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 المتعدده مع االقواس .   If--Elseعبارة  -   

 انصٛغت انثاَٛت

 :انشكم انعاو انخانٙ (if..else)ٔحأخز انبُٛت انعايهت ندًهت إرا .... ٔإال 

 

if (condition) 

{ 

statmenet 1; 

statmenet 2; 

statmenet n; 

} 

else 

{ 

statmenet 1; 

statmenet 2; 

statmenet n; 

} 
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 : switchعبارة -

عُذيا ٚكٌٕ ُْانك خٛاساث يخعذدة نمًٛت يفشدة . ْزِ انمًٛت ًٚكٍ أٌ حكٌٕ  switchحسخخذو عباسة    

يخغٛش أٔ حعبٛش سٚاضٙ ًٚكٍ أٌ ٚؤد٘ إنٗ لًٛت يفشدة . انمًٛت انًفشدة حشًم األعذاد انصحٛحت 

 ٔانشيٕص , ٔال حشًم انكسٕس ٔانسالسم انشيضٚت . ٔانصٛغت انعايت نٓا ْٙ :

switch ( variable or expression)  

{ 

   case constant value1 : 
        statement sequence 

         break; 

   case constant value2 : 
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        statement sequence 

         break; 

   case constant value3 : 
        statement sequence 

        break; 

        . 

        .. 

   default 

       statement sequence 

} 

 

 

اطبع كهًت  10..8فئرا كاَج انمًٛت بٍٛ  10..1: اكخب بشَايح لًٛت نذسخت طانب يا بٍٛ  يثال

"Excellent ٍٛأطبع كهًت " 7..5" ٔ إرا كاَج بFair  ٍٛاطبع كهًت  5..1"  أيا إرا كاَج ب

"Fail  " ايا إرا كاٌ االدخال غٛش رنك اطبع "Error؟ " 

#include <iostream.h> 

main( ) 

{ 

    int x ; 

    cout << " enter integer value " ; 

    cin >> x ; 

    switch (x) 

    { 

     case  10 : 

     case   9 : 

     case   8 : 

         cout << "Excellent" ; 

         break ; 

    case  5 : 

    case  6: 
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    case  7: 

         cout << "Fair" ; 

         break ; 

    case  1: 

    case  2: 

    case  3: 

    case  4: 

         cout << "Fail" ; 

         break ; 

   default : 

        cout << "Error" 

} 

 

 

 : اكتب برنامج يعمل عمل حاسبت يدويت ؟ مثال

#include <iostream.h> 

main ( ) 

{ 

     int x , y ; 

     char  op ; 

      cout << " Enter Expression in the form x+y for any operation : \n " ; 

      cin >> x >> op >> y ; 

      switch ( op) 

      { 

           case  „+‟ : 

                  cout << “ The result =” << x+y << endl ; 

                break ; 

           case  „-‟ : 

                cout << “ The result =” <<x-y << endl ; 

                break ; 

           case  „*‟ : 
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                cout << “ The result =” << x*y << endl ; 

                break ; 

            case  „/‟ : 

                cout << “ The result =” << x / y << endl ;   

                break ; 

          default : 

             cout <<”Error “ << endl ; 

} 

 

 

 

 : يالحظاث

انًشحبطت يع انكهًت   constant valueٚخى يماسَت لًٛت انًخغٛش أٔ انخعبٛش يع كم لًٛت ثابخت  -1

 سٕف حُفز . case  ٔbreak, فئرا كاَج يسأٚت نٓا فأٌ اندًم انٕالعت بٍٛ  caseانًحدٕصة 

سة عُذ حُفٛزْا حمٕو بُمم حسهسم انخُفٛز إنٗ خاسج ْٛكم عبا  Breakانكهًت انًحدٕصة  -2

switch . حسخخذو اٚضا يع عباساث انخكشاس ْٙٔ . 

فأٌ اندًهت  caseعُذيا الٚخى يطابمت لًٛت انًخغٛش أٔ انخعبٛش يع أ٘ يٍ ٔاحذة يٍ لٛى   -3

 ْٙ انخٙ سٕف حُفز . defaultانٕالعت بعذ انكهًت 

ٚكٌٕ ششطا ثابج ْٕٔ  switchعباسة  ْٕ اٌ  ifٔعباسة  switchانفشق بٍٛ عباسة  -4

 .انخسأ٘ 

. ٔنكٍ ًٚكٍ رنك عُذيا حكٌٕ كم عباسة يٍ  caseال ًٚكٍ ٔضع لًٛخٍٛ يخسأٚخٍٛ نعباسحٙ  -5

case  حابعت إنٗ عباسةswitch . ٖأخش 

 ٚحٕل حهمائٛاً إنٗ عذد . switchانثابج انشيض٘ انًسخخذو فٙ عباسة  -6

 caseم أٔ عٍ طشٚك يذٖ يث : case (n*2)الًٚكٍ انخعبٛش عٍ انمًٛت انثابخت بخعبٛش يثم   -7

 الَّ ٚدب اٌ ٚكٌٕ ثابج . : 10..1

 


