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 المحاضرة الرابعت

 OOP  برمجت الكائناث

 

 انُىع انضبنش يٍ كزبثه انذوال . -3

 لُى  و َشجع لًُخ . او ال َسزمجم  وهزا انُىع يٍ انذوال َسزمجم

return-value-type  function-name  (parameter list ) 

{ 

declarations and statements 

} 

 :حُش

 

parameter list   :ٍخبنُخ  ركىٌ أٌ ًَكٍ وهٍ انذانخ إنً انًًشح بدانىسُط الئحخ ه(void) أو 

 .حذح عهً كم وسُطخ ركش وَجت فبصهخ ثُُهب رفصم وسبئظ عذح أو واحذح وسُطخ عهً رحزىي

:return-value-type أَىاع يٍ أٌ َىع َكىٌ أٌ ًَكٍ وانزٌ انذانخ ثىاسطخ انًعبدح انمًُخ َىع 

 voidاعبدرهب  َىع َكىٌ ًُخل أٌ رشجع ال انذانخ كبَذ ثُبَبد وإرا

:function-name انًعشفبد رسًُخ لىاعذ رسًُزه فٍ َزجع وانزٌ انذانخ اسى . 

:declarations and statements ثعض األحُبٌ  فٍ عهُه َطهك وانزٌ انذانخ جسى رًضمblock 

 شَفرع َزى أٌ ًَكٍ ال أٌ ظشف رحذ ونكٍ انًزغُشاد إعالَبد عهً blockال  َحزىي أٌ ًَكٍ

 َحذد وانزٌ declaratorانًصشح  انذانخ َذعً رعشَف فٍ األول انسطش .أخشي دانخ جسى داخم دانخ

 وسُطبرهب. وأَىاع انذانخ وأسًبء رعُذهب انزٍ انجُبَبد وَىع انذانخ اسى

 

 

  Returned Values  اإلعبدح لُى

 كبَذ وإرا يعشفهب انذانخ فٍ اسى َسجك أٌ وَجت .اسزذعزهب انزٍ انعجبسح إنٍ لُى رعُذ أٌ انذانخ ثإيكبٌ

 صالس رنك. هُبنك إنٍ نإلشبسح نهب كُىع إعبدح voidاألسبسُخ  انكهًخ اسزعًبل َجت شُئب   رعُذ ال انذانخ

  :انذانخ اسزذعبء فُهب رى انزٍ انُمطخ إنً انزحكى انزٍ ًَكٍ ثهب  إسجبع طشق

 َهبَخ انذانخ. إنً انىصىل عُذ رهمبئُب   انزحكى َشجع لًُخ رشجع ال انذانخ كبَذ إرا .1
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 ;returnانعجبسح  ثبسزخذاو .2

 expressionلًُخ انزعجُش  ثإسجبع رمىو ;return expressionفبنعجبسح  لًُخ رشجع انذانخ كبَذ إرا

 اسزذعزهب انزٍ انُمطخ إنً

 .صحُحخ صالصخ أعذاد ثٍُ األكجش انعذد َشجع وانزٍ maximumرذعً  دانخ َسزخذو انزبنٍ انجشَبيج

انعجبسح  ثبسزخذاو mainنهذانخ  ورشجعه ثُُهب األكجش رحذد انزٍ نهذانخ كىسبئظ األعذاد رًشَش َزى

return انًزغُش  إنً إعبدرهبا رًذ انزٍ انمًُخ رعٍُُ وَزىlargest طجبعزه انزٌ رزى.  

Ex. 

 اسسبل صالس لُى انً دانه واسزشجبع انمًُه االكجش انً انذانه انشئُسُخ ..

#include <iostream.h> 

int maximum (int x, int y, int z) 

{ 

int max = x; 

if (y > max) 

max = y; 

if (z > max) 

max = z; 

return max; 

} 

 

main( ) 

{ 

int a, b, c; 

cout << "Enter three integers: " ; 

cin >> a >> b >> c ; 

cout << " maximum is : " << maximum (a, b, c) << endl; 

} 
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Ex.  

 لُى نطبنت يب صى رشجع لًُه انًعذل انُهبئٍ نهطبنت .. 5 دانه رسزمجم

#include <iostream.h> 

int Avg (int a, int b, int c,int d, int e ) 

{ 

float av; 

av=a+b+c+d+e/5; 

return av ; 

} 

 

main( ) 

{ 

int a, b, c,d,e; 

cout << "Enter 5 integers: " ; 

cin >> a >> b >> c >>d>e; 

cout << " Avg is : " << Avg (a, b, c,d,e) << endl; 

} 

 

Ex 

  n!= n(n-1) (n-2 )× … 1حُش  nيضشوة  ++Cاكزت ثشَبيج ثهغخ 

 َبسزخذاو انذانه ..

#include <iostream.h> 

int FactNumber(int n ) 

{ 

int i,fact; 

 fact=1; 



البرمجه الكيانيت                           قسم الحاسباث               جامعه ديالى                                                

يـــد.فراس الطائ                                          الثانيتالمرحلت                     تربيت االساسيت              كليت ال  
 

 4 

  

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

  fact=fact*i; 

 cout<<"fact = "<<fact<<endl; 

} 

main() 

{ 

 int n; 

 cin>>n; 

  cout<< "The Fact Number is "<<  FactNumber(n); 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 

 اكزت ثشَبيج َحست حبصم جًع وضشة عذدٍَ :

#include <iostream.h> 

void set_data(int a,int b) 

 { 

  cout<<"the sum of number = "<<a+b<<endl; 

  cout<<"the multi of number = "<<a*b<<endl; 

 } 

 main() 

    { 

 int n1,n2; 

 cin>>n1>>n2; 

 num1.set_data (n1,n2); 

 } 

 

 

 

 

 

 

n= 5 

fact = 120 

Press any key to continue 

o النتائج 

5 4 

the sum of number = 9 

the multiplication of number = 20 

Press any key to continue 

o  النتائج 
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Ex. 

  اكتب برنامج ليحسب مساحة وحميط الدائرة علماً بأن املساحة =  الدوالباستخدامπ r
 π r 2واحمليط = 2

 π =3.14 
#include <iostream.h> 

{ 

  double area1,circum1; 

 

 void area(float r) 

 { 

          double area1; 

  area1=3.14*r*r; 

  cout<<"the area = "<<area1<<endl; 

 } 

 void circum(float r) 

 { 

         double circum1; 

  circum1=2*3.14*r; 

  cout<<"circle circum = "<<circum1<<endl; 

 } 

} 

 main() 

{ 

 

 float n ; 

 cin>>n; 

 area(n); 

 circum (n); 

} 
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the area = 314 

circle circum = 62.8 

Press any key to continue 

o  النتائج 


