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 الثامنة حملاضرةا
 Arrays  املصفوفات

 
 :(Arrays)املصفوفات 

  اورةمنطقة يف الذاكرة تتكون من عدد حمدد ومتجانس من املواقع املتجاملصفوفة هي عبارة عن . 

  اخل . .ة , حروف صحيح دأعداهذا اجلزء من الذاكرة يستخدم لتمثيل بياانت من نوع واحد  مثاًل  أنالتجانس يعىن ... 

  املوقعقم صفوفة ور م اسم املضمن املصفوفة فيكفي أن نستخد املواقعمن هذه  موقع معنيالرجوع أو التعامل مع من أجل 
 ضمن املصفوفة. 

  نوعني  املصفوفات إىل تنقسم : 

 مصفوفات ذات بعد واحد  .1

 مصفوفات متعددة األبعاد. .2

 
 mensional ArraysOne Di   :)املصفوفات األحادية (أواًل: املصفوفات ذات البعد الواحد

  يبني الشكل التايل مصفوفة من األعداد الصحيحة امسهاC عناصر: 10. وهي تتضمن 
C(0) -5 

C(1) 8 

C(2) 32 

C(3) 11 

C(4) 0 

C(5) -14 

C(6) 36 

C(7) -76 

C(8) 1 

C(9) 9 

  سني من الشكل ر داخل قو لعنصاضع ميكن الرجوع إىل أي عنصر من العناصر السابقة إبعطاء اسم املصفوفة متبوعًا برقم مو
لى الشكل التايل ع Cصفوفة  امليف، العنصر األول يف املصفوفة هو دائما رقم صفر، لذلك يتم الرجوع إىل العنصر األول )(

C(0) والعنصر الثاين ،(C(1 أما من أجل الرجوع إىل العنصر السابع نكتب ،(C(6ام نستطيع القول أننا ، وبشكل ع
 .C(i-1)أبن نكتب   iصر رقم  نرجع إىل العن

  نسمي رقم املوضع الذي نضعه بني قوسني ابلدليل(subscript)رة عن عدد صحيح أو أي ، وجيب أن يكون الدليل عبا
 تعبري يعطي قيمة صحيحة. 



 الربجمةساسيات أ
 

 2                                                نإعداد أ.حذيفة عبد الرمح

 

 Arrays Declration     التصريح عن املصفوفات:

  ه م الذي يقوم بدور ىل املرتجددها إنوع عناصر املصفوفة وعتشغل املصفوفات أجزاء حمددة من الذاكرة ويقوم املربمج بتحديد
 حبجز احلجم املناسب لذلك يف الذاكرة.

  كما يلي :  األحادية )ذات البعد الواحد( الصيغة العامة لتعريف املصفوفة 

Dim ArrayName(DimIndex) As DataType 

 حيث :
 Dim .الكلمة األساسية لتعريف املصفوفة 

 ArrayName  غري املصفوفة.اسم مت 

 Dim1Index 1  -  احلد العلوي للبعد األول يف املصفوفة ويساوي عدد العناصر   

 DataType  .حتدد نوع البياانت اليت تتعامل معها املصفوفة 

 

   عناصر صحيحة فإننا نستخدم التصريح التايل: 10فمثالً للتصريح عن مصفوفة من 

Dim C(9)  As integer 
 يل:التا صريح عن عدة مصفوفات من نفس النوع بواسطة عبارة تصريح واحدة كما يف املثالوميكن الت 

       Dim b(10), x(50) As integer 

 ثال التايل امليتم إسناد قيمة ألي عنصر من عناصر املصفوفة ابستخدام موضع العنصر يف املصفوفة كما يف: 

                                            b(5)=45; 

 اثنياً: املصفوفات متعددة األبعاد:
 ات البعدين لقلة ذملصفوفات ال مع املصفوفات متعددة األبعاد هي اليت ميكن أن تتكون من عدة أبعاد. وعادة ما يتم التعام

 التطبيقات اليت حتتاج ملصفوفات ذات أكثر من بعدين. 

  املصفوفة ذات البعدين تتألف من جمموعة من الصفوف(rows)  عة من األعمدة وجممو(columns)  ومن االستخدامات
 الشائعة هلذا النوع من املصفوفات هو متثيل اجلداول. 

  هذا العنصر  لواقع فيهاالعمود  يتم حتديد رقم الصف ورقم ذات البعدين أي عنصر من عناصر املصفوفة  إىلمن أجل الوصول
 ات بعدين:ذفوفة ين. والشكل التايل يوضح مصوهلذا يتم استخدام دليلني للتعامل مع املصفوفات ذات البعد

1العمود   2العمود   3العمود   4العمود    
1 الصف  a(0,0) a(0,1) a(0,2) A(0,3) 

2 الصف  a(1,0) a(1,1) a(1,2) A(1,3) 

3الصف   a(2,0) a(2,1) a(2,2) A(2,3) 
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 د مود فمثاًل لتحديلرقم الع آخر م الصف ودليلميكن حتديد أي من عناصر املصفوفة ذات البعدين ابستخدام دليلني؛ دليل لرق
 0ن الصف األول أيخذ الرقم الحظ هنا أ x(1,2)نكتب  xالعنصر املوجود يف الصف الثاين والعمود الثالث من املصفوفة 

 أيضاً. 0والعمود األول أيخذ الرقم 

 

 التصريح عن املصفوفات ذات البعدين:
 عدينذات الب الصيغة العامة لتعريف املصفوفة 

Dim ArrayName(Dim1Index,Dim2Index,……) As DataType 

 حندد عدد  غري أننا لواحديتم التصريح عن املصفوفات ذات البعدين بنفس طريقة التصريح عن املصفوفات ذات البعد ا
 4 بعدين وتتكون من كمصفوفة ذات  yاألعمدة يف املصفوفات ذات البعدين فمثاًل للتصريح عن املصفوفة الصحيحة 

 صفوف وثالثة أعمدة نكتب ما يلي:

Dim  y(4,3) As integer 

  املصفوفة  العمود يف ف ورقمقيمة ألي عنصر من عناصر املصفوفة ابستخدام موضع العنصر أي بتحديد رقم الص إسناديتم 
 كما يف املثال التايل:

y(2,3)=23; 

 تخدم مع املصفوفاتتس اليتبعض الدوال 
 . صفوفة هي دالة تقوم بفحص احلد العلوي أو قيمة الفهرس العليا  للم   UBoundالدالة   .1

 الصيغة العامة هلا        
                                                UBound(ArrayName)    

 لويهو اسم املصفوفة املراد معرفة حدها الع  ArrayNameحيث          
ن كل احيث  0لقيمة اوتعيد هذه الدالة للمصفوفة  السفليهي دالة تقوم بفحص احلد    LBoundالدالة   .2

 ( .0متلك حداً سفلياً يساوي صفر )  VBمصفوفات 
 الصيغة العامة هلا        

                                                LBound(ArrayName)    
 السفليهو اسم املصفوفة املراد معرفة حدها   ArrayNameحيث          

 Arrayالفئة 
 الفئة  هي  ة مع هذهاملستعمل تزود هذه الفئة عدة طرق ميكنك استعماهلا للتالعب ابملصفوفات ومن امثلة الطرق    

Array.Sort       ًفرز املصفوفة تصاعدي 
Array.Reverse       ًفرز املصفوفة تنازليا 

 .بعد الفرز وإجياد معكوسها فرز عناصرها تصاعديً عناصر مث  10د واحد تتكون من لقراءة عناصر مصفوفة ذات بعاكتب برانجماً 
 مث إجياد احلد األعلى واحلد األدىن واصغر قيمة واكرب قيمة وجمموع القيم ومتوسطها
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 مرحلة التصميم:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة الربجمة :
Public Class Form1 

    Dim a(9), i As Integer 

    Private Sub Form1_Load(ByValsender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

 '        التقدم لشريط والنهاية البداية ضبط        

        ProgressBar1.Minimum = 0 

        ProgressBar1.Maximum = UBound(a) 

    End Sub 

 

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

   '        العناصر  ادخال        

        For i = 0 To 9 
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            a(i) = InputBox("Enter " & i + 1) 

            ListBox1.Items.Add(a(i)) 

           'المصفوفة عناصر ادخال عند التقدم لشريط التقدم ضبط            

  

            ProgressBar1.Value = i 

            Label4.Text = i + 1 

        Next 

    End Sub 

 

    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

   '        تصاعديا   العناصر فرز        

        Array.Sort(a) 

        For i = 0 To 9 

            ListBox2.Items.Add(a(i)) 

        Next 

    End Sub 

Private Sub Button3_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button3.Click 

   '        تنازليا   العناصر فرز        

        Array.Reverse(a) 

 

        For i = 0 To 9 

            ListBox3.Items.Add(a(i)) 

        Next 

End Sub    
 

    Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button4.Click 

          'للمصفوفة االعلى الحد        

        TextBox1.Text = UBound(a) 

 

    End Sub 

Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button5.Click 

         'عنصر اكبر        

        Dim max As Integer 

        max = a(0) 

        For i = 1 To 9 

            If max < a(i) Then max = a(i) 

        Next 

        TextBox4.Text = max 

    End Sub 
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    Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button6.Click 

          'للمصفوفة االدنى الحد        

        TextBox2.Text = LBound(a) 

    End Sub 

 

     

    Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button7.Click 

  '        عنصر اصغر        

        Dim min As Integer 

        min = a(0) 

        For i = 1 To 9 

            If min > a(i) Then min = a(i) 

        Next 

        TextBox5.Text = min 

    End Sub 

 

    Private Sub Button8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

Handles Button8.Click 

  '        العناصر مجموع        

        Dim sum As Integer 

        For i = 0 To 9 

            sum = sum + a(i) 

        Next 

        TextBox3.Text = sum 

    End Sub 

 

    Private Sub Button9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

Handles Button9.Click 

 '        للعناصر الحسابي الوسط        

        Dim sum As Integer 

        Dim average As Single 

        For i = 0 To 9 

            sum = sum + a(i) 

        Next 

        average = sum / 10 

        TextBox6.Text = average 

    End Sub 
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 وبعد التنفيذ جند :
 

 
 

 
 


