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 برهجت الكائناث

(Object-Oriented Programming) 

 الوحاضرة االولى

 الــــــذوال

  defined Functions-Programmer الوستخذم بواسطت الوعرفت الذوال

 ودذج ذًثم فٍ انثشَايج دانح كم modulesودذاخ  إنً انثشَايج ذقسُى يٍ انًثشيج ذًكٍ انذوال

 تزنك وَعًُ (Local)يذهُح  يرغُشاخ ذكىٌ انذانح فٍ انًعشفح انًرغُشاخ أٌ َجذ ونزا ،ذهاتزا قائًح

  .انذانح داخم فقط يعشوفح ذكىٌ انًرغُشاخ أٌ

 عذج هُانك .يذهُح يرغُشاخ أَضا   هٍ وانرٍ (Parameters)انىسائط  يٍ الئذح ذًرهك انذوال أغهة

  داالخ إنً انثشَايج ذقسُى إنً دعد أسثاب

 تاسرذعائها َكرفٍ إر انثشَايج اخرصاس عهً انذاسة اكشجر فٍ انًخزَح انذوال ذساعذ /١

 . انًطهىب تانعًم نرقىو فقط تاسًها

 عًهُاخ ذالفً عهً انًسرخذو َكرثها انرٍ أو انذاسة راكشج فٍ انًخزَح انثشايج ذساعذ /٢

 .انذوال ذهك نعًم اتهايش عًال   ذرطهة انرٍ انثشَايج خطىاخ فٍ انركشاس

 .انثشيجح عًهُح ذسهُم فٍ زجانجاه انذوال ذساعذ /٣

  .انزاكشج فٍ انًسرخذيح انًساداخ يٍ انذوال اسرعًال َىفش /٤

 نرُفُز انًكرثُح ذُادي انذوال انرٍ وهٍ mainانذانح  عهً ذذرىي اٌِ درً سأَُاها انرٍ انثشايج كم

  .ته دوال خاصح ال سٍ ++ كراتح تهغح انًثشيج َسرطُع كُف اٌِ سُشي .يهايها

 

  Function Definitionالذالت  تعريف

  :انرانٍ انعاو انذوال انشكم ذعشَف َأخز

 انُىع االول يٍ كراته انذوال . -١

 وهزا انُىع يٍ انذوال ال َسرقثم تُاَاخ وال َشجع اٌ قًُح .

function-name ( ) 

{ 

declarations and statements 
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} 

 دُث :

:function-name انًعشفاخ ذسًُح قىاعذ ذسًُره فٍ َرثع وانزٌ انذانح اسى. 

:declarations and statements 

 عهً blockال  َذرىي أٌ ًَكٍ blockتعض األدُاٌ  فٍ عهُه َطهق وانزٌ انذانح جسى ذًثم

 انسطش .أخشي دانح جسى داخم دانح ذعشَف َرى أٌ ًَكٍ ال أٌ ظشف ذذد ونكٍ انًرغُشاخ إعالَاخ

 انرٍ انثُاَاخ وَىع انذانح اسى َذذد وانزٌ declaratorح انًصش انذانح َذعً ذعشَف فٍ األول

 وسُطاذها. وأَىاع انذانح وأسًاء ذعُذها

Ex.1 

#include <iostream.h> 

main () 

{ 

 print (); 

} 

Print () 

{ 

cout << "Welcome to OOP "; 

} 

 

 انشكم َىضخ كُف َرى اسرذعاء انذانه انثاَىَح داخم انثشَايج انشئُسٍ 
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Ex.2 

#include <iostream.h> 

addition () 

{ 

  int a,b,r; 

  a=10; 

  b=20; 

  r=a+b; 

  cout<<r; 

} 

main () 

{ 

 addition (); 

} 

Ex.3 

#include <iostream.h> 

addition () 

{ 

  int a,b,r; 

  cout <<"Enter a And b"; 

  cin >> a >> b; 

  r=a+b; 

  cout<<r; 

} 

main () 

{ 


