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 األشعة -الجداول ذات بعد واحد الخامس:  لدرسا

I. تمهيد 

 كل ألن, اناتالبي تلك ومعالجة لتخزين المتغيرات من الكثير نستخدم كنا البيانات من كبير جمح مع التعامل عند

 باستخدام ولكن األحيان بعض في ةومعقد ةطويل خوارزميةلا ليجع هذا ولكن , فقط واحدة قيمة فيه يخزن متغير

 العناصر نم عدد إلى متغير لك بتقسيم وذلك قليلة متغيرات استعمال المبرمج يستطيع أو الجداول المصفوفة

 .على شكل جدول المتسلسلة

II. أو الجدول ذو بعد واحد عالشعا 

 متغيرة وحساب المعدل: 12يعني قيمة  12 إلىالخوارزمية في  نإذ نحتاج ،طالب 12مثال: نريد حساب معدل 

Moy (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8+N9+N10+N11+N12)/12 

 ى عدد أكبر من المتغيرات مثال إذا أردنا حساب متوسط العمر لسكان مدينة ...البرنامج صحيح لكن إذا احتجنا إل

 .لتسهيل القيام بأي عملية على هاته البيانات خدام الجداول يكون أحسن لتخزين وفي هده الخالة است

 الجدول عريفت .1

نفس النوع تدعى  ( التي تجمع مجموعة من القيم منstructure de donnéeهو بنية من البيانات ) Tالجدول 

 . iوالتي نحددها بالمؤشر  T[i]عناصر الجدول 

 : الجداولخصائص 

 جميع العناصر لديها نفس النوع. 

  .عدد العناصر المخزنة يكون ثابت 

 أي مرتبة العنصر في الشعاع، ذه العنصر بالنسبة لبداية الجدولمؤشر عنصر هو المكان الذي يؤخ. 

 استخدام المؤشريتم الوصول إلى عنصر من الجدول ب. 

  العنصر رقم  محتوى استعمال و تغييرi   ال يغير قيمة المؤشرi  عدد عناصر الجدول.وال 
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  كمتغيرة واحدة مخزنة في خانات الذاكرة واستعماله كوسيط لدالة أو نتيجة عملية  اعتبار الجدوليمكننا

 .(اإلجراءات بالنسبة للدوال و) حسابية

 

 مثال :

 : Tة في جدول مثلنا أشهر السن إذا

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Dec Nov Oct sept aout juillet juin mai avril mars fev Janv 

 .T[5]:  5و  ماي في المؤشر  T[1]: 1ن شهر جانفي يكون في المؤشرإف

 

 تصريح الجداول .2

إدخالها في  التي سيتم يجب التصريح بالجدول ككل المتغيرات في قسم اإلعالنات. فيجب تحديد نوع المتغيرات

 الجدول.

 طريقة الكتابة:

 

 

 

 حيث أن:

nom_du_tableau.هو االسم التعريفي للمتغيرة المرقمة جدول : 

Dim  :عدد القيم المحتوات في الجدول. 

Type .نوع عناصر الجدول : 

 مالحظة :

Dim   يجب أن تكون من النوع الصحيحEntier. 

<nom_du_tableau> [<Dim>] : < type> 

   ريفي للجدول السم التعاقيم    عدد النوع القيم                                    
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يح نفس النوع، كما يمكننا التصرتكون من على نفس السطر بشرط أن  الجداولالتصريح عن مجموعة من مكننا ي 

 .نفس النوعبشرط أن تكون من أسطر المتغيرات البسيطة مع بالجداول 

 

 أمثلة:

Tab1[100] :entier  

 .طبيعيةة قيم 100من  متكونةعلى مجموعة  Tab1يحتوي 

Tab2[10] : reel  

 .حقيقيةقيم عشر على Tab2يحتوي 

Tab3[50] : chaine de caractere  

 .خمسين قيمة من النوع سلسلة حرفيةعلى Tab3يحتوي 

A, B, C, Tab4[75] : entier  

X, Y,Tab5[5] : reel    

قيمة كلها من النوع  75جدول يحتوي على  Tab4 متغيرات بسيطة و Cو  A ،Bبق لديناالتصريح السافي 

 .قيم من النوع الحقيقي 5المتكون من   TAB5و الجدول  X ، Yالبسيطة  الصحيح، بينما المتغيرات

 

 العمليات على الجداول .3

 الوصول الى عنصر من الجدول : (1

 .T[2]نكتب   Tمن الجدول  2يل العنصر رقم ال : لتفعثم

 

 القراءة والكتابة في الجدول: (2

 Lire(T[2]): 2قراءة العنصر -

 i :Lire(T[i])قراءة العنصر -

 Ecrire(T[2]): 2كتابة العنصر -

 i :Ecrire (T[i])كتابة العنصر -
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 )ملئ الجدول(  :قراءة جميع عناصر الجدول : -

  T[100] :entier:كالتالي  Tحيث صرحنا ب  

Pour i1 à100 faire 

lire(T[i]) 

finPour 

 كتابة جميع عناصر الجدول :  -

Pour i1 à100 faire 

Ecrire(T[i]) 

finPour 

 

 التخصيص (3

 .T[2]valeur(2ارسال القيمة الى الخانة رقم ) تخصيص قيمة للعنصر الثاني

 

 العمليات الحسابية (4

 T[2]sqrt(valeur^3+2) :  2ارسال حاصل العملية الى الخانة رقم 

 

 عمليات المقارنة (5

 valeur  :Si T[2]>=valeurمع القيمة  2مقارنة الخانة رقم 

 

 

 :1 مثال

و cc طالب في مجموعة، لكل طالب عالمة التقييم المستمر  100أكتب خوارزمية تسمح بحساب معدالت  

 . moyمعدل المجموعة ثم احسب sعالمة امتحان السداسي
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Algorithme moyenne 

  i : entier 

  cc[100], s[100], moy[100], secmoy  : reel 

Debut 

Ecrire(‘’donner les notes cc et s pour chaque étudiant’’) 

secmoy  ←0 

Pour i←1 à100faire 

Lire(cc[i],s[i]) 

  Moy[i] ←( cc[i]+s[i])/2 

Ecrire (“la moyenne de l’etudiant”, i, “ est: “, moy[i]) 

secmoy  ←secmoy + moy[i] 

Fin Pour 

secmoy  ←secmoy/100 

Ecrire(‘’la moyenne de la section est :’’, secmoy) 

Fin 

 

 :2 مثال

 .Cقيمة صحيحة، في الجدول  50المتكونين من  Bو   Aمجموع قيم الجدولينأكتب خوارزمية تسمح بحساب  

 

Algorithme somme 

i, A[50], B[50], C[50] : Entier 

Début 

Ecrire(‘’donner les valeurs du tableau A’’) 

Pour i←1 à50faire 

Lire(A[i]) 

Fin Pour   
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Ecrire(‘’donner les valeurs du tableau B’’) 

Pour i←1 à50faire 

Lire(B[i]) 

Fin Pour   

Ecrire(‘’Les valeurs du tableau C sont :’’) 

Pour i←1 à50faire 

  C[i]←A[i]+B[i] 

 Ecrire(C[i]) 

Fin Pour   

Fin 

 بعض الخوارزميات األساسية حول الجداول .4

 سوف نتطرق لبعض الخوارزميات الكالسيكية التي يجب معرفتها لتسهيل كتابة خوارزميات جديدة بالجداول.

 خوارزميات البحث .1

 تب أو غير مرتب.خوارزميات البحث تسمح بالبحث عن قيمة معينة في جدول مر

 Recherche d’une valeur dans un tableau non  مرتبالبحث عن قيمة في جدول غير  -1.1

trié                                                                                                                                                                                    

  الخوارزمية األولى بدون استعمال متغيرة منطقية و الخوارزمية الثانية باستعمال متغيرة منطقية.

( و القيمة التي نريد البحث  4-3-2-1بعد إدخال عناصر الجدول )التعليمات  تعمل الخوارزمية حسب المبدأ التالي:

قيمة مع عناصر الجدول بحيث إذا كانت مساوية ألحد القيم نتوقف عن (. نقوم بمقارنة هذه ال6-5عنها ) التعليمات 

( فهذا يدل على 9التعليمة  i>nحالة الوصول إلى نهاية الجدول )جدول. في للقيمة الموالية في الالبحث و إال نمر 

 في الجدول.  القيمة عدم وجود 

 Algorithme Recherche1 

tab[100], n, i, val : entier 

Début 

1  écrire(‘’donnez la valeur de n‘’) /* on suppose que n est inferieur a 100 */ 
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2 Lire(n) 

3 écrire(‘’donnez les valeurs du tableau ‘’) 

 

4 

 

Pour i1 à n faire 

    Lire(tab[i]) 

Fin Pour  

5 écrire(‘’donnez la valeur que vous cherchez ‘’) 

6 Lire(val) 

7 i1  

 

8 

Tant que i<=n  ET tab[i]<  >val  faire 

   i  i+1 

Fin Tant que 

 

9 

Si i>n  alors  

              écrire(‘’la valeur n’existe pas dans le tableau’’) 

    Sinon écrire(‘’la valeur existe à la position’’, i ,’’ dans le tableau’’) 

Fsi 

 Fin 

  

 

 الخوارزمية الثانية باستعمال متغيرة منطقية.

التي (trouve) منطقية  الخوارزمية السابقة. اضافة الى استعمال متغيرة  مبدأنفس  تعمل الخوارزمية حسب 

 ودة في الجدول.  القيمة غير موجاذا كانت   Fauxاذا كانت القيمة التي نبحث عنها موجودة و  Vrai  القيمة  تأخذ

 Algorithme Recherche2 

trouve : booleen  

tab[100], n, i, val : entier 

Début  

1 écrire(‘’donnez la valeur de n ‘’) /* on suppose que n est inferieur a 100 */ 

2 Lire(n) 
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3 écrire(‘’donnez les valeurs du tableau ‘’) 

 

4 

Pour i  1 à n faire 

   Lire(tab[i]) 

Fin pour 

5 écrire(‘’donnez la valeur que vous cherchez ‘’)  

6 Lire(val) 

7 i1  

8 trouve faux  

 

 

9 

Tant que i<=n ET trouve = faux faire 

    Si tab[i]=val  alors trouvevrai  

       Sinon i i+1 

    Fsi  

Fin tant que  

 

 

10 

Si  trouve = vrai alors  

   écrire(‘’la valeur’’, val, ‘’ existe à la position’’, i ,’’ dans le tableau’’) 

    Sinon écrire (‘’la valeur’’, val, ‘’ n’existe pas dans le tableau’’) 

Fsi 

 Fin 

 

 Recherche d’une valeur dans un tableau trié البحث عن قيمة في جدول مرتب. 2.1
 Recherche séquentielleبحث متسلسل  .1.2.1

 

حيث إذا كانت اصغر من ’ عنصر من الجدولخر ا وتعمل الخوارزمية بمقارنة القيمة التي نبحث عنها مع أول 

موجودة في الجدول. في الحاالت األخرى تقارن مع أول عنصر أو اكبر من أخر عنصر فهذا يعني أنها غير 

 باقي القيم.

 

 
Algorithme Recherche3 

tab[100], n, i, val : entier 

 Début 

1 écrire(‘’donnez la valeur de n, n<=100 ‘’) 

2 Lire(n) 

3 écrire(‘’donnez les valeurs du tableau ‘’) 
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4 

Pour i1 à n faire 

    Lire(tab[i]) 

Fin pour  

5 écrire(‘’donnez la valeur que vous cherchez ‘’) 

6  Lire(val) 

 

 

 

 

 

7 

Si (val<tab[1]) OU (val>tab[n])  

       alors écrire(‘’la valeur n’existe pas dans le tableau’’) 

      Sinon  

          i1  

         Tant que (tab[i]<val) faire 

              i  i+1 

         Fin tant que  

         Si (val=tab[i])  

              alors écrire(‘’la valeur existe à la position’’, i ,’’ dans le tableau’’) 

              Sinon écrire(‘’la valeur n’existe pas dans le tableau’’) 

         Fsi  

 Fsi  

 Fin 

 
 
 
 Recherche dichotomiqueبحث التفرع الثنائي  .2. 2. 1

تعمل الخوارزمية بمقارنة القيمة التي نبحث عنها مع أول وأخر عنصر من الجدول، حيث إذا كانت أصغر من 

ى تقارن القيمة أول عنصر أو أكبر من آخر عنصر فهذا يعني أنها غير موجودة في الجدول. في الحاالت األخر

حيث إذا كانت مساوية لها نتوقف أما إذا كانت أصغر منها فنواصل ’ مع العنصر الذي يقع في وسط الجدول

البحث في الجهة اليسرى من الجدول بتطبيق نفس المبدأ. أما إذا كانت أكبر من العنصر الذي يقع في الوسط، 

 فنواصل البحث في الجهة اليمنى.
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 Algorithme Recherche4 

n, i, val, premier, dernier,milieu, tab[100] : entier 

trouve : booleen  

Début  

1 écrire(‘’donnez la valeur de n, n<=100 ‘’) 

2 Lire(n) 

3 écrire(‘’donnez les valeurs du tableau ‘’) 

 

4 

Pour i1 à n faire 

  Lire(tab[i])  

Fin pour 

5 écrire(‘’donnez la valeur que vous cherchez ‘’) 

6 Lire(val) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Si  val<tab[1] OU val>tab[n]  alors 

         écrire(‘’la valeur n’existe pas dans le tableau’’) 

Sinon  

    premier1  

    derniern  

    trouvefaux  

    Tant que (premier < = dernier)  ET (trouve = faux) faire 

            milieu Floor((premier+dernier)/2)   

           si tab[milieu]=val alors 

                   trouvevrai  

              sinon si  val < tab[milieu] alors  derniermilieu-1  

                           sinon premiermilieu+1  

                         Fsi  

           Fsi  

     Fin tant que  

    Si trouve = vrai  alors 

             écrire(‘’la valeur existe à la position’’, m ,’’ dans le tableau’’) 

      Sinon écrire(‘’la valeur n’existe pas dans le tableau’’) 

   Fsi  

Fsi  

 Fin  

  

 

 خوارزميات تحديث جدول مرتب .2

 خوارزميات التحديث تسمح بالتغيير الجدول سوآءا بإضافة خانة جديدة في الجدول أو حذف خانة منه.

 Insertion d’une valeurادراج قيمة .1. 2

  تسمح الخوارزمية بإضافة قيمة للجدول بشرط أن يبقى الجدول مرتب.

نبحث (’ 6-1بعد إدخال عناصر الجدول و القيمة التي نريد إدراجها ) التعليمات  :كما يلي  الخوارزمية هتعمل هذ

(. بعدها نضيف خانة في 7,8الذي يتم إدراج القيمة فيه مع المحافظة على ترتيب الجدول ) التعليمات  iعن الموقع 
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(  ثم ندخل  9,10 ) التعليمات  iقع خانة( و نقوم بإزاحة القيم نحو اليمين حتى المو n +1آخر الجدول ) يصبح 

(.12,13,14( و نعيد كتابة الجدول الجديد ) التعليمات 11القيمة)التعليمة   

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

11 

12 

13 

 

14 

 

 

Algorithme insertion_valeur  

n, i, j, val, tab[100]: entier 

Début  

 écrire(‘’donnez la valeur de n, n<=100 ‘’) 

 Lire(n) 

 écrire(‘’donnez les valeurs du tableau ‘’) 

  Pour i1 à n faire 

     Lire(tab[i]) 

  Fin pour  

 écrire(‘’donnez la valeur que vous voulez insérer ‘’) 

 Lire(val) 

 i1  

Tant que (i<=n) et (val>tab[i]) faire 

      ii+1 

 Fin tant que 

 jn+1  

Tant que (j>i) faire 

    tab[j]  tab[j-1] 

    jj-1  

Fin tant que 

tab[i] val 

 nn+1 

 écrire(‘’Le nouveau tableau est :’’) 

   Pour i1 à n faire  

      écrire(tab[i])  

   Fin pour  

Fin  

 

 

  Supression d’une valeurحذف قيمة . 2.2

حسب ( pos) القيمة التي نريد حذفها  وقعمبعد إدخال عناصر الجدول و :الخوارزمية حسب المبدأ التالي هذهل تعم

(. بعدها نحذف الخانة 8,7(  ) التعليماتpos+1من الموقع ) اابتداءالقيم نحو اليسار  بإزاحةنقوم ’ 6-1التعليمات 

(.11,10عيد كتابة الجدول الجديد )التعليمات ( و ن9االخيرة من الجدول التي اصبحت فارغة)التعليمة   
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10 
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Algorithme suppression_valeur 

n, i, j, pos,tab[100]: entier 

Début  

 écrire(‘’donnez la valeur de n, n<=100 ‘’) 

 Lire(n) 

 écrire(‘’donnez les valeurs du tableau ‘’) 

   Pour i1 à n faire  

     Lire(tab[i]) 

   Fin  pour  

 écrire(‘’donnez la position de la valeur que vous voulez supprimer ‘’) 

 Lire(pos) 

 ipos+1 

  Tant que (i<=n) faire 

     tab[i-1]  tab[i] 

      ii+1 

  Fin tant que 

nn-1 

écrire(‘’Le nouveau tableau est :’’) 

Pour i1 à n faire 

     écrire(tab[i])  

 Fin pour 

Fin  
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أكتب خوارزمية تسمح بحساب عدد تكرار قيمة معينة في جدول. تمرين:  

Algorithme occurence 

n, i, occ ,tab[100]: entier 

val : reel 

Debut 

Ecrire(‘’donner la valeur de n ‘’) 

Lire(n) 

Ecrire(‘’donner les valeur du tableau ‘’) 

Pour i←1 à n faire Lire(tab[i])   Fin Pour 

Ecrire(‘’donner la valeur que vous cherchez ‘’) 

Lire(val) 

occ←0 

pouri←1 à n faire 

si tab[i]=val alors occ←occ+1   FSI 

  Fin Pour 

Si occ=0 alors Ecrire(‘’la valeur n’existe pas dans le tableau’’) 

Sinon Ecrire(‘’le nombre d’occurrence de la valeur est :’’, occ) 

Fsi 

Fin 
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 ملحق

 خوارزميات الترتيب3 .

 خوارزميات الترتيب تسمح بالترتيب جدول ترتيبا تصاعديا.

 Tri  parselectionالترتيب عن طريق االختيار. 1.3

Algorithme tri_selection 

n, i, j, x, min, tab[100] : entier 

Début 

Ecrire(‘’donner la valeur de n ‘’) 

Lire(n) 

Ecrire(‘’donner les valeur du tableau ‘’) 

Pour i←1 à n faire 

Lire(tab[i]) 

Fin Pour 

Pour i←1 à n-1 faire 

       min← i 

      Pour j←i+1 à n faire 

      Si tab[j]<tab[min] alors  

           min←j 

      Fsi 

    Fin Pour 

     Si i<>min alors 

      x←tab[i] 

      tab[i] ←tab[min] 

     tab[min] ←x 

     Fsi 

Fin Pour 

 

 



قدور ضاوية -رابحي قارون فطيمة –حنك سعيدة – حاند أمينة –من إعداد األساتذة: بن يحي ثاني نسرين  16   

 

Ecrire(‘’Le tableau trié est :’’) 

Pour i←1 à n faire 

Ecrire(tab[i]) 

Fin Pour 

Fin 

 

 Tri  par permutation Bulleالترتيب عن طريق التبديل.2.3

Algorithmetri_Bull 

n, i, j, x,tab[100]: entier 

Début 

Ecrire(‘’donner la valeur de n ‘’) 

Lire(n) 

Ecrire(‘’donner les valeur du tableau ‘’) 

Pour i←1 à n faire 

Lire(tab[i]) 

Fin Pour 

Pour i←1 à n-1 faire 

Pour j←1 à n-i faire 

  Si tab[j]>tab[j+1] alors x←tab[j] 

                                       tab[j] ←tab[j+1] 

                                       tab[j+1] ←x 

  Fsi 

  Fin Pour 

Fin Pour 
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Ecrire(‘’Le tableau trié est :’’) 

Pour i←1 à n faire 

Ecrire(tab[i]) 

Fin Pour 

Fin 

 

  Tri  par insertionالترتيب عن طريق االدراج.3.3

Algorithmetri_insertion 

  n, i, j, x, pos, tab[100]: entier 

Début 

Ecrire(‘’donner la valeur de n ‘’) 

Lire(n) 

Ecrire(‘’donner les valeur du tableau ‘’) 

Pour i←1 à n faire 

Lire(tab[i]) 

Fin Pour 

Pour i←2 à n faire 

pos←1 

Tant que (tab[pos] <tab[i]) faire  

pos←pos+1 

Fin Tant que 

Si (pos<>i) alors x←tab[i] 

                             j ←i 

                         Tant que (j>=pos+1) faire 

                          tab[j] ← tab[j-1]j ← j-1 

                        Fin Tant que 
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                            tab[pos] ←x 

Fsi 

Fin Pour 

Ecrire(‘’Le tableau trié est :’’) 

Pour i←1 à n faire 

Ecrire(tab[i]) 

Fin Pour 

Fin 

 

 

 


