جيخهي ابذا وظخؤ 

 الاغذاد املىحبت قهـ 

 Fibonacci seriesيزسهسهخ فيجىَبرشي  -

ًالخالي  1زم  1هي مخخاليت سياغيت جبذا بــ   وبػذ رلَ ًل خذ في املخخاليت يعاوي مجمىع الخذيً العابهحن له وهي 

1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 ... 

     

 ظىهىم بٌخابت دالت جهىم بدعاب نيمت الخذ في املخخاليت , لخٍىن 

fab(0) = 1 ; 

fab(1) = 1 ; 

fab(2) = 1 ; 

fab(3) = 2 ; 

fab(n) = fab(n-1) + fab(n-2) 
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//declare fab function 

int fab(unsigned int nth); 

 

int main() 

{ 

   //print the first 10 elements in series 

   int I; 

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

   { 

       printf(“%d ",fab(i) ); 

   } 

 

   return 0; 

} 

 

int fab(unsigned int nth) 

{ 

    if (nth == 0  || nth== 1) 

    { 

        return 1; 

    } 

    else 

    { 

        return  fab(nth-1) + fab(nth-2) ; 

    } 

} 

 

1  1  2  3  5  8  13  21  34  55 

 

[12 - advanced functions and pointers/03.c ] 

  1او  0جهىم الذالت بدعاب نيمت الخذ في املخخاليت باظخخذام الخٌشاس خيث يخم جٌشاس اظخذغاء الذالت ؾاملا ان الخذ ليغ سنم 

int fab(unsigned int nth) 

{ 

    if (nth == 0  || nth== 1) 
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    { 

        return 1; 

    } 

    else 

    { 

        return  fab(nth-1) + fab(nth-2) ; 

    } 

} 

ًاالحي  4ولىكشع اهىا هشيذ خعاب نيمت الخذ سنم   مشال ظيٍىن الخٌشاس 

fab(4) = fab(3)+fab(2) = fab(2)+ fab(1) + fab(1) + fab(0) 

= fab(1) + fab(0) + 1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 3 = 5  

وجبعـ الخل للمشٍلت ولكهم ييل جهىم بػملها وعخخذم   nth == 0  || nth== 1ان لها ههؿت نهايت  وهزا الذالت جدهو ششؾي الخٌشاس خيث

 الشجشة لخعاب رلَ يما في الشٍل الخالي

 
  

 (n\مشاُ بشهامج يهىم باظخهباُ خشوف مً املعخخذم وؾباغتها بالػٌغ بػذ ادخاُ )

//declare printChar function 

void printChar(); 

 

int main() 

{ 

 

   puts("type any chars , press enter to finish "); 
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   printChar(); 

 

   return 0; 

} 

 

void printChar() 

{ 

    char ch; 

    //read char for stdin 

    ch = getc(stdin); 

 

    //check for \n char 

    if(ch != '\n' ) 

    { 

        printChar(); 

    } 

 

    printf("%c",ch); 

} 

 

type any chars , press enter to finish 

this is test for reverse chars after enter 

 

retne retfa srahc esrever rof tset si siht 

 

[ 12 – advanced functions and pointers/04.c  ] 

 ان خذر ( ويخم ؾباغت الخشف بػذ الػىدة مً الاظخذغاء n\جهىم الذالت باظخذغاء هكعها مشة اخشي ارا لم يًٌ الخشف هى )

 generic pointerانًؤشش انعبو  -

الي اي حػاملىا مؼ اهىاع مخخلكت مً املؤششاث خيث ًل هىع مشجبـ بىىع مػحن مً البياهاث للخػامل مػه, جدخىي الس ي غلي مؤشش غام يمًٌ ان يشحر 

 ًاالحي   voidباظخخذام الٍلمت املذجىصة هىع ولًٌ يجب جدىيله  الي هىع مػحن غىذ الخػامل مػه اي نبل الاظخخذام , يخم الاغالن غىه 

void *ptr; 

 castingويخم جدىله باظخخذام 
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void *ptr; 

int * iptr = (int*)ptr; 

 

 dynamic memory allocationازىاء حشؿيل البرهامج  رخظيض يسبحخ رخضيُيخ في انزاكشح -

ػشوقت معبها نبل حشؿيل البرهامج مً خيث الدجم املؿلىب , هىاى خاالث ًل املعاخاث التي جم حجضها ختي الان للمخؿحراث بجميؼ اهىاغها م

ويخم   غىذ الاهتهاء  بػذ رلَ free زم  callocاو   mallocهدخاج الي حجض معاخت اغاقيت في الزايشة ازىاء حشؿيل البرهامج , يخم رلَ باظخخذام الذواُ 

واملخطظ لزلَ , ويجب بػذ الاهتهاء مً اظخخذام معاخت مػيىت ان وػذيها للىظام   heapـ حجض الزايشة داخل الجضء مً رايشة البرهامج املعمي بال

 freeمشة اخشي الغادة اظخخذامها مشة اخشي وختي ال وعتهلَ الزايشة بذون قائذة ويخم رلَ باظخخذام الذالت 

 ىىان املعاخت التي جم حجضها والزي يشحر الي غ void pointerجهىم باغادة مؤشش شامل calloc و  mallocالذواُ  -

 مؼ جلَ الذواُ لخدذيذ الدجم الزي ظيخم حجضه sizeofحعخخذم 

 
 

calloc malloc 

 

 مشاُ بشهامج يهىم بذجض مخؿحرصخيذ ازىاء الدشؿيل واغادجه مشة اخشي 

//pointer to hold new storage address 

int * ptr; 

//allocate memory 

ptr = (int*)malloc(sizeof(int)); 

//change value 

(*ptr) =20 ; 

//print  content 

printf(“value is %d \n”, (*ptr) ); 

//free allocated memory 

free(ptr); 

value is 20 

[12 - advanced functions and pointers/05.c ] 
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خيث جاخز   intىع لدجض معاخت بذجم مخؿحرمً ه  malloc في البذايت حجضها مؤشش لخخضيً غىىان املعاخت التي ظيخم حجضها , واظخخذمىا الذالت

 لخدذيذ الدجم بالػبـ   sizeofجلَ الذالت وظيـ واخذ وهى الدجم املشاد حجضه بالبايذ لزا اظخخذمىا 

ptr = (int*)malloc(sizeof(int)); 

 

 freeالذالت  نمىا بػذ رلَ يخؿحر املدخىي  وؾباغخه واخحر نمىا باغادة جلَ املعاخت الي الىظام بػذ الاهتهاء مً اظخخذامها باظخخذام

free(ptr); 

 لدجضهكغ املعاخت ظخٍىن يما يلي callocوارا اظخخذمىا الذالت الاخشي 

ptr = (int*)calloc(1 ,sizeof(int) ); 

 الىظيـ الاُو هى غذد الىخذاث املشاد حجضها , الىظيـ الشاوي حجم الىخذة .

 ما الكشم بحن ما قػىلىاه وبحن ان هٌخب 

int x; 

 مٍان للمخؿحر بشٍل جلهائي , وظيخم اغادتها الي الىظام بػذ الاهتهاء منها بشٍل جلهائي هىا ظيخم حجض 

 memory leakرسشة انزاكشح  -

 وعخخذمها  يدذر غىذما يخم حجض معاخت ما وال يخم اغادتها الي الزايشة بػذ الاهتهاء مً اظخخذامها , قالىظام يػخبرجلَ املعاخت مذجىصة لىا واهىا

 هدً اظخخذمىاها ولم وػذ بداحت اليها قتريىاها يما هي دون اغادتها للىظام ومً حاهبىا

 pointer to pointerيؤشش نًؤشش  -

الزايشة , حػاملىا مً نبل مؼ املؤششاث وغشقىا انها جدمل غىاويً المايً في الزايشة , يمًٌ ان هيص ئ مؤشش ملؤشش الزي بذوسه يدمل غىىان مؤشش في 

 ي ان املؤشش هى مخؿحر وياخز معاخت جخضيييت في الزايشة الكشم ان مدخىي جلَ املعاخت هى غىىان ملخؿحر وليغ نيمت لها مػني  يجب ان هؤيذ هىا غل
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 ؾشيهت اوشاء مؤشش ملؤشش )زىائي(

void **ptr; 

 وباملشل يمًٌ ان هجذ مؤشش ملؤشش ملؤشش )زالسي(

void ***ptr; 

 

  intششاث غىذما هشيذ حؿحر الػىىان الزي يدمله املؤشش مً داخل دالت , مشاُ دالت جهىم بذجض مخؿحريً مً هىع اخذ اظخخذاماث هزا الىىع مً املؤ  -

 mallocورلَ باظخخذام الذالت  floatو 

//declare function prototype 

void createVar( float **fptr , int **iptr ); 

 

int main() 

{ 

    //pointer to hold new storage address 

    int * iptr; 

    float *fptr; 

    createVar(&fptr,&iptr); 

 

    (*iptr) = 40 ; 

    (*fptr) = 12.3; 
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    printf(“values are %d , %.2f \n”, (*iptr) , (*fptr) ); 

    //release memory 

    free(iptr); 

    free(fptr); 

   return 0; 

} 

void createVar( float **fptr , int **iptr ) 

{ 

    //allocate for float 

    (*fptr) = (float*)malloc(sizeof(float)); 

    //allocate for int 

    (*iptr) = (int*)malloc(sizeof(int)); 

} 

 

values are 40 , 12.30 

 

[12 - advanced functions and pointers/06.c ] 

ًالخالي سبما العؤاُ الاُو لىا ظيٍىن ملارا جم اظخخذام مؤشش ملؤشش الا ي  مًٌ ان وعخخذم مؤشش قهـ ؟ وجٍىن الذالت 

void createVar( float *fptr , int *iptr ) 

{ 

    //allocate for float 

    fptr = (float*)malloc(sizeof(float)); 

    //allocate for int 

    iptr = (int*)malloc(sizeof(int)); 

} 

 قهـ , والٍىد باالغلي ظيخم حجض معاخت قػليا ولًٌ غىىاهه لً يخم جخضيىه في املىششاث الخاضت بىا الاحابت هي ال يمًٌ اظخخذام املؤشش 

  stack frameلكهم ما خذر يجب ان هخزيش اوال ان الىظائـ يمخؿحراث يخم اخز وسخت منها داخل الذالت وجدذيذا في 

 function pointerيؤشش نذانخ  -

 عخخذم الظخذغاء الذواُ جمام مشل اظخذغاء الذواُ باظمائها يعخخذم لالشاسة الي الذواُ , وي

 امشلت 
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void (*ptr)(void);  مؤشش لذالت مً هىعvoid والجاخز وظائـ 

void (*ptr)(int); مؤشش لذالت مً هىع void   وجاخز وظيـ مً هىعint 

int  (*ptr) (int,int); مؤشش لذالت مً هىع int   وجاخز وظيؿحن مً هىعint 

 

 مشاُ بشهامج به دالت لجمؼ سنمحن ويخم اظخذغائها مً خالُ مؤشش لذالت

//declare function prototype 

int add(int,int); 

 

int main() 

{ 

    //pointer to function of type int and take 2 parameter of type int also 

   int (*ptr)(int,int); 

 

   ptr = add; 

 

   printf(“ 10 + 4 = %d \n”,ptr(10,4)); 

 

   return 0; 

} 

 

int add(int a,int b) 

{ 

    return a+b; 

} 

 

10 + 4 = 14 

 

[ 12 – advanced functions and pointers/07.c  ] 

 intوالتي جاخز وظيؿحن مً هىع int يبذا البرهامج بذجض مؤشش لذالت مً هىع 

int (*ptr)(int,int); 

 ايػا intؿحن مً هىع والتي جاخز وظيint والتي مً هىع   addاغؿيىا املؤشش غىىان دالت 

ptr = add; 
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 ويمًٌ ان ياخز غىىان الذالت باظخخذام الشمض & ايػا 

ptr = &add; 

 زم نمىا باظخذغاء الذالت مً خالُ املؤشش 

printf(“ 10 + 4 = %d \n”, ptr(10,4) ); 

 او باظخخذام الشمض* ايػا

printf(“ 10 + 4 = %d \n”,(*ptr)(10,4)); 

  

 والتي حػني اهه لذيىا دالت جاخز اخذ وظائؿها مؤشش لذالت وجهىم بمىاداة جلَ الذالت مً داخلها   callback functionsهزا املؤشش في اخذ اظخخذاماث 

 مشاُ جىغيحي للكٌشة 

//declare function prototype 

int add(int,int); 

int sub(int,int); 

int calc(int , int , int (*func)(int,int) ); 

 

int main() 

{ 

    //pointer to function of type int and take 2 parameter of type int also 

   int (*ptr)(int,int); 

    //assign add function to ptr 

   ptr = add; 

 

   printf(“ 10 + 4 = %d \n”,calc(10,4,ptr)); 

    //assign sub function to ptr 

    ptr =sub; 

     printf(“ 10 – 4 = %d \n”,calc(10,4,ptr)); 

   return 0; 

} 

 

int add(int a,int b) 

{ 

    return a+b; 
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} 

int sub(int a,int b) 

{ 

    return a-b; 

} 

int calc(int  a, int b, int (*func)(int,int) ) 

{ 

    return func(a,b); 

} 

 

10 + 4 = 14 

10 – 4 = 6 

 

[12 - advanced functions and pointers/08.c ] 

 والتي جاخز زالر وظائـ الشالث هى مؤشش لذالت مً هىع وجاخز وظيؿحن مً هكغ الىىع  calc اغلىا غً دالت

int calc(int , int , int (*func)(int,int) ); 

 دالت الىظيـ الشالث مً داخلها لخعاب هديجت الػمليت التي مً املمًٌ ان جٍىن حمؼ او ؾشح callback جهىم جلَ الذالت باغادة اظخذغاء 

int calc(int  a, int b, int (*func)(int,int) ) 

{ 

    return func(a,b); 

} 

  sub وغىىان الذالت addونمىا باغؿاءه غىىان الذالت  intوالتي جاخز وظيؿحن مً هىع int داخل الذالت الاظاظيت نمىا بذجض مؤشش لذالت مً هىع 

 في ًل مشة  calc مشة اخشي وبىاء غليه حؿحرث الهيمت التي جشحػها الذالت 

ptr = add; 

printf(“ 10 + 4 = %d \n”,calc(10,4,ptr)); 

//assign sub function to ptr 

ptr =sub; 

printf(“ 10 – 4 = %d \n”,calc(10,4,ptr)); 

 

 الوشاء مطكىقت مؤششاث لذواُ مً هىع مػحن هٌخب الاحي -

void (*ptr[10])(void); 
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void (*ptr[4])(int); 

int  (*ptr[7]) (int,int); 

 

 self-referential structureانجُيخ راريخ انًشخعيخ  -

ًاالحي  هي ان يٍىن اخذ غىاضش البييت هى مؤشش لبييت مً هكغ الىىع 

struct node 

{ 

    int data; 

    struct node *nextPtr; 

}; 

ييت مً هكغ الىىع .ويمشل هزا املؤشش خلهت الىضل بحن بييت واخشي , خيث الزي يشحر الي ب ;struct node *nextPtrجدخىي هزه البييت غلي املؤشش 

بهزا جم جٍىيً يمًٌ مً خالله الخىهل مً بييت الخشي الهه يدمل غىىان البييت التي جليه , البييت التي جليه بها ايػا مؤشش للبييت التي جليه وهٌزا و 

وؾحرها  خيث   stack , املٌذطlinked listمشل الهائمت املشجبؿت    data structuresاهاث ظلعلت مخطلت مً البيياث , ولزا حعخخذم في هياًل البي

ث حػخمذ حميػها غلي هكغ الكٌشة ان لذيىا بيياث مخطلت مؼ بػػها باملؤششاث وبػػها يدخاج مؤشش اخش لالشاسة الي البييت التي حعبهه , بدي

 يعخؿيؼ الخىهل لالمام او للخلل 

 
 

 انخالطخ

 ٌذط امل stack  هى حضء مً الزايشة يخم هخضيً البياهاث قيه ونشاءتها جبػا ملبذاLast in first out LIFO   

  الذالت الخٌشاسيت هي الذالت التي حعخذعي هكعها ظىاء بشٍل مباشش او مً خالُ دالت اخشي 

  غىذ الخػامل مػه اي نبل الاظخخذامالي هىع مػحن  يشحر الي اي هىع ولًٌ يجب جدىيلهجدخىي الس ي غلي مؤشش غام يمًٌ ان 

 عخخذام الذواُ حmalloc   اوcalloc الزايشة داخل الجضء مً رايشة البرهامج املعمي بالـ معاخاث في دجض لheap  َواملخطظ لزل 
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ًاهذ مىػٌعت  اكزت -1  اخذهما مىػٌعت والاخشي الام ال  , مشاُ ملطكىنخحن  mirroredدالت للخدهو مً مطكىقت ارا 

int nums[] = {1,2,3,2,1}; int nums[] = {1,2,3,4,5}; 

 ؾحر مىػٌعت مىػٌعت

 الخكٌحر في الخل 

ًان اُو غىطش يعاوي اخش غىطش , زاوي غىطش يعاوي الػىطش نبل الاخحر وهٌزا   مً املشالحن باالغلي ظىجذ ان املطكىقت جٍىن مىػٌعت ارا 

 
 

 الخل 

 الخلهت الخٌشاسيت ملهاسهت الهيم ببػػها  ظيعخخذم

int isMirroed(int arr[] ,int len); 

 

int main() 

{ 

    //array of integers 

   int num [5]  = {1,2,3,2,1}; 

 

   if( isMirroed(num,5) == 1 ) 

   { 

       puts(“array is mirrored”); 

   } 

   else 

   { 

       puts(“array isn’t mirrored”); 

   } 

    return 0; 

} 

 

int isMirroed(int arr[] ,int len) 

{ 

    //loop counter 

    int I ; 

     for(I =0 ; i<len/2 ;i++) 

     { 

        if(arr[i] != arr[len-1-i]) 

        { 

            //array isn’t mirrored 

            return 0 ; 

        } 

     } 

     //array is mirrored 

     return 1; 

} 

[ 13 - practical examples /mirrored.c ] 
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 بذون اظخخذام الخلهاث الخٌشاسيت  10وختي  1ايخب بشهامج يهىم بؿباغت الاسنام مً  -2

 الخكٌحر في الخل 

ًاالحي بما اهه يشيذ الؿباغت بذون اظخخذام الخلهاث الخٌشاسيت  ظىهىم بالؿباغت باظخخذام حملت الؿباغت  , واظخذغاء جلَ الذالت   printfسبما جكٌش 

 ختي يخم ؾباغت ًل جلَ الاسنام ليطبذ البرهامج مشل الاحي 

printf("1 \n 2 \n 3 \n 4 \n 5 \n"); 

printf("6 \n 7 \n 8 \n 9 \n 10 \n"); 

ًاهذ اسدها الؿباغت مً  ما اهىا هىا لعىا بطذد الخذسيب , جلَ الؿشيهت ظخجػل الٍىد اؾُى , ي 100الي  1سبما هزا الخل ظيؤدي الؿشع , ولًٌ ارا 

, خيث ظىػشف دالت حعخذعي هكعها غذة مشاث ختي جيخهي مً الؿباغت وجلَ الذالت  recursionغلي اظخخذام جلَ الذالت , هىاى خل اخش باظخخذم 

 جاخز وظيؿً الاُو هى نهايت الؿباغت  والشاوي هى الشنم الزي ظيخم ؾباغخه 

 الخل

void print(int end ,int current); 

 

int main() 

{ 

    print(10 , 1); 

    return 0; 

} 

 

void print(int end , int current) 

{ 

    printf(" %d \n",current); 

 

    if(end != current) 

    { 

        print(end , current+1 ); 

    } 

} 

[13 - practical examples /print_numbers.c ] 

 

  referو levelيػني ان الىظ يمًٌ نشاءجه مً يال الاججاهحن , مشل ام ال ورلَ  palindromeايخب بشهامج للخدهو مً الىظ هل هى  -3

 الخكٌحر في الخل 

 البرهامج هىا مشل البرهامج الخاص باملطىقه املىػٌعت , ولٌىىا هىا ظيخػامل مؼ الىطىص 

 الخل 

int isPalindrome(char * str ); 

 

int main() 

{ 

    char * str = “level”; 
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   if( isPalindrome(str) == 1 ) 

   { 

       puts(“string is palindrome”); 

   } 

   else 

   { 

       puts(“string isn’t palindrome”); 

   } 

    return 0; 

} 

 

int isPalindrome(char * str ) 

{ 

    //loop counter 

    int I ; 

    //string length 

    int len = strlen(str); 

     for(I =0 ; i<len/2 ;i++) 

     { 

        if( *(str+i) != *(str+len-1-i) ) 

        { 

            //string isn’t palindrome 

            return 0 ; 

        } 

     } 

     //string is palindrome 

     return 1; 

} 

[ 13 – practical examples /palindrome.c ] 

 

 مشلت ايخب دالت جهىم باظخخشاج الاسنام مً هظ وؾباغتها , ا -4

abc12dfg4  124 

hjy6w3b90c1  6390 

 الخكٌحر في الخل 

للخدهو مً ًل خشف , لزا ظيعخخذم حذُو اظٍي , خيث الاسنام   9الي  0يمًٌ الخل بايثر مً ؾشيهت , خيث يمًٌ مهاسهت ًل خشف باالسنام مً 

ًاهذ نيمت الخشف ليعذ في الىؿام مً يدشو   57الي  48يػادلها في حذُو اظٍي الهيم مً  9الي  0مً الاسنام مً  قهي ليعذ  57الي  48ف , قارا 

 سنم 

 الخل 

void extractNum(char * str); 

 

int main() 

{ 

    char *str = “hjy6w3b90c1”; 

    extractNum(str); 

    return 0; 

} 

 

void extractNum(char * str) 
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{ 

     //loop counter 

    int I ; 

    //string length 

    int len = strlen(str); 

     for(I =0 ; i<len ;i++) 

     { 

        if( *(str+i) >= 48 && *(str+i) <= 57) 

        { 

            //number 

                printf(“%c”,*(str+i) ); 

        } 

     } 

} 

6390 

[13 - practical examples /extract_numbers.c ] 

 

 ونهايت الىظ , مشاُ ايخب دالت جهىم بدزف املعاقاث مً بذايت -5

"  have fun  " --> "have fun" 

 الٍىد متروى للهاسئ .  

 

 ايخب دالت جهىم بايجاد غذد الٍلماث في هظ , امشلت  -6

practise make perfect --> 3 

have fun --> 2 

 الخكٌحر في الخل 

بششؽ  1ًل ًلمت واخشي بمعاقت , وهى يعاوي غذد املعاقاث + خيث يخم الكطل بحن   قيه spacesغذد الٍلماث في هظ يػخمذ غلي غذد املعاقاث 

 غذم وحىد معاقاث في بذايت الىظ او في اخشه  

 الٍىد متروى للهاسئ .  
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