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  التعليمات التكرارية: الدرس الرابع

  :تمهيد

نواجه يف حياتنا اليومية العديد من املسائل اليت حتل عن طريق تكرار نفس العمليات وختتلف فقط يف املعطيات، فعند 

طالب آلخر، حساب معدالت طلبة كليتنا سنكون مدعوين الستعمال نفس العمليات احلسابية، لكن نقاط الطلبة ختتلف من 

  .كون حتما خمتلفةوبالتايل فمعدالم ست

عدد طبيعي، ميكن كتابته يف  Nحبيث  Nإىل  1، أو بصفة عامة من 100إىل  1بيل املثال جمموع األعداد من وعلى س

  :اخلوارزميات على الشكل التايل
S � 0 

S� S + 1 

S � S + 2 

S �S + 3 

 

 

S � S + N 

          S � 1 + 2 +3 + 4 + . . . .+N :أو على الشكل التايل

 .000 10  إىل 1من  iمرة حبيث يف كل مرة نغري من قيمة  S� S + i 10 000جيب كتابة  N = 10 000إذا كان 

يتغري يف كل مرة ولكن صيغة العملية احلسابية ال تتغري، وذا نقوم بتكرار نفس   iنالحظ أن ) S� S + i(يف الكتابة السابقة 

العملية احلسابية ونغري فقط يف املعطيات، ومن هنا ظهرت احلاجة املاسة إىل استخدام نوع جديد من التعليمات الواسعة 

  .أال وهي التعليمات التكرارية ،االنتشار يف عامل اخلوارزميات والربجمة

  :قسم التعليمات التكرارية إىل قسمني رئيسني مهاوتن

 التعليمات التكرارية بعداد؛ •

 .والتعليمات التكرارية بشرط اخلروج •

  :ن سنتطرق إليهما بشيء من التفصيل فيما يليااللذ انومها القسم

I-  التعليمة(التعليمة التكرارية بعداد أو الحلقة بعداد pour / for(  

وال  ،عندما يكون عدد التكرار معروف مبدئيا ،عادةيف اخلوارزميات ويف الربجمة  (boucle)تستعمل هذه التعليمة أو احللقة 

  .حبيث نستطيع معرفة املرات اليت ستنفذ فيها هاته التعليمة التكرارية *يتم اخلروج من احللقة حىت الوصول إىل اية التكرار،

1.I  الحلقةطريقة كتابة pour:  

  :على الشكل العام التايل  pourاحللقة تكتب 

  

  

                                                           
*
   .breakأو تعليمة  gotoقبل اية التكرار باستعمال تعليمة   pourمن يسمح للخروج من احللقة  ++C)مثال عن ذلك لغة (هناك بعض لغات الربجمة  

. 

. 

. 

. 
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pour  cmpt � Val_initiale à Val_finale pas Val_pas 

faire 

    Instruction 1 

    Instruction 2 

 

    

    Instruction n 

fin pour 

متثل القيمة االبتدائية للعداد  Val_initialeطبيعيا،  ايعرب عن العداد وهو بطبيعة احلال جيب أن يكون عدد cmptحبيث 

فتمثل قيمة خطوة  Val_pasفتمثل القيمة النهائية للعداد وهي نقطة الوصول، أما  Val_finaleوهي نقطة انطالقة احللقة أما 

  .االنتقال وهو املقدار الذي تنتقل فيه احللقة من قيمة إىل أخرى

2.I  الحلقة عملطريقة pour:  

أي                                             ،fin pourو faireتقوم هذه احللقة بتنفيذ كل التعليمات اليت تقع داخلها، أي بني الكلمتني 

 (Instruction 1, Instruction 2,…., Instruction n) البشرط أن يكون العداد داخل ا[Val_initiale , Val_finale] ،

مث قبل معاودة الدخول إىل احللقة  (Val_pas)تقوم بزيادة قيمة العداد بـمقدار خطوة  fin pourعند وصول احللقة إىل كلمة 

تقوم بالتأكد من أن قيمة العداد اجلديدة ال زالت داخل اال السابق، ويف حالة خروج قيمة العداد من اال فإن اخلوارزمية 

  . Pourومتر لتنفيذ التعليمات األخرى اليت تلي تعليمة  pourمة التكرارية تكون قد انتهت من التعلي

  :هامة اتمالحظ

  pourعندما تكون قيمة اخلطوة تساوي واحد ال داعي لكتابتها، حبيث يف حالة عدم كتابة اخلطوة فإن التعليمة - 

 .ستعتربها آليا مساوية لواحد

ال ينبغي تغيري قيمته داخل احللقة، على سبيل املثال ال نستطيع كتابة اخلوارزمية  pourعند استعمال عداد احللقة  - 

 :التالية
Algorithme erreur 

cmpt, somme : entier 

début 

    somme � 0 

   pour cmpt � 1 à 100 

        faire 

           somme � somme + cmpt 

           cmpt � cmpt -1 

       fin pour 

    écrire (somme) 

fin 

مت تغيريها داخل احللقة وهو ما يؤثر على السري احلسن هلذه احللقة،   cmptاملالحظ يف اخلوارزمية السابقة أن قيمة العداد 

حبيث قيمة العداد ال تتقدم وبالتايل احللقة تصبح حلقة الائية، والربنامج الناتج عن هذه اخلوارزمية ال ميكن أن ينفذ، ويؤدي 

     عنوة عرب الكبس املتالزم على املفاتيحإىل توقف نظام التشغيل حبيث يصبح لزاما على مستخدم هذا الربنامج أن يوقفه 

(Ctrl + Alt + Suppr, puis forcer l’arrêt).  

. 

. 

. 
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ال نستطيع اخلروج منها إال إذا أكملنا كل التعداد، أي ال ميكن اخلروج منها حىت يصل   pourعند استعمال احللقة  - 

  .(Val_finale)العداد إىل القيمة النهائية اخلاصة به 

  :مثال تطبيقي

  .100إىل  1أكتب خوارزمية تقوم جبمع األعداد الطبيعية من 
Algorithme Somme 

cmpt, somme : entier 

début 

    somme � 0 

   pour cmpt � 1 à 100 

        faire 

           somme � somme + cmpt 

       fin pour 

    écrire (somme) 

fin 

  :المثال التطبيقي مناقشة حل

  :أي 100إىل  1تقوم اخلوارزمية السابقة جبمع األعداد من 

somme = 1 + 2 + 3 + 4 + ……+ 100 

  :خطوة بالطريقة التالية 100واليت ميكن حساا عرب 

، العنصر احليادي لعملية اجلمع 0وهذا باعتبار  0حبيث نعطيها القيمة  sommeأوال جيب إعطاء القيمة االبتدائية للمتغرية 

من  ، حبيث عند التصريح بأي متغرية جديدة، تأخذ هذه األخرية قيمة عشوائيةsommeوكذلك ملسح أي قيمة تكون يف املتغرية 

  .خالل موقعها يف الذاكرة املركزية

  :الخطوة األولى
somme � somme + 1 

  .1حتتوي على القيمة  sommeوذا تصبح املتغرية 

  :الخطوة الثانية
somme � somme + 2 

  .somme +  2أي القيمة القدمية لـــ  1  3 = 2 +حتتوي على القيمة sommeوذا تصبح املتغرية 

  :الخطوة الثالثة
somme � somme + 3 

  .somme +  3أي القيمة القدمية لـــ  3  6 = 3 +حتتوي على القيمة sommeوذا تصبح املتغرية 

  :واليت تكون على الشكل التايل 100وهكذا حىت نصل إىل اخلطوة 

somme � somme + 100 

  .somme +  100أي القيمة القدمية لـــ  4950  5050 = 100 +حتتوي على القيمة sommeوذا تصبح املتغرية 

  :التالية كتابةال، وميكن توضيح خطوات هذا احلساب عرب 100إىل  1وذا حنصل على جمموع األعداد من 
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somme = 1 + 2 + 3 + ……+ 100 

  

  

 

 

 

كما ، 1وبالتايل فاخلطوة تعترب آليا  pourيف التعليمة ) val_pas( املالحظ يف اخلوارزمية السابقة أا مل تستعمل اخلطوة

  :مبا أن اجلمع تبديلي، وبذلك ميكن كتابة 1إىل  100من خالل عملية اجلمع من  100إىل  1نستطيع مجع األعداد من 

somme = 100 + 99 +  ……+ 2 + 1  

  :واخلوارزمية اليت تقوم ذا احلساب ستكون كاآليت
Algorithme Somme 

cmpt, somme : entier 

début 

    somme � 0 

   pour cmpt � 100  à 1 pas -1 

        faire 

           somme � somme + cmpt 

       fin pour 

    écrire (somme) 

fin 

نقوم  pour، وبالتايل بعد كل تنفيذ للتعليمة )val_pas( للخطوة 1-املالحظ يف اخلوارزمية السابقة أا استعملت القيمة 

  .1بتخفيض قيمة العداد بــ 

، واليت تكتب 100إىل  2وكمثال ثاين عن استعمال قيمة اخلطوة، نريد كتابة خوارزمية تقوم حبساب جمموع األعداد الزوجية من 

  :على الشكل التايل
Algorithme Somme_paire 

cmpt, somme_p : entier 

début 

    somme _p� 0 

   pour cmpt � 2  à 100  pas 2 

        faire 

           somme_p � somme_p + cmpt 

       fin pour 

    écrire (somme_p) 

fin 

  :اخلوارزمية السابقة حتسب اموع التايل
somme_p = 2 + 4 + ….+ 100 

II - التعليمة التكرارية بشرط الخروج  

ستوجب التكرار، لكن ال ميكن معرفة عدد هذا التكرار مبدئيا، وبالتايل ال تقد نصادف يف العديد من احلاالت، مسائل 

، من هنا مبدئيا ، واليت يرتبط استعماهلا مع احلاالت اليت يكون عدد التكرار فيها معروفPourنستطيع استعمال التعليمة 

  األوىلاخلطوة 

  اخلطوة الثانية

  .  .  .  .  اخلطوة الثالثة

  100اخلطوة 
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عدد التكرار فيها ل يف احلاالت اليت يكون جاءت احلاجة املاسة إىل نوع آخر من احللقات أو التعليمات التكرارية واليت تستعم

  .   غري معروف مبدئيا، مع إمكانية إضافة شرط للخروج من احللقة

II.1 الحلقة( التعليمة التكرارية (tant que:  

عندما يكون عدد التكرار غري معروف مبدئيا، كما ميكن أن ال ينفذ التكرار وال مرة، ) احللقة(تستعمل هذه التعليمة 

  .منطقي أو مقارنةباستعمال متغري ويرتبط استعمال هذه احللقة مع شرط اخلروج والذي قد يكون شرطا 

II.1.1 طريقة كتابة الحلقة tant que:  

  :على الشكل العام التايل  tant queاحللقة تكتب 
tant que  condition 

faire 

    Instruction 1 

    Instruction 2 

 

    

    Instruction n 

fin tant que 

  

هو مفتاح الدخول إىل احللقة ويف حالة حتققه يتم  tant queوالذي يأيت مباشرة بعد كلمة  conditionيعترب الشرط حبيث 

  .الدخول إىل احللقة، أما يف حالة العكس ال يتم الدخول إىل احللقة

II.2.1   الحلقة عملطريقة tant que:  

يشبه عمل هذه احللقة كثريا عمل التعليمة الشرطية البسيطة، ويكمن االختالف يف إمكانية تكرار تنفيذ هذه التعليمة 

 faireفإنه يتم الدخول إىل منت احللقة ويتم تنفيذ كل التعليمات اليت تقع بني ) condition(، حبيث عند حتقق الشرط )احللقة(

  .fin tant que، أما يف حالة عدم حتقق الشرط، يتم اخلروج مباشرة من احللقة ومواصلة اخلوارزمية بعد كلمة fin tant queو

  :بشكل بياين مبسط ارتأينا إدراج الشكل التايل tant queالتكرارية  ولتوضيح عمل التعليمة

  

  

  

  

  

  

  

  

. 

. 

. 
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  tant queالتكرارية التعليمة طريقة عمل شكل توضيحي ل): 1(الشكل 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

من خالل الشكل أعاله ميكن أن نالحظ أن عند وصول اخلوارزمية إىل اية احللقة أي عند االنتهاء من آخر تعليمة داخل 

فإن اخلوارزمية تعاود مراقبة الشرط أي تقوم بالتأكد من  fin tant queومبجرد الوصول إىل كلمة ) Instruction n(احللقة 

قة ومتابعة سري اخلوارزمية بعد اية لاستمرارية حتقق الشرط، وبذلك يكون لنا احتمالني إما الدخول جمددا إىل احللقة أو إاء احل

  .(fin tant que)احللقة 

  :مثال توضيحي

وهذا بعد إدخال معدله، جيب على ) ناجح أو راسب(نريد أن نكتب خوارزمية تعلم املستخدم عن نتيجة الطالب 

، يف حالة إدخال معدل )[20 , 0]معدل يكون ضمن اال (اخلوارزمية إرغام املستخدم على إدخال معدل صحيح ومقبول 

  .غري مقبول يطلب من املستخدم إدخال معدل آخر صحيح
Algorithme Resultat_Etudiant 

 moyenne : réel 

début 

   écrire ("Donnez la moyenne de l’étudiant(e), cette moyenne doit être comprise entre 0 et 20") 

1)    lire(moyenne) 

    tant que moyenne < 0 OU moyenne > 20 

      faire 

           écrire ("La moyenne saisie est erronée, donnez une moyenne comprise entre 0 et 20") 

2)        lire(moyenne) 

      fin tant que  

   si moyenne < 10 

      alors  

          écrire (" L’étudiant(e)  est ajourné(e)") 

      sinon 

          écrire (" L’étudiant(e)  est admis(e)") 

   fsi 

fin 

      Faux خطأ

  Vrai    صحيح

      

tant que 

condition 

  جمموعة التعليمات 
Instruction 1 

Instruction 2 

 

Instruction n 

. 

. 

. 
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  :المثال التوضيحي مناقشة حل

يف اخلوارزمية السابقة إلرغام املستخدم على إدخال معدل صحيح ومقبول، حبيث حىت يكون  tant queمت استعمال احللقة 

أا ميكن أن ال تنفذ  tant queقة املعدل مقبول جيب أن ال يقل عن الصفر وال يزيد عن العشرين، واملالحظ عند استعمال احلل

واليت جاءت قبل احللقة ميكن هلذا املعدل أن يكون مقبوال،  (1وال مرة، ففي املثال السابق عند إدخال املعدل يف التعليمة رقم 

 tant queوذا لن تنفذ التعليمة  ،(moyenne >=0 ET moyenne <= 20) 0وأكرب أو يساوي  20أي أصغر أو يساوي 

أي   ،(moyenne >=0 ET moyenne <= 20)في القضية نإطالقا، أما يف حالة إدخال معدل خاطئ وهو يتمثل يف 

(moyenne < 0 OU moyenne > 20) ولن يتم اخلروج منها إال  (2وتنفيذ التعليمة  ففي هذه احلالة يتم الدخول إىل احللقة

     .غري حمقق (moyenne < 0 OU moyenne > 20)عرب إدخال معدل صحيح جيعل من الشرط 

  :هامة اتمالحظ 

لكن العكس غري صحيح، وكمثال عن ذلك، نأخذ اخلوارزمية اليت  tant queإىل احللقة   pourميكن حتويل أي حلقة - 

 .100إىل  2تقوم حبساب جمموع األعداد الزوجية من 

 
Algorithme somme_p 

cmpt, somme_p : entier 

début 

   somme_p � 0 

   cmpt � 2 
  tant que cmpt  <= 100 

      faire 

          somme_p � somme_p + cmpt 

          cmpt � cmpt + 2 
   fin tant que 

fin 

الفرق بينهما يكمن أن ، إال pourيف اخلوارزمية أعاله أا تؤدي نفس دور اخلوارزمية اليت استعملت احللقة  ملالحظا  

أو قيمة بداية جمال احلساب، مراقبة قيمة  (initialisation)بإعطاء القيمة االبتدائية  pourيف قيام احللقة 

بطريقة آلية  (incrémentation)حبيث ال جيب أن خيرج عن جمال احلساب، وزيادة قيمة العداد   (contrôle)العداد

ال بد من القيام بكتابة هذه املهام الثالثة، واحلرص على  tant queل احللقة ، ولكن عند استعما(implicite)وضمنية 

أن تكتب بطريقة صحيحة، حبيث عند نسيان واحدة منها أو كتابتها بطريقة خاطئة، ميكن أن حيدث خلل يف عمل 

 pourستعمال احللقة أن خنتار ا tant queواحللقة  pourاخلوارزمية، لذا فمن األحسن يف حالة املفاضلة بني احللقة 

لسهولة كتابتها وبالتايل التقليل من احتمال اخلطأ يف كتابة املهام الثالثة السالفة الذكر، ففي اخلوارزمية أعاله التعليمات 

  . باخلط العريض املسطر متثل املهام الثالثة اليت جيب العناية بكتابتها كتابة منطقية صحيحة

جيب أن يتضمن متنها على تعليمة متكن من تغري حالة الشرط الذي يف بدايتها، وهو ما  tant queعند كتابة احللقة  - 

ميكننا من اخلروج من هذه احللقة، ومن هنا جاءت تسمية التعليمات التكرارية بشرط اخلروج، حبيث يف حالة عدم 
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ل املثال اخلوارزمية التالية حتتوي حلقة ال ائية، فعلى سبي tant queوجود تعليمة تغري من حالة الشرط تصبح احللقة 

  .ال ائية tant queحلقة 
Algorithme boucle_infinie 

  i, j,  somme : entier 

début 

   somme � 0 

    i � 0 

    j � 1 

  tant que j  <= 5 

      faire 

          somme � somme  +  i 

          i � i + 2 

          j � j - 1 

      fin tant que 

fin 

ولكن مل حتسن استعماهلا، حبيث أخلت بأحد املهام  tant queاملالحظ يف اخلوارزمية السابقة أا استعملت حلقة 

،  مما أدى إال حدوث خلل يف عمل هذه (incrémentation)الثالثة اليت ذكرناها آنفا، أال وهي زيادة قيمة العداد 

  .ائيةاحللقة وأصبحت حلقة ال 

عوض الشروط ) باستعمال متغري من النوع املنطقي(منطقي متعلق مبتغري مع شرط  tant queميكن استعمال احللقة  - 

اليت تستعمل املقارنات، ويف هذه احلالة جيب أن حيتوي منت احللقة على تعليمة تغري من قيمة املتغري املنطقي، وكمثال 

 .اخلوارزمية اليت تستعمل يف إدارة كلمات املرور ملختلف التطبيقات ،عن هذا
Algorithme pass_word 

     i : entier 

     code, code_saisi : caractère 

      trouve : booléen 

début 

    i � 1 

    trouve � faux 

    code � "pass_w" 

    tant que i  <= 3 ET trouve = faux 

      faire 

        écrire ("Veuillez saisir votre mot de passe SVP !") 

         lire (code_saisi) 

          si code_saisi = code 

            alors 

                    écrire ("mot de passe juste") 

                    trouve � vrai 

           sinon 

                   écrire ("mot de passe erronée, il vous reste," 3-i, "chances ") 

          fsi 

           i � i + 1 

      fin tant que 

fin 

       مع شرط اخلروج واملتمثل يف مقارنة عددين طبيعيني tant queاملالحظ يف اخلوارزمية أعاله أا استعملت حلقة 

(i <=3)  ومقارنة متغري منطقي(trouve = faux)حبيث للخروج من احللقة جيب حتقق نفي الشرط ،                   

i  <= 3 ET trouve = faux)  ( أي)i  > 3 OU trouve = vrai( ذا يتم اخلروج من احللقة بأحد احلاالت الثالثةو ،
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  :التالية

إما يتم إدخال كلمة املرور الصحيحة وعدد احملاوالت أصغر متاما من ثالثة، وذا يصبح املتغري املنطقي  - 

 .3واملتغري الطبيعي حيتوي على قيمة أصغر متاما من  vraiحيتوي على القيمة 

ن عدد ، ولكfauxإما ال يتم إدخال كلمة املرور الصحيحة حبيث املتغري املنطقي يظل حيتوي على القيمة  - 

 .i >3، أي 3احملاوالت يتعدى 

وإما يتم إدخال كلمة املرور الصحيحة وعدد احملاوالت يساوي ثالثة، وذا يصبح املتغري املنطقي حيتوي على  - 

 .3واملتغري الطبيعي حيتوي على قيمة أكرب متاما من  vraiالقيمة 

II.2 الحلقة( التعليمة التكرارية (Répéter jusqu’à:  

تستعمل هذه احللقة عندما يكون عدد التكرار غري معروف مبدئيا، ولكن جيب أن ينفذ على األقل مرة واحدة، ويرتبط 

  .منطقي أو مقارنةمتعلقا مبتغري شرط اخلروج والذي قد يكون شرطا باستعمال هذه احللقة كسابقتها 

II.1.2 طريقة كتابة الحلقة Répéter jusqu’à:  

  :على الشكل العام التايل  Répéter jusqu’àاحللقة تكتب 
Répéter 

    Instruction 1 

    Instruction 2 

 

    

    Instruction n 

Jusqu’ à condition 

  

هو خمرج احللقة حبيث يف حالة حتققه يتم اخلروج  Jusqu’ àوالذي يأيت مباشرة بعد كلمة  conditionيعترب الشرط حبيث 

  .أما يف حالة عدم حتقق الشرط نعاود الدخول إىل احللقة ،tant queمن احللقة، على عكس احللقة 

II.2.2   الحلقة عملطريقة Répéter jusqu’à:  

ن بينهما هو وجود الشرط يف بداية ان الوحيداواالختالف tant queال خيتلف عمل هذه احللقة كثريا عن سابقتها احللقة 

، tant que، كما يشرتط حتقق الشرط للدخول إىل احللقة Répéter jusqu’àبينما يأيت الشرط يف اية احللقة  tant queاحللقة 

  .ويف حالة حتققه يتم مغادرة احللقة واخلروج منها Répéter jusqu’àبينما يشرتط عدم حتقق الشرط للمواصلة داخل احللقة 

 jusqu’àو Répéterجتدر اإلشارة إىل أنه يف حالة عدم حتقق الشرط كل التعليمات اليت تقع داخل احللقة، أي بني كلمة 

(Instruction 1, Instruction 2, …., Instruction n) سيتم تنفيذها الواحدة تلو األخرى .  

 :بياين مبسط ارتأينا إدراج الشكل التايلبشكل  Répéter jusqu’àالتكرارية أو احللقة  ولتوضيح عمل التعليمة

 

  

  

. 

. 

. 
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  Répéter jusqu’àالتكرارية التعليمة طريقة عمل شكل توضيحي ل): 2(الشكل 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                تقوم بتنفيذ التعليمات répéter jusqu’àمن خالل الشكل أعاله ميكن أن نالحظ أن احللقة 

(Instruction 1, Instruction 2, …., Instruction n) عند وصول  ،قبل مراقبة الشرط، وهلذا فهي تنفذ على األقل مرة واحدة

  . فإن اخلوارزمية تتأكد من صحة الشرط فإن كان صحيحا يتم اخلروج من احللقة jusqu’àاخلوارزمية إىل كلمة 

  :مثال توضيحي

   ، وهذا باستعمال احللقة)ناجح أو راسب(نريد أن نكتب نفس اخلوارزمية اليت تعلم املستخدم عن نتيجة الطالب 

répéter jusqu’à  عوضا عن التعليمةtant que جيب على املستخدم إدخال معدل الطالب، وتتكفل اخلوارزمية بإرغامه على ،

، ويف حالة إدخال معدل غري مقبول يطلب من املستخدم )[20 , 0]معدل يكون ضمن اال (إدخال معدل صحيح ومقبول 

  .إعادة إدخال معدل آخر صحيح
 

Algorithme Resultat_Etudiant 

moyenne : réel 

début 

   répéter 

   écrire ("Donnez la moyenne de l’étudiant(e), cette moyenne doit être comprise entre 0 et 20") 

   lire(moyenne) 

    jusqu’à  moyenne >= 0 ET  moyenne <= 20 

   si moyenne < 10 

      alors  

          écrire (" L’étudiant(e)  est ajourné(e)") 

      sinon 

          écrire (" L’étudiant(e)  est admis(e)") 

   fsi 

fin 

      Faux خطأ

 صحيح

Vrai    
     

  جمموعة التعليمات 
Instruction 1 

Instruction 2 

 

Instruction n 

. 

. 

. 

Répéter 

  jusqu’à 

  condition 
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حبيث  tant queمن اخلوارزمية اليت استعملت التعليمة  ااملالحظ يف اخلوارزمية أعاله أا جاءت أكثر بساطة وأقل تعقيد

 ،سطرا، ويرجع هذا االختالف يف عدد األسطر 16سطرا بينما احتوت اخلوارزمية األخرى على  13احتوت هذه اخلوارزمية على 

، حبيث عند répéter jusqu’àمقابل عدد التعليمات يف احللقة  tant queإىل عدد التعليمات اإلضافية اليت حوا التعليمة 

يف التعليمة مث قمنا بقراءته مرة أخرى داخل التعليمة، بينما قمنا بقراءة معدل الطالب قبل الدخول  tant queاستعمال التعليمة 

عكس   tant que، كما جاء الشرط يف التعليمة répéter jusqu’àال يتم قراءة معدل الطالب إىل مرة واحدة داخل التعليمة 

، أما )moyenne < 0 OU moyenne > 20(فيطلب إعادة إدخال معدالت صحيحة  ،املطلوب، أي املعدالت اليت ال تقبل

                     فجاء مطابقا للمطلوب حبيث يكون املعدل مقبوال إذا كان répéter jusqu’àالشرط يف التعليمة 

)moyenne >= 0 ET  moyenne <= 20( وهذا ما مت وضعه يف شرط اخلروج حبيث يطلب من املستخدم إعادة إدخال ،

  .معدل يكون حسب الشرط السابق

  :هامة اتمالحظ

لكن العكس غري صحيح، وكمثال عن ذلك، نأخذ  Répéter jusqu’àإىل احللقة   pourميكن حتويل أي حلقة - 

 .100إىل  1اخلوارزمية اليت تقوم حبساب جمموع األعداد من 
 

Algorithme somme 

cmpt, somme : entier 

début 

   somme_p � 0 

   cmpt � 1 
  répéter 

          somme_p � somme_p + cmpt 

          cmpt � cmpt + 1 
      jusqu’à cmpt  > 100 

fin 

، حبيث جيب االلتزام répéter jusqu’àتنطبق على احللقة  tant queاليت سقناها يف حالة احللقة نفسها املالحظة 

، (incrémentation)، وزيادة قيمة العداد  (contrôle)، مراقبة قيمة العداد(initialisation)بإعطاء القيمة االبتدائية 

  . وهي التعليمات اليت أدرجناها باخلط العريض املسطر

بشرط التأكد من سالمة الشرط وصحته وطريقة   ،répéter jusqu’àميكن حتويلها إىل حلقة  tant que كل حلقة - 

عكسه متاما  répéter jusqu’à، حبيث يكون الشرط يف احللقة وإمكانية تنفيذها مرة واحدة على األقل كتابته املنطقية

 .tant queيف احللقة 

  نأخذ اخلوارزمية اليت تدير كلمات املروروكمثال 
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Algorithme pass_word 

      i : entier 

     code, code_saisi : caractère 

      trouve : booléen 

début 

    i � 1 

    trouve � faux 

    code � "pass_w" 

    répéter 

        écrire ("Veuillez saisir votre mot de passe SVP !") 

         lire (code_saisi) 

          si code_saisi = code 

            alors 

                    écrire ("mot de passe juste") 

                    trouve � vrai 

           sinon 

                   écrire ("mot de passe erronée, il vous reste," 3-i, "chances ") 

        fsi 

           i � i + 1 

          jusqu’à  i  > 3 OU  trouve = vrai 

fin 

             حبيث ،tant queلقة استعملت عكس الشرط املستعمل يف احلاملالحظ يف اخلوارزمية أعاله أا 

)i  > 3 OU  trouve = vrai ( ميثل نفي الشرط)i  <= 3 ET trouve = faux .( 

II.3   كيفية االختيار بين استعمال الحلقات الثالثة)pour, tant que, répéter jusqu’à(  

أن استعمال احللقات الثالثة يتم حسب املعرفة املسبقة بعدد التكرار، مع أننا  درسلقد سبق وأن نوهنا من خالل هذا ال

حىت عندما يكون عدد التكرار معروفا مبدئيا، إال أنه يفضل  répéter jusqu’àو tant queنستطيع دائما استعمال احللقات 

  . يف هذه احلالة  pourاستعمال احللقة 

  :االختيار بني استعمال احللقات الثالثة هي والقاعدة العامة اليت يستند عليها يف

 ؛pourعندما يكون عدد التكرار معروف مبدئيا، نستعمل احللقة  - 

، لكن إذا كان عدد répéter jusqu’àو tant queعندما يكون عدد التكرار غري معروف مبدئيا نفاضل بني احللقتني  - 

، أما إذا كان عدد التكرار tant queه احلالة خنتار احللقة  التكرار غري معروف مبدئيا وميكن أن ال ينفذ أي مرة، يف هذ

 .répéter jusqu’àغري معروف مبدئيا وجيب أن ينفذ مرة واحدة على األقل خنتار احللقة 

والذي يبينها بطريقة  ارتأينا إدراج الشكل التايلكيفية االختيار بني استعمال احللقات الثالثة حسب القاعدة السابقة ولتوضيح  

  :بيانية بسيطة
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  لكيفية االختيار بني استعمال احللقات الثالثةشكل توضيحي ): 3(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نستعمل الحلقة     
    répéter jusqu’à  

إذا كان عدد التكرار 

 معروف مبدئيا

  نستعمل الحلقة
    pour  

  نعم  

  ال  

  نعم  

  نستعمل الحلقة     
    tant que  

  ال  

المعالجة تتم مرة 

 واحدة على األقل


