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عزيزي �لمتعلم :

اأنت تخطو خطوتك الأخيرة لإنهاء الدرا�شة بالمرحلة الثانوية ، وت�شتعد لتخطو خطوتك الأولى 

بتاأليف مناهج  لبدء درا�شتك الجامعية، وتحمل معك العديد من المعلومات التي اهتم المعنيون 

الحا�شوب على اأن تكون مترابطة ومتكاملة ، بدءاً من ال�شف الأول  اإلى ال�شف الثاني ع�شر . 

فقد در�شت خالل ال�شنوات ال�شابقة العديد من المهارات الأ�شا�شية للحا�شوب، وتعرفت على مكوناته المادية والبرامج 

التطبيقية من معالجات ن�شو�س وجداول ح�شابية وعرو�س تقديمية وبرامج ت�شميم مواقع الإنترنت وقواعد بيانات .

وحر�شا منا على اأن تكمل درا�شتك بالمرحلة الثانوية بتعلم اإحدى لغات البرمجة ال�شهلة،  �شتدر�س في هذا 

بعد  ، وحتى  الجامعية  بالمرحلة  درا�شتك  اأهمية في  لها من  لما   ،)Visual Basic المرئي  )بي�شك  لغة  ال�شف  

تخرجك اإلى الحياة العملية.

ومن هذا المنطلق ن�شع بين يديك الجزء الأول من كتاب »تقنية المعلومات لل�شف الثاني ع�شر«، والذي يتكون 

من ثالثة اأجزاء:

�لب�ب �لأول: مف�هيم �أ�س��سية 

ومكونات  المرئي،  بي�شك  لغة  واأهمية   ، البرمجة  لغات  واأهمية   ، البرمجي  الكيان  �شنتعرف على مكونات  فيه 

واجهة البي�شك المرئي  وكيفية التعامل مع هذه المكونات .

�لب�ب �لث�ني: بن�ء برن�مج 

البرمجية، وترجمة  التعليمات  اإن�شاء م�شروع، وكتابة  الم�شكالت، وخطوات  �شنتعرف على كيفية تحليل  وفيه 

الم�شروع اإلى برنامج تنفيذي.

�لب�ب �لث�لث: تعليم�ت برمجية �أ�س��سية

وفيه �شتتعرف على بع�س العمليات الح�شابية وتخ�شي�س القيم والتعامل مع المتغيرات.

لغات  تعلمك  في  الأ�شا�شية  اللبنة  معلومات  فيه من  ما  يكون  واأن  منه،  الهدف  الكتاب  هذا  يحقق  اأن  اآملين 

البرمجة ، لتنفع بها وطنك ومن حولك.

لجنة المواءمة           



  مفـــاهيم أساســـية

واجهة البيسك املرئي 2008م

الفصل األول

الفصل الثاني

مدخل إلى البيسك املرئي

 الباب األول



تعريف البرنامج 

تعريف لغة البرمجة 

أهمية لغات البرمجة 

أقسام لغات البرمجة 

مفاهيم أساسية

 الفصل األول
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�لب�ب �لأول: مدخل �إلى �لبي�سك �لمرئي

كلنا ندرك اأهمية البرامج بالن�شبة للحا�شوب، فبدون البرامج المختلفة ل ن�شتطيع ال�شتفادة من 

اإمكانات الحا�شوب المادية، ت�شاعدنا لغات البرمجة على بناء البرامج بجميع اأنواعها ، وقبل درا�شة 

لغات البرمجة لبد اأن نتعرف على المفاهيم التالية.

  �أوًل :             تعريف �لبرن�مج

محددة  بمهمة  للقيام  الحا�شوب  بها  المبرمج  يوجه  التي  المنطقية  التعليمات  من  مجموعة  هو 

كاإجراء عمليات ح�شابية اأو طباعة تقارير اأو ر�شم مخططات بيانية ... اإلخ.

                   ي�شمى ال�شخ�س الذي يقوم بكتابة تعليمات برامج الحا�شوب با�شم  »مبرمج     

. »Programmer الحا�شوب     

  ث�نيً� :             تعريف لغة �لبرمجة 

لغة البرمجة هي اأداة ت�شاعدنا على بناء البرامج بجميع اأنواعها لمختلف الأغرا�س .
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�لف�سل �لأول: مف�هيم �أ�س��سية �لب�ب �لأول: مدخل �إلى �لبي�سك �لمرئي

  ث�لثً� :          �أهمية لغ�ت �لبرمجة

يعتبر تعلم لغات البرمجة من اأهم المواد التعليمية في الحا�شوب والتي تكمن فوائدها في الآتي :

العالم  دول  لجميع  وطني  الخ�شو�س هدف  وجه  على  الخا�شة  البرامج  بناء  في  ال�شتقاللية  1ـ 

ل�شمان �شرية المعلومات الوطنية المهمة.

البرامج الخا�شة توفر الحتياجات المحلية المتنامية للمجتمع التي ل تلبيها في الغالب البرامج  2ـ 

العامة.  

اإعداد الكفاءات الب�شرية ل�شناعة البرمجيات حيث اأ�شبحت �شناعة البرمجيات من اأهم م�شادر  3ـ  

الدخل لبع�س الدول.

  ر�بعً� :          �أق�س�م لغ�ت �لبرمجة

ال�شكل التالي يو�شح اأق�شام لغات البرمجة :

                )1( لغ�ت برمجة ذ�ت �لم�ستوى �لأدنى :

�شميت بذات الم�شتوى الأدنى لبعدها عن لغة الإن�شان اأو لقربها من لغة الآلة.

وتنق�شم اإلى نوعين: 

 Machine Language  اأ ـ لغة الآلة

هي اللغة الأ�شا�شية لمكونات الحا�شوب المادية ، وتعتمد على اأرقام النظام الثنائي )1،0( في كتابة 

التعليمات البرمجية التي يوجهها المبرمج للحا�شوب.
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�لب�ب �لأول: مدخل �إلى �لبي�سك �لمرئي

                      تعد لغة الآلة من اأ�شعب لغات البرمجة على الإن�شان ، لأنه ل ي�شتطيع حفظ هذا ال�شيل       

                      من  التركيبات الرقمية لرقمين )1،0( ، فتخيل لو اأن لغتك التي تتحدث بها مع الآخرين 

                     تتكون من حرفين فقط حرف الألف والباء!!

Assembly Language ب ـ  لغة التجميع

هي لغة تعتمد على اخت�شارات مثل ) Int ، Add ... اإلخ ( بالإ�شافة اإلى الأرقام في كتابة التعليمات 

البرمجية التي يوجهها المبرمج للحا�شوب ، وتحتاج لمترجم interpreter يترجمها اإلى لغة الآلة . 
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�لف�سل �لأول: مف�هيم �أ�س��سية �لب�ب �لأول: مدخل �إلى �لبي�سك �لمرئي

                 )2( لغات البرمجة ذات الم�ستوى الأعلى :

�سميت بذات الم�ستوى الأعلى لقربها من لغة الإن�سان .

وتنق�سم اإلى نوعين :

Script Languages اأ ـ لغات البرمجة الن�سية

هي لغات تعتمد على عبارات اإجنليزية ا�سطالحية للدللة على الأوامر التي توجِه احلا�سوب .

                    تعتبر لغات البرمجة الن�سية اأ�سهل بكثير من لغة الآلة والتجميع لأن اأوامرها ت�سبه لغة الإن�سان

من اأ�سهر اللغات الن�سية  لغة البي�سك »BASIC« الب�سيطة التي تنا�سب المبتدئين في مجال البرمجة، 

ولغة ال�سي »C« التي تنا�سب المتخ�س�سين في بناء برامج متقدمة مثل نظم الت�سغيل وبرامج التطبيقات.

ال�سكل التالي يو�سح برنامجاً تم بناوؤه باإحدى لغات البرمجة الن�سية، وهو مكتوب  باإحدى اإ�سدارات 

لغة بي�سك ال�سابقة التي كان يطلق عليها  “Quick Basic” ، والذي يطلب من الم�ستخدم �سعر �سلعة 

ما ثم يح�سب �سعر البيع لل�سلعة .
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�لب�ب �لأول: مدخل �إلى �لبي�سك �لمرئي

                    لغات البرمجة الن�شية �شهلة في كتابة اأوامرها للمبرمج، ولكنها غير ماألوفة

                    لم�شتخدمي البرامج الب�شطاء.
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�لف�سل �لأول: مف�هيم �أ�س��سية �لب�ب �لأول: مدخل �إلى �لبي�سك �لمرئي

ب ـ  لغات البرمجة المرئية

الحا�شوب، ومن خالل  لم�شتخدمي  �شهلة  تفاعلية  ر�شومية  واجهة  برامج ذات  تبني  لغات  هي 

ت�شمنها لأوامر ن�شية  توجه الحا�شوب للمطلوب.

ال�شكل التالي يو�شح نف�س البرنامج الن�شي ال�شابق ذكره في لغات البرمجة الن�شية، ولكن بلغة 

.»Visual Basic« بي�شك المرئي

1 ـ  اإدخال �شعر ال�شراء داخل المتغير في الذاكرة.  

2ـ  ال�شغط على »اح�شب �شعر البيع« من اأجل المعالجة.  

3ـ   تنفيذ معادلة �شعر البيع عبر الذاكرة.  

4 ـ  طباعة الناتج في مربع �شعر البيع.  



تعريف البيسك  املرئي 2008

مزايا البيسك  املرئي 2008

تشغيل البيسك  املرئي 2008

فتح مشروع سبق إنشاؤه 

عناصر واجهة البيسك  املرئي 2008

التحكم في نوافذ الواجهة 

واجهة البيسك املرئي 2008م

 الفصل الثاني
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يمكن من  التي  البرمجة  لغات  اأ�شهل  Visual Basic 2008  من  المرئي  البي�شك  لغة  تعتبر 

برمجة  وكذلك  الإنترنت،  وتطبيقات  النوافذ  نظام  تحت  تعمل  التي  التطبيقات  اإن�شاء  خاللها  

تطبيقات اأجهزة الهاتف المحمول واأجهزة الحا�شوب الكفية .

    �أوًل :           تعريف �لبي�سك �لمرئي 2008

هي اأداة تطوير يمكن من خاللها بناء تطبيقات متنوعة ت�شتجيب لالأحداث لنظم ت�شغيل النوافذ 

اأو مواقع الإنترنت اأو اأجهزة الحا�شوب الكفية.

   ث�نيً� :            مز�ي� �لبي�سك �لمرئي 2008
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  ث�لثً� :          ت�سغيل �لبي�سك �لمرئي 2008 

لت�شغيل لغة البي�شك المرئي نتبع الخطوات الآتية :

ا�شغط على زر ابداأ كافة البرامج Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition  تظهر لنا النافذة 

الرئي�شية محتوية على �شفحة البدء Start Page مق�شمة اإلى اأربعة اأجزاء كما هو وا�شح في ال�شكل الآتي :

والجدول الآتي يو�شح وظائف الأجزاء الم�شار اإليها في الر�شم :

�لوظيفة�لجزء�لرقم

قائمة الم�شاريع الأخيرة1

Recent Projects

)اأ( تعر�س اآخر م�شاريع تم التعامل معها لفتحها ب�شورة �شريعة .

. Open Project ب( لفتح م�شروع �شبق اإن�شاوؤه من خالل الخيار(

. Create Project ج( لإن�شاء م�شروع جديد من خالل الخيار(

دعنا نبداأ2

Getting Started
تعطي معلومات مب�شطة عن ا�شتخدام البي�شك المرئي للم�شتخدم المبتدئ.

3News الأخبار
وتظهر فيها اأخبار لغة البي�شك المرئي وتحدث تلقائياً اأثناء الت�شال بالنترنت.

4Headlines اإعالنات

من  ، ولبد  المرئي  البي�شك  واإعالنات  موا�شيع  لروؤو�س  اإنترنت  روابط  تظهر 

الت�شال بالإنترنت 
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الم�شروع Project  هو البرنامج اأثناء مرحلة الت�شميم.

  ر�بعً� :             فتح م�سروع �سبق �إن�س�وؤه

Visual Basic وعنا�شرها،  في الف�شل التالي �شوف نتعرف على واجهة البي�شك المرئي 2008 

ولكي نتمكن من روؤية نوافذ الواجهة كاملة العنا�شر علينا اأوًل اأن نفتح م�شروعاً تم اإن�شاوؤه م�شبقاً، 

ولفتح م�شروع اتبع الخطوات الآتية:

اإذا كان ا�شم الم�شروع يظهر في »قائمة الم�شاريع الأخيرة«  يتم فتحه بال�شغط على ا�شمه مبا�شرة دون 

الحاجة لتحديد موقعه.

اأو اتبع الخطوات الآتية لفتح م�شروع معلوم موقعه:

.»Recent Projects«  اأ�شفل جزء الم�شاريع الأخيرة Open Project  اختر 1 ـ 

                    يمكن ا�شتخدام الأمر »Open Project« من قائمة »File« لفتح م�شروع �شبق  

                      اإن�شاوؤه بنف�س الخطوات ال�شابقة.

انتقل اإلى مجلد »تدريبات« الذي يحتوي على الم�شروع، وا�شغط عليه �شغطاً مزدوجاً على مجلد    2 ـ 

.»My Frist« الم�شروع

2
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. »Open« 3 ـ اختر ملف الم�شروع المراد فتحه ، ثم ا�شغط زر

 Form وتظهر به نافذة النموذج )  Design  يتم فتح الم�شروع في �شفحة ت�شمى ) �شفحة الت�شميم

محتوية على كائناتها.

3

4
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   خ�م�سً� :                    عن��سر و�جهة �لبي�سك �لمرئي 2008 

بعد تثبيت ظهور العنا�شر الأ�شا�شية لواجهة البي�شك المرئي ، تظهر على ال�شا�شة ثالث مناطق وهي :

Toolbox 1( �سندوق �لأدو�ت(              

هي نافذة يمكن من خاللها اإ�شافة الكائنات المختلفة للنموذج ، 

ويق�شم �شندوق الأدوات اإلى مجموعات يمكن  تو�شعة �شجرتها من خالل الرمز ) + ( بجانبها، اأو طيها 

من خالل الرمز ) - (، وتحتوي كل مجموعة على العديد من الكائنات التي تتفق من حيث الوظيفة 

.Dialoges وكائنات �شناديق الحوار ،Printing مثل كائنات الطباعة

ومن اأ�شهر المجموعات مجموعة )Common Controls( التي تحتوي على اأكثر الكائنات ا�شتخداماً.

               وفي حالة اإغالق �شندوق الأدوات Toolbox نهائياً، يمكن اإظهاره مرة اأخرى من خالل    

                    الأمر »Toolbox« من قائمة »View« اأو اأداة   من �شريط الأدوات.
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Properties 2( ن�فذة �لخ�س�ئ�ص(             

هي نافذة يمكن من خاللها �شبط اأو�شاف كائن )ن�شه اأو نوع  خطه اأو طوله اأو عر�شه اأو لونه ...الخ(.

مثاًل ال�شكل الآتي يو�شح قيمة خا�شية »الن�س  Text« للكائن المحدد )زر Button( والتي ت�شاوي 

»اح�شب �شعر البيع«،

             وفي حالة اإغالق نافذة الخ�شائ�س Properties  نهائياً ، يمكن اإظهاره مرة اأخرى من     

                خالل الأمر »Properties Window« من قائمة »View« اأو اأداة   من �شريط الأدوات.

           تختلف محتويات نافذة الخ�شائ�س  ح�شب الكائن المحدد .

Solution Explorer 3( ن�فذة م�ستك�سف �لحل(               

.Modules  والوحدات النمطية Forms هي نافذة تظهر بها جميع محتويات الم�شروع  من النماذج
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           وفي حالة اإغالق نافذة م�شتك�شف الحل Solution Explorer  نهائياً ، يمكن 

           اإظهاره مرة اأخرى من خالل الأمر »Solution Explorer« من قائمة »View« اأو

           اأداة    من �شريط الأدوات .

  �س�د�سً� :            �لتحكم في نو�فذ �لو�جهة 

جميع النوافذ التي تم ذكرها تتمتع بخا�شية »الإخفاء التلقائي«  »Auto Hide« اأي تظهر عند مرور 

موؤ�شر الفاأرة عليها .

       

و يمكن اإبقاوؤها ظاهرة ب�شورة دائمة بال�شغط على الأداة  في �شريط عنوانها، فيتغير �شكل الأداة 

اإلى ال�شكل  وللرجوع اإلى و�شع »الإخفاء التلقائي« ن�شغط على الأداة مرة اأخرى.

                في و�شع الإظهار الدائم للنوافذ ال�شابقة يمكن نقل النوافذ ال�شابقة اإلى اأي مكان 

                على ال�شا�شة،  وذلك بال�شحب والإفالت بالفاأرة من �شريط عنوانها .

قائمة من   »Reset Windows layout« الأمر  نختار  الفترا�شي  الو�شع  على  وللرجوع    

.Window  

                 لتفعيل خا�شية »الإخفاء التلقائي« لجميع النوافذ ال�شابقة ن�شتخدم الأمر

. Window من قائمة »Auto Hide All«                     



مراحل بناء البرنامج

 الباب الثاني

  بداية بناء برنامج

ضبط عناصر البرنامج

كتابة التعليمات البرمجية

الفصل األول

الفصل الثاني

الفصل الثالث



التخطيط للبرنامج

إنشاء مشروع جديد

إضافة أدوات حتكم

بداية بناء البرنامج

 الفصل األول
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تمر عملية بناء برنامج  بعدة مراحل متتالية ومترابطة ، نو�شحها في ال�شكل الآتي:

   �أوًل :          �لتخطيط للبرن�مج 

للتخطيط لأي برنامج حا�شوبي ، علينا تحديد ثالثة اأ�شياء مهمة نو�شحها في ال�شكل الآتي :

1 ـ المدخالت : هي البيانات التي يجب اأن تدخل للبرنامج للح�شول على المخرجات .

2 ـ المعالجة : هي العمليات البرمجية التي �شتوؤثر على البيانات  .

3 ـ المخرجات : هي  المعلومات المطلوب الح�شول عليها  .

�لف�سل �لأول: بد�ية بن�ء البرنامج
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              بع�س البرامج ل تحتاج اإلى مدخالت من الم�شتخدم ، حيث تعتمد على مزايا داخل

                  الجهاز اأو ت�شتقي بياناتها من النترنت .

مثال :

نود عمل برنامج يعر�س الوقت والتاريخ الحالي، وهذا البرنامج ل يحتاج اإدخال بيانات من الم�شتخدم 

اإنما ي�شتقي بياناته من ال�شاعة الداخلية بالحا�شوب.

قبل ال�شروع في البرنامج نخطط على الورق كيف �شيبدو �شكل البرنامج :

وحتى يبدو البرنامج ب�شكل اأجمل ن�شيف بع�س الكائنات الثانوية التي تح�شن من مظهر البرنامج:

)ب( ت�شمية لعنوان التاريخ. )اأ(  ت�شمية لعنوان الوقت.    

)د( زر للخروج من البرنامج. )ج( �شورة معبرة عن البرنامج.     
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  ث�نيً� :          �إن�س�ء م�سروع جديد

في  البرنامج  ين�شئ   ،Visual Basic 2008 المرئي  البي�شك  خالل  من  جديد  م�شروع  اإن�شاء  عند 

اأكثر من م�شروع لمو�شوع  Solution«  تتيح عمل  اأكبر من م�شروعك ت�شمى »الحل  البداية حاوية 

واحد. وفيما يلي خطوات اإن�شاء م�شروع جديد �شمن حل جديد :

              )1( �إن�س�ء حل Solution جديد 

�شغل البي�شك المرئي 2008. 1 ـ 

اختر الأمر »New project« من قائمة »File« ، اأو الأداة  من �شريط الأدوات. 2 ـ 

.»Windows Forms Application« اختر القالب ، »New project« من �شندوق حوار 3 ـ 

 )Windows forms Application( ن�شتبدل ال�شم الفترا�شي للحل Name في �شندوق ال�شم 4 ـ  

. »Ok« ثم ا�شغط زر ، »Welcome« بال�شم

يتم اإن�شاء نموذج واجهة البرنامج كما في ال�شكل الآتي:
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العنوان. �شريط                    يظهر للنموذج الجديد العنوان الفترا�شي  “Form1”  في 

                  كما تظهر اأزرار التحكم بالنافذة    تلقائياً في �شريط العنوان .

              )2( حفظ م�سروع Project جديد : 

في الخطوة ال�شابقة اأن�شاأت حاًل ولم يكتمل اإن�شاء الم�شروع لذلك يف�شل حفظ الم�شروع في 

هذه المرحلة  ولحفظ الم�شروع اتبع الآتي:

.»Save Project« فيظهر �شندوق حوار ،»File« من قائمة »Save All« 1 ـ اختر الأمر  

2 ـ ي�شمي البرنامج الم�شروع با�شم الحل تلقائياً في خانة Name ويف�شل تركه كما هو.  

3 ـ حدد المجلد الذي �شتحفظ فيه م�شروعك.  

.»Save« 4 ـ ا�شغط على الزر  

         في حالة اإغالق بيئة البي�شك المرئي اأو اإغالق الم�شروع قبل حفظ التعديالت ، يظهر

         �شندوق حوار »Close Project« الذي ينبهنا باأنه لم يتم حفظ التعديالت التي تمت :

)1( الزر »Save« : لإغالق الم�شروع مع حفظ التعديالت . حيث : 

)2( الزر » Discard« :لإغالق الم�شروع وعدم حفظ التعديالت .   

)3( الزر »Cancel« : لعدم اإغالق الم�شروع .   
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  ث�لثً� :           �إ�س�فة �أدو�ت �لتحكم

لإ�شافة اأداة من �شندوق الأدوات Toolbox اإلى النموذج ، يمكن ا�شتخدام اإحدى الطرق الثالث 

التي نو�شحها في الجدول الآتي:

�سورة تعبر عن �لطريقة�لوظيفة�لطريقة

ال�شغط المزدوج 

على الأداة

ي�شيف العن�شر بحجمه 

الفترا�شي اأعلى ي�شار 

النموذج في حالة تفعيله اأو 

فوق العن�شر الفعال حالياً .

�شحب الأداة 

واإفالتها على 

النموذج

تتم اإ�شافة العن�شر بحجمه 

الفترا�شي في المكان الذي 

تم فيه تحرير زر الفاأرة.

اختيار الأداة ثم 

ر�شم الأداة على 

النموذج

تتم اإ�شافة العن�شر بالحجم 

الذي تم ر�شمه والمكان الذي 

تم الر�شم فيه .
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و بالعودة اإلى الم�شروع الذي خططنا لإن�شائه في بداية الف�شل ، �شوف نقوم باإ�شافة الأدوات اإلى 

النموذج الجديد  باحدى الطرق ال�شابقة حتى ي�شبح النموذج بال�شورة التالية :

م�شتعيناً بالأدوات التالية من �شريط الأدوات :

�لوظيفة�سورة �لأد�ة��سم �لأد�ة

يظهر بداخله ال�شور�شندوق �شورة

يظهر بداخله العناوينعنوان

زر

يرتبط بتفعيل تعليمات برمجية 

عند ال�شغط عليه بالفاأرة 
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تعريف اخلاصية

تغيير خاصية كائن أثناء 
التصميم

ضبط عناصر البرنامج

 الفصل الثاني
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واجهة  يمين  الفترا�شي  الو�شع  تظهر في  التي  الخ�شائ�س  بنافذة  ن�شتعين  البرنامج  ل�شبط عنا�شر 

البي�شك المرئي 2008 .

   �أوًل :           تعريف �لخ��سية 

هي �أحد �أو�س�ف �لك�ئن �لتي تحدد مظهره و�سلوكه �أثن�ء �لت�سميم ووقت �لت�سغيل.

يمكن تغيير خ�شائ�س الكائن اأثناء الت�شميم من خالل نافذة الخ�شائ�س واأي�شاً يمكن تغيير خا�شية 

للكائن اأثناء ت�شغيل البرنامج من خالل التعليمات البرمجية.

    ث�نيً� :               تغيير خ��سية ك�ئن �أثن�ء �لت�سميم

لتغيير خا�شية لكائن علينا :

تفعيله بال�شغط عليه بزر الفاأرة الأي�شر.  1 ـ    

نختار الخا�شية المطلوبة من نافذة الخ�شائ�س ونقوم بتغييرها. 2 ـ    

عند تحديد اأي كائن يحدث ما يلي في نافذة الخ�شائ�س :  

يتغير ا�شم الكائن اأعلى نافذة الخ�شائ�س ح�شب الكائن المحدد . 1 ـ      

تتغير الخ�شائ�س اإلى الخ�شائ�س المنا�شبة للكائن المختار . 2 ـ      

�لف�سل �لث�ين: �سبط عن��سر �لربن�مج
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وتختلف طريقة تحرير الخا�شية في نافذة الخ�شائ�س كما في الجدول الآتي :

�ل�سكلمث�ل�لطريقة��سم �لطريقة

الختيار من قائمة

ال�شغط على زر القائمة 

بجانب الخا�شية ثم 

اختيار اأحد قيمها.

خا�شية محاذاة الن�س 

Text Align توجد 
داخل قائمة

فتح �شندوق حوار

ال�شغط على زر 

�شندوق خيارات 

الأداة   بجانب 

الخا�شية المطلوبة.

تغيير خا�شية الخط 

Font لكائن .

التحرير

الكتابة داخل �شندوق 

الخا�شية مبا�شرة بعد 

و�شع موؤ�شر الكتابة به .

تغيير خا�شية الن�س 

Text لكائن.

بع�س الخ�شائ�س لها خ�شائ�س فرعية مثل خا�شية الحجم Size ، ولإظهار هذه الخ�شائ�س 

 Width فتظهر الخا�شيتان  العر�س ، Size الفرعية ن�شغط على رمز ) + ( بجانب خا�شية

.  Height والرتفاع
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في الف�شل ال�شابق قمنا بالتخطيط لعمل برنامج يعر�س الوقت والتاريخ الحالي، كما قمنا باإن�شاء 

م�شروع جديد، واأ�شفنا الكائنات اإلى النموذج الرئي�شي للم�شروع، �شوف ن�شتكمل الم�شروع ال�شابق 

ب�شبط خ�شائ�س كائنات الم�شروع اأثناء الت�شميم.

: Name 1( خ��سية �ل�سم(           

تحدد هذه الخا�شة ا�شماً فريداً للكائن في النموذج الحالي ، ويتعامل مع هذا ال�شم من خالل 

التعليمات البرمجية. 

ي�شمي البي�شك المرئي ا�شماً تلقائياً لكل كائن ت�شيفه للنموذج فمثاًل عند اإ�شافة عنوان جديد 

ي�شميه Label1 ، وعند اإ�شافة العنوان الثاني ي�شميه Label2 ... وهكذا .

: Text 2( خ��سية �لن�ص(          

 تحدد هذه الخا�شية الن�س الذي �شيعر�س داخل الكائن ، وتحدد لكل كائن ب�شكل منف�شل.

في البداية حدد النموذج وفي الخانة المقابلة  لخا�شية الن�س Text اكتب »برنامج التوقيت« 

وبالمثل حدد العنوان label1 واكتب في الخانة المقابلة لخا�شة الن�س Text عبارة »الوقت الحالي« :

�لف�سل �لث�ين: �سبط عن��سر �لربن�مج
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 Button1 اإلى »التاريخ الحالي« ، وبالمثل زر  Text نغير قيمة خا�شية الن�س label3 وبالمثل عنوان

نغير خا�شية الن�س Text  اإلى »خروج« بحيث ي�شبح النموذج بهذه ال�شورة :

: Font 3( خ��سية �لخط(          

هي خا�شية تحدد نوع وحجم ونمط الخط للن�س الذي يظهر داخل الكائن ، يمكن �شبطها لأكثر 

من كائن دفعة واحدة .

لال�شتفادة من هذه الخا�شية في م�شروعنا ، �شنجعل العناوين والزر بخط اأكبر و�شميك كما يلي:

نحدد كائنات العناوين والزر بال�شحب بالفاأرة اأو ب�شغط مفتاح Shift  مع ال�شغط على   1 ـ 

الكائنات بزر الفاأرة الأي�شر.

من نافذة خ�شائ�س الخا�شية font ن�شغط على زر �شندوق خيارات الخط. 2 ـ 

نكبر حجم الخط اإلى 10 ونختار النمط Bold ثم زر ok ، كما في ال�شكل التالي: 3 ـ 

وبعيداً عن نافذة الخ�شائ�س يمكن ال�شتفادة من المزايا المتوفرة في قوائم البي�شك المرئي 2008، 

اأمر  المتفرع من   »Centers »تو�شيط   اأمر   لبع�س من خالل  بالن�شبة  الكائنات  تو�شيط  ميزة  مثل 

: »Format من قائمة »تن�شيق »Align محاذاة«
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 »Horizontally كما يمكن عمل تو�شيط للكائنات بالن�شبة للنموذج من خالل اأمر »اأفقي

: Anchor 4( خ��سية �لإر�س�ء(            

هي خا�شيه تحدد محاذاة الكائن عند تغير حجم  النافذة  اأثناء الت�شغيل ، ويمكن �شبطها 

لأكثر من كائن دفعة واحدة .

لال�شتفادة من هذه الخا�شية في م�شروعنا ، بحيث ن�شمن اأن الكائنات ال�شابقة تظل في و�شط النافذة 

مهما تغير حجمها اأثناء الت�شغيل :

1 ـ نبقي تحديد الكائنات ال�شابقة.  

.Anchor 2 ـ ن�شغط على زر القائمة المجاور لخا�شية الإر�شاء  

3 ـ ن�شغط �شغطتين على المحاذاة للي�شار لإلغائه حتى تكون المحاذاة اإلى اأعلى فقط .  

�لف�سل �لث�ين: �سبط عن��سر �لربن�مج
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: ForeColor 5( خ��سية �للون �لأم�مي(                

ت�شتخدم لتغيير لون الخط لن�س الكائن المحدد ، ويمكن �شبطها لأكثر من كائن دفعة واحدة .

لال�شتفادة من هذه الخا�شية في م�شروعنا ، نغير لون خط العناوين التي يظهر بها الوقت والتاريخ 

وذلك من خالل : 

1 ـ تحديد كل من عنوان Label2  والعنوان label4 معاً .  

.ForeColor 2 ـ ن�شغط على زر القائمة بجوار خا�شية اللون الأمامي  

.Custom 3 ـ نختار بطاقة  

.Red 4 ـ نختار اللون الأحمر  

Image 6( خ��سية �ل�سورة(           

تحدد هذه الخا�شية ال�شورة التي تظهر داخل الكائن ، وتحدد ب�شكل منف�شل لكل كائن .

 Picture1 لال�شتفادة من هذه الخا�شية في م�شروعنا ، �شن�شع �شورة �شاعة داخل كائن ال�شورة

من خالل الخطوات التالية : 

.PictureBox1 1ـ حدد كائن ال�شورة  

.Image 2 ـ ا�شغط على زر �شندوق الحوار بجوار خا�شية ال�شورة  

.Import ا�شغط على زر اإح�شار ، Select Resource 3 ـ عند ظهور �شندوق  

.»Clock« 4 ـ حدد ال�شورة المطلوبة  
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يمكن ا�شتخدام زر ال�شهم الذي يظهر عند تحديد كائن ال�شورة مبا�شرة في تحديد 

ال�شورة التي تظهر داخل كائن �شورة .

 SizeMode 7( خ��سية نمط �لحجم(             

تحدد هذه الخا�شية طريقة عر�س ال�شورة داخل اإطار كائن  ، وقيم هذه الخا�شية يو�شحها الجدول التالي :

�لوظيفة�لمعنى�لخي�ر

Normal
يظهر جزء من ال�شورة ينا�شب حجم الإطار.عادي

StretchImage
يجعل ال�شورة تتالءم مع الإطار.تمدد ال�شورة

AutoSize
يغير حجم الإطار ليتالءم مع ال�شورة.تحجيم

Center
يظهر جزء من و�شط ال�شورة ينا�شب حجم الإطار.تو�شيط

Zoom
زووم

يجعل ال�شورة ت�شاوي حجم الإطار مع المحافظة على تنا�شب 

الطول مع العر�س.

�لف�سل �لث�ين: �سبط عن��سر �لربن�مج
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ولال�شتفادة من هذه الخا�شية في م�شروعنا ، �شنجعل ال�شورة تظهر ب�شكل كامل ومتنا�شق داخل 

كائن ال�شورة Picture كما يلي :

. PictureBox1 1 ـ حدد كائن ال�شورة  

. SizeMode 2 ـ ا�شغط زر القائمة بجوار خا�شية  

. »Zoom 3 ـ اختر الخيار »زووم  

�لف�سل �لث�ين: �سبط عن��سر �لربن�مج �لب�ب �لث�ني: مدخل �إلى �لبي�سك �لمرئي



تعريف التعليمات البرمجية

Event تعريف احلدث

محرر التعليمات البرمجية

اختبار البرنامج

بناء البرنامج

كتابة التعليمات البرمجية

 الفصل الثالث
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في الف�شلين ال�شابقين اأ�شفنا كائنات البرنامج و�شبطنا مظهرها ولكن حتى الآن يظل البرنامج 

بال حياة  وذلك لأننا اإذا �شغلنا  البرنامج فلن يعر�س الوقت الحالي ول التاريخ الحالي ولن يعمل زر 

»خروج« حتى نقوم باإ�شافة التعليمات البرمجية التي �شتجعل البرنامج يقوم بالمطلوب منه .

   �أوًل :              تعريف �لتعليمة �لبرمجية

 هي عبارات ن�شية ا�شطالحية دقيقة تحدد للحا�شوب عماًل محدداً يقوم به اأثناء ت�شغيل البرنامج 

End, DateString, TimeString مثل

مثال : 

تعليمة  End تاأمر الحا�شوب باإغالق البرنامج الحالي.

ومن اأهم التعليمات البرمجية:

1 ـ تحديد قيمة لإحدى خ�شائ�س الكائن اأثناء ت�شغيل البرنامج وتتبع القاعدة التالية:  

ObjectName . Properties = Value     

     القيمة       الخـا�شية        ا�شم الكائن

مثال:

لنغير لون خلفية النموذج الحالي للون ال�شماوي اأثناء ت�شغيل البرنامج نكتب التعليمة التالية :  

Me . BackColor = Color.Aqua
حيث: 

تدل على النموذج الحالي مهما كان ا�شمه .    Me )اأ(   

خا�شية لون الخلفية .  BackColor )ب(   

قيمة اللون ال�شماوي .  Color.Aqua )ج(   

ليجوز حدوث اأي خطاأ  اإمالئي في كتابة التعليمات البرمجية،  ولكن ل تقلق عزيزي 

المتعلم ف�شوف ي�شاعدك البي�شك المرئي في كتابة التعليمة البرمجية ب�شكل �شهل 

وب�شيط كما �شترى اأثناء كتابة تعليمات في محرر التعليمات البرمجية لحقاً .

2 ـ تفعيل احدى طرق الكائن Object Methods والطريقة هي اإحدى الوظائف الم�شمنه   

في الكائن وتتبع القاعدة التالية:

ObjectName . Method     

       الطريقة      ا�شم الكائن

�لف�سل �لث�لث: كت�بة �لتعليم�ت �لربجمية
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مثال :

لإخفاء  كائن ال�شورة اأثناء ت�شغيل البرنامج نكتب التعليمية التالية :  

PictureBox1 . Hide )(

حيث :

هو ا�شم الكائن المراد اإخفاوؤه اأثناء الت�شغيل .  PictureBox1  •
الطريقة المراد تنفيذها .  Hide )(  •

  Show )( طريقة الإظهار  Hide )( عك�س طريقة الإخفاء

Event ث�نيً� :         تعريف �لحدث 
 

    هو الإجراء المطلوب تنفيذه في زمن محدد اعتماداً على التعليمة البرمجية.

مثال : 

 . Click لكائن زر »الخروج« في حدث  End كتابة تعليمة

 End ويعني ذلك اأنه عندما ي�شغط  م�شتخدم البرنامج زر الفاأرة الأي�شر على زر »خروج« تنفذ تعليمة

وينتهي البرنامج .

وبذلك يرتبط بالكائن ثالثة اأ�شياء :

تحدد مظهرهProportiesخ�شائ�س

وظائف م�شمنة في الكائنMethod طــــرق

Eventsاأحــداث
توؤثر على الكائن مثل ال�شغط بزر الفاأرة اأو 

ال�شغط المزدوج ... الخ .

�لف�سل �لث�لث: كت�بة �لتعليم�ت �لربجمية �لب�ب �لث�ني: مدخل �إلى �لبي�سك �لمرئي
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�لف�سل �لث�لث: كت�بة �لتعليم�ت �لربجمية

    ث�لثً� :                محرر �لتعليم�ت �لبرمجية

هو نافذة ذكية لكتابة التعليمات البرمجية ب�شورة �شهلة .

على  ن�شغط  اأو   ”View“ قائمة  من   ”Code“ اأمر  نختار  البرمجية  التعليمات  ل�شتدعاء محرر 

. F7 المفتاح

تظهر نافذة المحرر كما في ال�شكل الآتي :

 

�لوظيفة��سم �لمنطقةم

لإغالق نافذة محرر التعليمات البرمجية .اأداة اإغالق1

ا�شم النموذج2

هذة  اأن  على  للدللة   vb✽ بعالمة  متبوعاً  النموذج  ا�شم  يظهر 

النافذة هي نافذة التعليمات البرمجية  للنموذج الحالي .

يظهر ا�شم الكائن الذي يتم كتابة التعليمات له .الكائن3

قائمة الأحداث4

زر  ال�شغط على  ، مثل  للكائن  الممكنة  بالأحداث  قائمة  تظهر 

الفاأرة اأو مرور الفاأرة على عن�شر .

ال�شطر الأول من جميع التعليمات البرمجية للنموذج وكائناته .بداية التعليمات البرمجية للنموذج5

ال�شطر الأخير من جميع التعليمات البرمجية للمنوذج وكائناته .نهاية التعليمات البرمجية للنموذج6

منطقة كتابة التعليمات البرمجية .منطقة التعليمات البرمجية 7
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تعليمات برمجية م�شتخدمة لال�شتفادة من المفاهيم ال�شابقة:

TimeStringي�شتخدم للح�شول على الوقت الحالي من الحا�شوب

DateStringي�شتخدم للح�شول على التاريخ الحالي من الحا�شوب

Endي�شتخدم لإنهاء البرنامج

لال�شتفادة من المفاهيم ال�شابقة في م�شروعنا، فاإننا بحاجة اإلى كتابة تعليمات برمجية تحقق ما يلي 

اأثناء ت�شغيل البرنامج:   

تغيير محتوى العنوان Label2  بحيث يعر�س الوقت الحالي من خالل التعليمة البرمجية: 1 ـ 

Label2.Text = TimeString  

القيمة  تنتجه  التي  الحالي  الوقت  اإلى   Label2 ن�س  بتغيير خا�شية  التعليمة  تقوم هذه  حيث   

.TimeString
تغيير محتوى العنوان Label4 بحيث يعر�س التاريخ الحالي من خالل التعليمة البرمجية: 2 ـ 

 Label4.Text = DateString  

حيث تقوم هذه التعليمة بتغيير خا�شية ن�س Label4 اإلى التاريخ الحالي الذي تنتجه القيمة   

.DateString
كتابة تعليمة اإنهاء البرنامج مرتبطة بالزر Button1 من خالل التعليمة البرمجية : 3 ـ 

End  

ولكن يجب اأن نختار الحدث المنا�شب لكتابة هذه التعليمات، كما يلي:

بالن�شبة لزر الخروج Button1  �شيكون: 1 ـ 

حدث Click اأي ال�شغط بالزر الأي�شر بالفاأر على زر الخروج .  

بالن�شبة للعناوين �شيكون : 2 ـ 

حدث Load  اأي عند بدء تحميل النموذج .  

يوفر البي�شك المرئي ميزة الحدث التلقائي فبالن�شبة:

للنموذج Form  الحدث التلقائي Load عند بدء ت�شغيل النموذج . 1 ـ 

للزر Button الحدث التلقائي Click عند ال�شغط على الفاأرة  . 2 ـ 

البرمجية  التعليمات  نافذة محرر  اإلى  ينقلك  فاإنه  كائن  اأي  على  مزدوجاً  �شغطاً  ت�شغط  وعندما 

ويكتب تلقائياً بداية اإجراء فرعي ونهايته الذي ينا�شب الكائن والحدث التلقائي ، 

�لف�سل �لث�لث: كت�بة �لتعليم�ت �لربجمية �لب�ب �لث�ني: مدخل �إلى �لبي�سك �لمرئي
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: Button1 ولتطبيق ذلك على م�شروعنا ن�شغط �شغطاً مزدوجاً على زر

فتظهر لنا نافذة محرر التعليمات البرمجية وتلقائياً :

.Button1 1 ـ الكائن الفعال : هو  

.Click 2 ـ الحدث الفعال : هو  

  Button1_Click 3 ـ بداية ونهاية اإجراء فرعي جديد با�شم  

بعد بداية الإجراء الجديد بمجرد كتابة اأول حرفين من تعليمة End تظهر قائمة فرعية عند موؤ�شر 

.End الكتابة ت�شاعدك في اإكمال التعليمية ، اختر منها

�لف�سل �لث�لث: كت�بة �لتعليم�ت �لربجمية

Load عند حدث

click عند حدث
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وبعد ظهور التعليمة نغلق نافذة محرر التعليمات البرمجية:

محرر  نافذة  لنا  فتظهر   ،  Form1 النموذج  من  مكان  اأي  على  مزدوجاً  �شغطاً  ن�شغط  الطريقة  وبنف�س 

التعليمات البرمجية وتلقائيا:

. Form1 1 ـ الكائن الفعال : هو  

. Load 2 ـ الحدث الفعال : هو  

  Form1_Load 3 ـ بداية ونهاية اإجراء فرعي جديد با�شم  

بعد بداية الإجراء الجديد نبداأ بكتابة الحرفين La فتظهر القائمة الفرعية عند موؤ�شر الكتابة فنختار منها 

. Label2

�لف�سل �لث�لث: كت�بة �لتعليم�ت �لربجمية �لب�ب �لث�ني: مدخل �إلى �لبي�سك �لمرئي
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. Text  فتظهر القائمة الفرعية فنختار منها خا�شية T ن�شع نقطة ) . ( ثم نكتب حرف

. TimeString فتظهر قائمة القيم فنختار منها T نكتب عالمة الت�شاوي ثم حرف

�لف�سل �لث�لث: كت�بة �لتعليم�ت �لربجمية
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النافذة  في  التاريخ كما  ليعر�س   Label4 العنوان  لتغيير  البرمجية  التعليمة  اكتب  الطريقة  وبنف�س 

التالية :

وبعد ذلك اختبر البرنامج من خالل ال�شغط على مفتاح F5 فيعمل البرنامج ويظهر الوقت والتاريخ الحالي :

  ر�بعً� :                �ختب�ر �لبرن�مج 

ولختبار البرنامج والتاأكد من �شحة التعليمات البرمجية ن�شتخدم احدى الطرق التالية:

.»Debug من قائمة »تدقيق »Start Debugging 1 ـ اأمر »اإبداأ التدقيق  

.F5 2 ـ مفتاح الوظيفي  

3 ـ اأداة  من �شريط الأدوات.  

�لف�سل �لث�لث: كت�بة �لتعليم�ت �لربجمية �لب�ب �لث�ني: مدخل �إلى �لبي�سك �لمرئي
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عند اختبار البرنامج تظهر نافذة »Output« التي تظهر عملية اختبار التعليمات البرمجية ، كما في 

ال�شكل الآتي :

في حالة وجود اأخطاء برمجية تظهر نافذة تحذيرية تفيد بوجود خطاأ برمجي ، وتظهر الأخطاء داخل 

. »Output« نافذة

  خ�م�سً� :                      بن�ء �لبرن�مج

اأن�شاأه للم�شتخدمين في �شورة ملف تنفيذي  م�شتقل عن  يحتاج المبرمج اأن يقدم برنامجه الذي 

البي�شك المرئي وت�شمى هذه العملية بـ »بناء البرنامج« ، 

قبل بناء البرنامج يف�شل تحديد المكان الذي �شيبنى فيه الملف التنفيذي للبرنامج ، حيث ي�شع 

البي�شك المرئي ب�شكل تلقائي الملف التنفيذي للبرنامج في مجلد فرعي من مجلد الم�شروع هو  

bin/Release ، ولتغيير مكان بناء الملف التنفيذي للبرنامج اتبع الخطوات الآتية :

1 - من قائمة »Project« اختر الأمر »Welcome Properties« حيث Welcome هو ا�شم الم�شروع.  

2- اختر Compile من الجزء الأي�شر.  

د موقع المجلد الذي ترغب ببناء الملف التنفيذي للبرنامج فيه. 3- ثم من خالل الزر »Browse« حدَّ  

�لف�سل �لث�لث: كت�بة �لتعليم�ت �لربجمية



التعليمات البرمجية األساسية

 الباب الثالث

املتغيرات والثوابت

التفـــــــرع

الفصل األول

الفصل الثاني



Variables املتغيرات

Constants الثوابت

املتغيرات والثوابت

الفصل األول
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ذاكرة  في  مكان  لها  تخ�ش�س  وموؤقتة  متغيرة  بيانات  اإلى  عملها   اأثناء  البرامج  معظم  تحتــاج 

الحا�شوب ثم تمحوها مع اإنهاء ت�شغيل البرنامج .

Variables أوًل :             �لمتغير�ت�   

Variable 1( تعريف �لمتغير(            

المتغير هو مكان في الذاكرة تخزن فيه بيانات اأثناء تنفيذ البرنامج  ، له ا�شم فريد يميزه ، ويختلف 

حجمه ح�شب نوع  البيانات التي �شتخزن فيه  .

 Variables Types 2( �أنو�ع �لمتغير�ت(                

 يت�شمن البي�شك المرئي 2008 اأنواع متغيرات عديدة نلخ�س اأ�شهرها  في الجدول التالي :

نوع 

�لمتغير

نوع

�لبي�ن�ت
مث�لي�ستخدم لــــ

�لقيمة 

�لفتر��سية

Booleanمنطقي

تخزين البيانات التي لها احتمالن

.»False اأو »ل  »True نعم«
Falseاإقامة ..........

Stringال�شم ، العنوان ، التقدير.تخزين البيانات الن�شية.حرفي

فارغ

Null

Dateتاريخ/وقت
تخزين التاريخ اأو الوقت اأو التاريخ 

والوقت معاً. 

تاريخ الميالد ، تاريخ 

اللتحاق بالجامعة  ، 

موعد الطائرة.

0001/1/1

Byteعددية
تخزين اأعداد موجبة بدون فا�شلة 

ع�شرية من 0 اإلى 255.

�شنوات الخبرة ، العمر، 

عدد اأفراد الأ�شرة .
�شفر

Integerعددية

تخزين اأعداد موجبة اأو �شالبة من – 

2147483648  اإلى 2147483647 

بدون فا�شلة ع�شرية .

عدد الطالب ، 

عدد ال�شلع .

�شفر

Doubleعددية
تخزين اأرقام موجبه اأو �شالبة كبيرة ذات 

فا�شلة ع�شرية.

ح�شاب البنوك ، الأرقام 

الفلكية 
�شفر

يق�شد بالقيمة الفترا�شية القيمة التي تخ�ش�س للمتغير فور اإن�شائه ولم يطراأ عليها اأي 

تعديل .

   

   

�لف�سل �لأول: �ملتغري�ت و�لثو�بت
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 Declaration of Variables 3( �لإعالن عن �لمتغير�ت(              

قبل ا�شتخدام اأي متغير �شمن البرنامج يف�شل الإعالن عنه داخل نافذة التعليمات البرمجية، 

التي تخزن فيه، ويتم الإعالن عن  البيانات  اإن�شاء متغير جديد وتحديد ا�شم ونوع  والإعالن يعني 

المتغيرات با�شتخدام تعليمة Dim وهي تخ�شع للقاعدة التالية : 

مثال :

 

الكلمات Dim  ، as  كلمات مفتاحية تكتب اأثناء الإعالن عن المتغير كما هي ، ول 

يمكن ا�شتخدامها كاأ�شماء للمتغيرات ،

لي�س هناك فرق بين كتابة اأحرف كبيرة اأو �شغيرة في اأ�شماء المتغيرات .

وفيما يلي  خطوات الإعالن عن المتغيرات :

. ) Code( من خالل نافذة التعليمات البرمجية  -1

نكتب الكلمة المفتاحية Dim  ثم نترك م�شافة .    -2

�لف�سل �لأول: �ملتغري�ت و�لثو�بت
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نكتب ا�شم المتغير وليكن X  ثم نترك م�شافة.  -3

نالحظ ظهور كلمة as  بعد ترك م�شافة بعد ا�شم المتغير.  

نكتب الكلمة المفتاحية as  اأو نختارها من القائمة ثم نترك م�شافة.  -4

نالحظ ظهور قائمة باأنواع المتغيرات المتاحة في البرنامج.  

نكتب الأحرف الأولى من نوع المتغير وليكن Integer  نالحظ ت�شفية القائمة وظهور الأنواع   -5

التي تبداأ بالأحرف.

بعد النتهاء من تنفيذ الخطوات ال�شابقة يكون قد تم حجز مكان في الذاكرة له ال�شم X وهو قادر 

.Integer على تخزين بيانات من نوع

�لف�سل �لأول: �ملتغري�ت و�لثو�بت
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�لف�سل �لأول: �ملتغري�ت و�لثو�بت

يمكن التعبير عن اأكثر من متغير �شمن عبارة Dim  واحدة كما يلي :

اأ- لالإعالن عن متغيرات لها اأنواع مختلفة تكتب كما يلي .

 Dim x as Integer , y as single , z as date
ب- لالإعالن عن متغيرات لها نف�س النوع  تكتب كما يلي .

 Dim a,b,c as string

           )4( تخ�سي�ص قيم للمتغير�ت 

بعد الإعالن عن المتغيرات نحتاج لتخ�شي�س  قيم لها، ويعتبر معامل الت�شاوي ) = ( هو المعامل 

الأ�شا�شي في عملية التخ�شي�س، حيث يقوم بتخ�شي�س  القيمة الموجودة في جهة اليمين لمعامل 

الت�شاوي اإلى المتغير الموجود في جهة الي�شار.

اأمثلة على المعامل ) = (:

X = 5                                    X تخ�ش�س القيمة 5 اإلى المتغير  

Y = 6                Y تخ�ش�س القيمة 6 اإلى المتغير  

Z = X + Y           Z تخ�ش�س القيمة 11 اإلى المتغير  

يمكن تخ�شي�س القيم للمتغيرات بطريقتين:

1- تخ�شي�س قيم للمتغيرات اأثناء ت�شغيل البرنامج.  

2- تخ�شي�س قيم للمتغيرات اأثناء كتابة التعليمات البرمجية )وقت الت�شميم(.  

مثال على تخ�شي�س القيم للمتغيرات بالطريقتين:
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لتخ�شي�س القيم اأثناء كتابة التعليمات البرمجية يراعى ما يلي :

A=10  : عالمات  بدون  الأرقام   تكتب  عددية  قيم  اإ�شناد  عند  )اأ(     

A= ”Ali“  : تن�شي�س  عالمات  بين  تكتب  حرفية  قيم  اإ�شناد  عند  )ب(    

Date= # 25  /  11  /  1966  #  : )ج(   عند اإ�شناد تاريخ تكتب بين عالمات ##   

 Variables Scope 5( نط�ق �لمتغير�ت(                

اأ ـ  تعريف نطاق المتغير

هو الفترة الزمنية التي يظل فيها المتغير متاح اأثنماء تنفيذ البرنامج.

ب ـ  اأق�شام المتغيرات وفقاً لنطاقاتها:

1- متغير على م�شتوى الإجراء الفرعي:

يتم الإعالن عن المتغير داخل اإجراء فرعي، ويتم التعامل مع هذا المتغير داخل هذا الإجراء فقط.

مثال:

في المثال ال�شابق »ح�شاب الزكاة« كان كل من Zakat , Money , total  كلها متغيرات 

على م�شتوى الإجراء الفرعي ال�شغط على زر Button1، حيث خارج هذا الإجراء ل يعمل 

واإذا كتب في اأي تعليمية برمجية �شيعتبره برنامج البي�شك المرئي خطاأ.

2- متغير على م�شتوى النموذج:

المتغير الذي يعلن داخل النموذج  وقبل اأي اإجراء  فرعي يكون نطاقه النموذج كله ويمكن 

تخ�شي�س قيم له من اأي مكان داخل النموذج.

3 - متغير على م�شتوى الم�شروع:

هو متغير نطاقه جميع نماذج الم�شروع، ويعلن عنه  با�شتخدام  التعليمة Public وذلك �شمن 

وحدة نمطية Module ويمكن تخ�شي�س القيم له من اأي نموذج داخل الم�شروع.
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 Module ج ـ  تعريف الوحدة النمطية

اإجراءات  اأو  متغيرات   فيه عن  الإعالن  يتم  البرمجية    التعليمات  نافذة  هي ملف على �شورة 

يمكن ال�شتفادة منها في جميع نماذج الم�شروع .  

وفيما يلي مثال تطبيقي  يو�شح كيفية بناء برنامج يعتمد على متغير على م�شتوى الم�شروع .

                )6( تطبيق يو�سح كيفية �لتع�مل مع �لمتغير�ت 

عزيزي المتعلم: 

الم�شتخدم  نافذة دخول يكتب  المعلومات« ويتكون من  برنامج »بنك  التالي عبارة عن  المثال 

فيها ا�شمه ونافذتين لالأ�شئلة، و�شا�شة لعر�س النتيجة، ووحدة نمطية Module لتعريف متغيرين على 

م�شتوى الم�شروع »متغير لتخزين ال�شم، والآخر لتخزين عدد الأ�شئلة ال�شحيحة«.

اأن�شئ م�شروعاً جديداً وذلك باختيار الأمر New Project من قائمة File لتظهر النافذة التالية،   -1

Windows Forms Application  اختر

�لف�سل �لأول: �ملتغري�ت و�لثو�بت

   

�لب�ب �لث�لث: �لتعليم�ت �لبرمجية �لأ�س��سية



�لب�ب �لث�لث: �لتعليم�ت �لبرمجية �لأ�س��سية

75

»Form1« نالحظ ظهور النموذج »Ok« بعد ال�شغط على الزر

في هذه الخطوة �شوف ن�شمم نافذة الدخول التي بها ال�شم كما يلي:  -2

اأ – غير خ�شائ�س النموذج الأول »Form 1« كما يلي:  

ب- اأ�شف الكائنات التالية للنموذج ال�شابق كما يلي:  

وبهذا نكون قد انتهينا من ت�شميم نافذة الدخول للبرنامج. و�شوف نبداأ في ت�شميم نوافذ الأ�شئلة 

ونافذة النتيجة  كما يلي:

3- اأ�شف نموذجاً جديداً للم�شروع كما يلي:

اأ – اختر الأمر Add Windows Form من القائمة Project اأو الأداة    

                   

�لف�سل �لأول: �ملتغري�ت و�لثو�بت
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ب- تظهر النافذة التالية .

. Add ويظهر ا�شمه في م�شتك�شف الحل بعد ال�شغط على .»Form2« لحظ اأن ا�شم النموذج الثاني

ل خ�شائ�س النموذج الثاني »Form2« كما في النموذج الأول »Form1« مع تغيير العنوان  عدِّ  -4

»Text« اإلى ال�شوؤال الأول.

5 – اأ�شف اأدوات التحكم المنا�شبة ليظهر النموذج كما يلي.

6- كرر الخطوات »3 ، 4 ، 5« لإ�شافة نموذج ثالث لو�شع ال�شوؤال الثاني ليظهر كما يلي. 
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لحظ اأن ا�شم النموذج الثالث » Form3« ويظهر ا�شمه في م�شتك�شف الحل .

في النموذج ال�شابق يمكن ن�شخ ول�شق الكائنات بدًل من اإن�شائها مرة اأخرى. 

اأ�شف نموذجاً رابعاً اإلى الم�شروع كما في الخطوة رقم » 3« لإظهار النتيجة، وغير خ�شائ�شه واأ�شف   -7

الكائنات المنا�شبة اأداة  للعنوان »Label« ليظهر به النتيجة وزر »Button« للخروج كما يلي:

الآن وقد انتهينا من الت�شميم وقبل البدء في برمجة الكائنات تذكر الآتي:

اأ�شفنا اإلى الم�شروع اأربعة نماذج كما يلي :  

�لوظيفة »�لغر�ص من �إن�س�ئه«�ل�سم�لنموذج

نافذة دخول للبرنامجForm1الأول

لو�شع ال�شوؤال الأولForm2الثاني

لو�شع ال�شوؤال الثاني Form3الثالث

لإظهار النتيجة .Form4الرابع 

�لف�سل �لأول: �ملتغري�ت و�لثو�بت
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لبرمجة الكائنات نتبع الآتي:

نحتاج في هذا البرنامج اإلى متغيرين، ويكون نطاقهما على م�شتوى الم�شروع لنتمكن من روؤيتهما   –8

في جميع نماذج الم�شروع : » الأول لتخزين ا�شم المتعلم ويكون من نوع String « و » الثاني 

لتخزين عدد الأ�شئلة ال�شحيحة ويكون من نوع »Integer« ، ولعمل ذلك ن�شيف Module اإلى 

الم�شروع كالتالي.

. Project من القائمة Add Module اأ – اختر الأمر  

تظهر النافذة التالية ومحدد بها النوع كما في ال�شكل التالي:

نالحظ ظهور Module1 في م�شتك�شف الحل كما يلي ، ويتم فتحه في منطقة الت�شميم .

ب- اكتب داخل Module1 التعليمات التالية لالإعالن عن متغيرين على م�شتوى الم�شروع.  
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انتقل اإلى النموذج الأول بال�شغط المزدوج على ا�شمه في م�شتك�شف الحل  .  –9

ا�شغط �شغطاً مزدوجاً على الزر »دخول« لكتابة التعليمات البرمجية الالزمة لتخزين ال�شم في   –10

المتغير User_name واإخفاء النموذج الحالي واإظهار النموذج الثاني كما يلي:

ت�شتخدم الكلمة المفتاحية Me لتدل على ا�شم النموذج الحالي .

في التعليمات ال�شابقة ا�شتخدمنا الطريقتين 

Method لوظيفة �لطريقة�

Hide. لإخفاء النموذج

Show. لإظهاء النموذج

�لف�سل �لأول: �ملتغري�ت و�لثو�بت
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انتقل اإلى النموذج الثاني بال�شغط المزدوج على ا�شمه في م�شتك�شف الحل لنبرمج ال�شوؤال   -11

الأول.

اأ- كل �شوؤال له ثالثة اأزرار واحد فقط يحتوي على الإجابة ال�شحيحة ، وفي ال�شوؤال الأول 

�شغطاً  عليه  ا�شغط  »منخف�شة«  العنوان  له  الذي   »Button1«الزر في  ال�شحيحة  الإجابة 

مزدوجاً واكتب التالي:

ب- ا�شغط �شغطاً مزدوجاً على الزر الثاني » Button2« الذي له العنوان »محدودة« واكتب 

التعليمات التالية:

الزر  على  مزدوجاً  �شغطاً  وا�شغط  التعليمات  نافذة  واأغلق  ال�شابقة  التعليمات  ان�شخ  ج- 

الثالث »Button3« الذي له العنوان »�شيقة« ثم ال�شق التعليمات .

ت�شتخدم الدالة Msgbox  لظهار ر�شالة للم�شتخدم .

�لف�سل �لأول: �ملتغري�ت و�لثو�بت �لب�ب �لث�لث: �لتعليم�ت �لبرمجية �لأ�س��سية



�لب�ب �لث�لث: �لتعليم�ت �لبرمجية �لأ�س��سية

81

انتقل اإلى النموذج الثالث وكرر الخطوة رقم »11  -  اأ ، ب ، ج« لبرمجة ال�شوؤال الثاني لتظهر   -12

التعليمات كما يلي:

دعنا الآن نبرمج النموذج الرابع لإظهار النتيجة عند ظهور النموذج .   -13

اأ - انتقل اإلى النموذج الرابع بال�شغط المزدوج على ا�شمه  في م�شتك�شف الحل .

ب- لإظهار النتيجة عند ظهور النموذج ا�شغط �شغطاً مزدوجاً على النموذج الرابع في اأي 

مكان فارغ واكتب التعليمات التالية:

ي�شتخدم المعامل » &« في الجمع بين القيم الن�شية بدًل من معامل » +« في القيم 

الرقمية. 

�لف�سل �لأول: �ملتغري�ت و�لثو�بت



82

لكتابة التعليمات للزر »خروج« ا�شغط �شغطاً مزدوجاً على الزر واكتب التالي:  – 14

.   F5 15 – جرب البرنامج بال�شغط على

16 – احفظ الم�شروع با�شم » اختبر معلوماتك«  .
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�لف�سل �لأول: �ملتغري�ت و�لثو�بت

    Constants ث�نيً� :             �لثو�بت 

           )1( تعريف �لث�بت

هو مكان داخل الذاكرة تخزن فيه بيانات ل تتغير طيلة فترة تنفيذ البرنامج .

           )2( �لإعالن و�لتخ�سي�ص للث�بت 

  Const  يتم الإعالن وتخ�شي�س قيمة للثابت في نافذة التعليمات البرمجية با�شتخدام تعليمة واحدة

والتي تخ�شع للقاعدة التالية:

Const

Const اأمثلة على تعليمة

  Const LastName as string = ”اأحمد “محمد 
في هذا المثال ا�شم الثابت هو  LastName  ونوعه String  و قيمته »محمد اأحمد«.

Const Pi = 3.14
. في هذا المثال ا�شم الثابت هو  Pi و قيمته 3.14 

.) … ، String, Integer (  الثوابت لها نف�س اأنواع المتغيرات

ونف�س النطاقات ) ثابت على م�شتوى الم�شروع ، ثابت على م�شتوى النموذج ، ثابت 

على م�شتوى الإجراء الفرعي ( .

يمكن العالن عن الثابت بدون تحديد نوع له و�شوف يقوم البرنامج بتحديد النوع 

المنا�شب ح�شب قيمته.

            )3( تطبيق على ��ستخد�م �لثو�بت

في البرنامج ال�شابق »اختبر معلوماتك« نريد اأن ن�شع ا�شم م�شمم البرنامج  في نافذة الدخول ، ولعمل 

ذلك نتبع الخطوات التالية:
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 »File « من قائمة »Open Project « افتح الم�شروع ال�شابق »اختبر معلوماتك« با�شتخدام الأمر  -1

. »Start Page « اأو من قائمة الم�شروعات الأخيرة من نافذة

اأ�شف كائنين  »Label« للنموذج الأول Form1 كما يلي .  -2

اظهر نافذة التعليمات للنموذج »Form1« كما يلي .  -3

اأعلن عن الثابت »C_name« على م�شتوى النموذج واأ�شند له » ا�شمك«  كما يلي:  -4

اأغلق نافذة التعليمات ال�شابقة ثم ا�شغط �شغطاً مزدوجاً على النموذج »Form1« في اأي مكان   -5

فارغ ، واكتب التعليمات التالية التي ُتظِهر قيمة الثابت »ا�شمك«  عند ت�شغيل البرنامج:

6- احفظ التعديالت على البرنامج وجرب البرنامج .
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تعليمة :
IF...Then إذا ...نفذ

تعليمة :
Select Case في حالة

التفـــــــــرع

الفصل الثاني
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فيما �شبق كان البي�شك المرئي ينفذ جميع التعليمات البرمجية واحدة تلو الأخرى ، ولكن في 

كثير من الأحيان نحتاج اأن ننفذ مجموعة من التعليمات اإذا تحقق �شرط معين، واإذا لم يتحقق ننفذ 

مجموعة تعليمات اأخرى ، فمثاًل اإذا اأردنا من البرنامج اأن يظهر ر�شالة »ناجح« اإذا كانت درجة المتعلم 

اأكبر من اأو ت�شاوي 50 اأو يظهر ر�شالة »را�شب« اإذا كانت درجة المتعلم اأ�شغر من 50.

IF … Then   أوًل :           تعليمة : �إذ�...نفذ�   

ت�شتخدم لتنفيذ تعليمة برمجية اإذا تحقق �شرط واحد فقط ، ولها عدة �شور:

IF … Then   1( �ل�سورة �لأولى تعليمة : �إذ�...نفذ(                  

       

الجدول الآتي يو�شح عوامل المقارنه:

�لرمز �لمعبر عن ع�مل �لمق�رنة كم� يكتب في �سبكة ت�سميم �ل�ستعالمع�مل �لمق�رنةم

=ي�شاوي1
> <ل ي�شاوي2
<اأقل من3
= <اأقل من اأو ي�شاوي4
>اأكبر من5
= >اأكبر من اأو ي�شاوي6

مثال :

اإذا كانت قيمة ال�شتراك ت�شاوي 100 اأظهر ر�شالة ترحيب

IF Subscript = 100 Then MsgBox)” ًمرحبا“( 

…IF … Then…Else    2( �ل�سورة �لث�نية تعليمة : �إذ�...نفذ... و�إل نفذ(                  

�لف�سل �لث�ين: �لتفرع
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مثال :

اإذا كانت قيمة ال�شتراك اأكبر من اأو ت�شاوي 100 اأظهر مرحباً واإل اأظهر “ممنوع”

IF Subscript >= 100 Then MsgBox)”ًمرحبا“( Else MsgBox)”ممنوع“(  

                )3( �ل�سورة �لث�لثة تعليمة : �إذ�...نفذ... و�إل نفذ

               IF … Then…Else… لعدة تعليم�ت:

End If

مثال :

اإذا كانت قيمة ال�شتراك اأكبر من اأو ت�شاوي 100 اأظهر ر�شالة »مرحباً« ثم »على الرحب وال�شعة«   

واإل اأظهر »ممنوع« ثم حاول عندما تح�شل على قيمة ال�شتراك.

IF Subscript >= 100 Then 

 MsgBox)”ًمرحبا“( 

 MsgBox)”على الرحب وال�شعة“( 

Else 

 MsgBox)” ممنوع“(  

 MsgBox)”حاول عندما تح�شل على قيمة ال�شتراك“( 

End if 

ل ت�شح العبارة ال�شابقة بدون ا�شتخدام Else وفي حالة تنفيذ عدة تعليمات لبد 

End if من

�لف�سل �لث�ين: �لتفرع �لب�ب �لث�لث: �لتعليم�ت �لبرمجية �لأ�س��سية
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تطبيق :

لإ�شافة كلمة �شر للدخول على م�شروع »اختبر معلوماتك«، نزيد على النموذج Form1 عنواناً   

Label5 يحتوي عبارة “كلمة ال�شر”، ومربع ن�س TextBox2 ي�شتقبل كلمة ال�شر من الم�شتخدم 
كما في ال�شكل التالي :

ون�شيف الثابت  p_word  ونخ�ش�س له القيمة 11 اإلى المنطقة العامة للنموذج الأول كما في ال�شكل التالي :

كما نعدل تعليمات اإجراء زر »دخول« م�شتخدمين تعليمة If كما في ال�شكل التالي :

بعد هذه الإ�شافة عند ت�شغيل البرنامج �شيختبر محتويات TextBox2 فاإذا كانت 11 �شيدخلك على 

الختبار واإذا كانت ل ت�شاوي 11 فاإنه يظهر الر�شالة »حاول مرة اأخرى واأدخل كملة ال�شر ب�شكل �شحيح« 

�لف�سل �لث�ين: �لتفرع
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 Select case ث�نيً� :            تعليمة : في ح�لة   

ت�شتخدم في تنفيذ عدة تعليمات برمجية ح�شب قيمة متغير ما وتخ�شع لل�شورة التالية :

End Select

مثال : 

 grade لح�شاب التقديرات نكتب التعليمات التالية لمتغير الدرجة

Select Case  grade
 Case  0 to 49.9
  MsgBox )»را�شب«(

 Case  50 to 69.9
  MsgBox )»مقبول«(

 Case  70 to 79.9
  MsgBox )»جيد«(

 Case 80 to 89.9
  MsgBox )»ًجيد جدا«(

 Case 90 to 100
  MsgBox )»ممتاز«(

End Select

�لف�سل �لث�ين: �لتفرع �لب�ب �لث�لث: �لتعليم�ت �لبرمجية �لأ�س��سية
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. Case 20,40,60 يمكن كتابة عدة قيم للمتغير في حالة واحدة تف�شل بينهما فا�شلة عادية -

- يمكن اختبار قيمة للمتغير تقع بين قيمتين Case 8 to 10 ، ال�شرط �شحيح للقيم 8 اأو 9 اأو 10.

 Case is < 100  بال�شورة التالية )  .... > - يمكن ا�شتخدام احد معامالت المقارنة مثل ) > ، 

تعني اأن قيمة متغير Select  اأقل من 100 .

تطبيق :

اإ�شافة عبارة تعزيز في نموذج النتيجة لم�شروع »اختبر معلوماتك« من خالل :

. Form4 لنموذج النتيجة Label2 اإ�شافة عنوان 1 ـ 

اإ�شافة تعليمة Select case التي تختبر قيمة متغير الدرجة grade وت�شع عبارة التعزيز  2 ـ 

 Form4 لإجراء تحميل Label2  المنا�شبة في العنوان

�لف�سل �لث�ين: �لتفرع
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عزيزي المتعلم ....

لقد اكت�شبت في الجزء ال�شابق من هذا الكتاب مجموعة من المعارف والمهارات عن لغة البرمجة 

Visual Basic، وطبقت بع�س التدريبات التي اأعدت بهدف تعزيز تلك المهارات، وقد  المرئية 2008 

تم التخطيط لتق�شيم هذه التدريبات ليتفق كل ق�شم مع ما در�شته في كل ح�شة درا�شية على حدة، والآن 

عليك اأن تخطط لإنتـاج م�شـروٍع متكامٍل توظف فيه كل قـدراتك على ا�شتخـدام لغة البرمجـة المرئية

Visual Basic، وتعزز وتعمق من خالله تلك المعارف والمهارات التي تعلمتها .  2008

�أوًل : �أهد�ف �لم�سروع

اإن الهدف الأ�شا�شي من الم�شروع هو ا�شتخدامه كاأداة تمكنك من ال�شتفادة من المهارات التي 

در�شتها وتنمي من خالله العديد من المهارات منها :

اكت�شاب مهارات العمل الجماعي  التعاوني . ـ 

القدرة على الت�شال بالآخرين وتجميع المعلومات الالزمة لإنتاج م�شروعك . ـ 

القدرة على الربط بين المعلومات ، وتنظيمها وترتيبها  لال�شتفادة منها . ـ 

القدرة على توظيف المهارات التي تعلمتها لال�شتفادة منها . ـ 

القدرة على توظيف مهاراتك في خدمة المجتمع من حولك . ـ 

القدرة على التحليل و حل الم�شكالت . ـ 

القدرة على البتكار . ـ 

ث�نيً� : مج�ل �لم�سروع 

لخدمة  در�شتها  التي  المهارات  من  الفائدة  تحقيق  اإلى  ع�شر  الثاني  ال�شف  في  الم�شروع  يهدف 

المجتمع من حولك باإنتاج برامج تخدم اإحدى المو�شوعات التالية :

برنامج م�شابقات »اختبر معلوماتك« في اأحد المجالت العلمية اأو الثقافية  . ـ 

برنامج مو�شوعة علمية تخدم اأحد المجالت العلمية اأو الثقافية . ـ 

برنامج يخدم المدر�شة ) كعار�س لأن�شطة المتعلمين اأو المعلمين ... اإلخ ( . ـ 

اأحد الم�شاريع الأخرى التي يتم التفاق عليها بين مجموعة العمل ومعلم الف�شل . ـ 
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ث�لثً� : مر�حل �إعد�د �لم�سروع

بعد تق�شيم المجموعات واختيارك للفريق المنا�شب للعمل ، وتحديد مو�شوع الم�شروع الذي 

�شيتم اإنتاجه، يجب عليك تق�شيم العمل اإلى مراحل لإنتاجه ، ل�شمان التن�شيق وتق�شيم العمل بين 

اأفراد الفريق ، ويمكننا اإيجاز هذه المراحل في التالي  :

�لمرحلة �لأولى )�لح�سول على �لمعلوم�ت(

تعتبر هذه المرحلة من اأهم مراحل اإعداد البرامج ، حيث اإن الدقة في الح�شول على المعلومات عن 

الم�شروع �شت�شاعدنا في التخطيط الجيد لإنتاجه، ويمكن اأن نرتب عملية الح�شول على المعلومة 

فيما يلي :

اتفاق الفريق مع الم�شوؤول على الجهة التي �شيعد من اأجلها البرنامج . 1 ـ 

تحديد الهدف من اإن�شاء البرنامج من خالل مناق�شة الم�شوؤول . 2 ـ 

�لمرحلة �لث�نية )تحليل �لم�سكالت(

ح�شر البيانات الواجب اإدخالها  للبرنامج ) مدخالت البرنامج ( . 1 ـ 

تحديد المعلومات المطلوبة من قاعدة البرنامج ) مخرجات البرنامج ( . 2 ـ 

تحديد عمليات المعالجة ، والتعليمات البرمجية التي يلزم اإجراوؤها على المدخالت . 3 ـ 

�لمرحلة �لث�لثة )�لتخطيط لإن�س�ء �لبرن�مج من خالل �لبي�سك �لمرئي(

تحديد ال�شكل العام للبرنامج ونافذته الرئي�شية  . 1 ـ 

تحديد عدد النوافذ الفرعية للبرنامج ، و�شكلها . 2 ـ 

تحديد عدد الكائنات المطلوب اإدراجها لنوافذ البرنامج  . 3 ـ 

تحديد الخ�شائ�س المطلوبة لكل كائن من كائنات البرنامج  . 4 ـ 

تحديد الأحداث المطلوبة لتفاعل الم�شتخدم مع البرنامج . 5 ـ 

اإعداد دليل العمل الذي �شتحفظ عليه م�شروعك . 6 ـ 

كتابة التعليمات البرمجية الالزمة للكائنات  . 7 ـ 
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�لمرحلة �لر�بعة )�إعد�د �لبرن�مج(

اإن�شاء النماذج المطلوبة . 1 ـ 

اإ�شافة الكائنات للنماذج  . 2 ـ 

تعديل خ�شائ�س الكائنات لتنا�شب الوظيفة المطلوبة منها . 3 ـ 

�لمرحلة �لخ�م�سة )�ختب�ر �لبرن�مج(

اختبار البرنامج للتاأكد من �شحة التعليمات البرمجية . 1 ـ 

ت�شحيح الأخطاء البرمجية اإن وجدت  . 2 ـ 

�لمرحلة �ل�س�د�سة )تحويل �لم�سروع لملف تنفيذي(

تحديد الدليل المراد حفظ الملف التنفيذي به  . 1 ـ 

تحويل الم�شروع لملف تنفيذي . 2 ـ 

�لمرحلة �ل�س�بعة )عر�ص ومن�ق�سة �لم�سروع(

تحديد اأحد اأفراد المجموعة ممن يتمتع بمهارة التحدث ، لعر�س الم�شروع على بقية  1 ـ 

المجموعات .

ا�شتطالع اآراء بقية المجموعات عن الم�شروع ومدى تحقيقه للهدف المعد من اأجله .  2 ـ 
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الأولالــــــــدر�س

.........................اليـــــــــــوم

....... / ....... / ...............التـــــــــاريخ

مفاهيم اأ�شا�شيةعنــوان الدر�س

بنود الــــدر�س
   تعريف البرنامج .

   تعريف لغة البرمجة .

   اأهمية لغات البرمجة .

   اأق�شام لغات البرمجة .

ورقــــة عمـــل )1(التطبـــــــــيق

التقويم ال�شـــفي

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

التقويم الال�شفي
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

�لب�ب �لأول مدخل �إلى �لبي�سك �لمرئي
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ورقة عمل ) 1 (

من خالل مجلد »تدريبات« :

�شغل الملف »بي�شك«   1 ـ 

اختر الرابط )مفاهيم اأ�شا�شية(. 2 ـ 

- تتبع الروابط في البرنامج، ونفذ ما تطلبه منك.  

           

�لب�ب �لأول مدخل �إلى �لبي�سك �لمرئي
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الثانيالــــــــدر�س

.........................اليـــــــــــوم

....... / ....... / ...............التـــــــــاريخ

واجهة البي�شك المرئي 2008عنــوان الدر�س

بنود الــــدر�س
   تعريف البي�شك  المرئي 2008.

   مزايا البي�شك  المرئي 2008 .

   ت�شغيل البي�شك  المرئي 2008.

   فتح م�شروع �شبق اإن�شاوؤه .

   عنا�شر واجهة البي�شك  المرئي 2008.

   التحكم في نوافذ الواجهة .

ورقــــة عمـــل )2(التطبـــــــــيق

التقويم ال�شـــفي

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

التقويم الال�شفي

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

�لب�ب �لأول مدخل �إلى �لبي�سك �لمرئي
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ورقة عمل ) 2 (

من خالل مجلد »تدريبات« :

�شغل الملف » بي�شك«   1 ـ  

اختر الرابط )واجهة البي�شك المرئي(. 2 ـ  

- تتبع الروابط في البرنامج ، ونفذ ما تطلبه منك.  

 

�لب�ب �لأول مدخل �إلى �لبي�سك �لمرئي
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الثالثالــــــــدر�س

.........................اليـــــــــــوم

....... / ....... / ...............التـــــــــاريخ

بداية بناء برنامجعنــوان الدر�س

بنود الــــدر�س
   التخطيط للبرنامج.

   اإن�شاء م�شروع جديد.

   اإ�شافة اأدوات تحكم.

ورقــــة عمـــل )3(التطبـــــــــيق

التقويم ال�شـــفي

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

التقويم الال�شفي

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

�لب�ب �لث�ني : مر�حل بن�ء برن�مج
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ورقة عمل ) 3 (

�شغل البي�شك المرئي 2008 ،  1 ـ 

. ”Welcome“ اأن�شئ حاًل جديداً با�شم 2 ـ 

. ”Welcome“ احفظ  الم�شروع با�شم 3ـ 

اأ�شف للنموذج كائناته بالأعداد والأنواع المبينة في الجدول الآتي : 4 ـ 

و�شف الكائنالكائنعدد الكائنات

زر اأمر1

�شندوق �شورة1

عنوان4

بحيث ي�شبح النموذج بال�شورة التالية :  

احفظ التعديالت ثم اغلق البي�شك المرئي 2008 . 5 ـ 

�لب�ب �لث�ني : مر�حل بن�ء برن�مج
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الرابعالــــــــدر�س

.........................اليـــــــــــوم

....... / ....... / ...............التـــــــــاريخ

�شبط عنا�شر البرنامجعنــوان الدر�س

بنود الــــدر�س
   تعريف الخا�شية.

   تغيير خا�شية كائن اأثناء الت�شميم.

ورقــــة عمـــل )4(التطبـــــــــيق

التقويم ال�شـــفي
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

التقويم الال�شفي

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

�لب�ب �لث�ني : مر�حل بن�ء برن�مج
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ورقة عمل ) 4 (

�شغل البي�شك المرئي 2008 . 1 ـ 

. »Welcome« افتح الم�شروع ال�شابق 2 ـ 

ا�شبط خ�شائ�س كائنات النموذج بحيث ي�شبح كما في ال�شورة التالية: 3 ـ 

مع العلم باأن :  

. »Clock« اأ( ال�شورة الموجودة في مجلد »التدريبات« با�شم(   

. Bold وحجمه 10 ونمطه Tahoma ب( الخط(   

احفظ التعديالت ثم اأغلق البي�شك المرئي 2008 . 4 ـ 

�لب�ب �لث�ني : مر�حل بن�ء برن�مج
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الخام�سالــــــــدر�س

.........................اليـــــــــــوم

....... / ....... / ...............التـــــــــاريخ

كتابة التعليمات البرمجيةعنــوان الدر�س

بنود الــــدر�س
   تعريف التعليمات البرمجية.

.Event تعريف الحدث   

   تعريف محرر التعليمات البرمجية.

   اختبار البرنامج.

   بناء البرنامج.

ورقــــة عمـــل )5(التطبـــــــــيق

التقويم ال�شـــفي

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

التقويم الال�شفي

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

�لب�ب �لث�ني : مر�حل بن�ء برن�مج
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ورقة عمل ) 5 (

�شغل البي�شك المرئي 2008 ،  1 ـ 

. »Welcome« افتح الم�شروع ال�شابق 2 ـ 

اكتب التعليمات البرمجية التي تجعل زر »خروج« ينهي البرنامج . 3 ـ 

اكتب التعليمات البرمجية لتغيير العنوان Label2 ليعر�س الوقت الحالي  عند بدء الت�شغيل. 4 ـ 

label2.text = Timestring

اكتب التعليمات البرمجية لتغيير العنوان Label4 ليعر�س التاريخ الحالي عند الت�شغيل. 5 ـ 

label4.text = Datestring

اختبر البرنامج . 6 ـ 

Debug

ابن الملف التنفيذي للبرنامج على القر�س الخا�س بك . 7 ـ 

Build > Build Welcome

احفظ التعديالت ثم اأغلق البي�شك المرئي 2008 . 8 ـ 

�لب�ب �لث�ني : مر�حل بن�ء برن�مج
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ال�شاد�سالــــــــدر�س

.........................اليـــــــــــوم

....... / ....... / ...............التـــــــــاريخ

المتغيرات Variableعنــوان الدر�س

بنود الــــدر�س
   تعريف المتغير .

   اأنواع المتغيرات .

   الإعالن عن المتغيرات

   تخ�شي�س قيم للمتغيرات .

ورقــــة عمـــل )6(التطبـــــــــيق

التقويم ال�شـــفي

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

التقويم الال�شفي
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

�لب�ب �لث�لث : �لتعليم�ت �لبرمجية �لأ�س��سية 
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ورقة عمل ) 6 (

�شغل البي�شك المرئي 2008.  1 ـ 

اأن�شئ م�شروعاً جديداً با�شم “بنك المعلومات” . 2 ـ 

احفظ م�شروعك بنف�س ال�شم على المجلد الخا�س بك . 3ـ 

عدل خ�شائ�س النموذج »Form1» كما يلي:  -4

القيمةالخا�شية

NameForm1

Text بنك المعلومات

Font-Size14

RightToLeftYes

StartPositionCenterScreen

اأ�شف للنموذج الأول الكائنات التالية ليظهر كما يلي: 5 ـ 

احفظ التعديالت التي تمت على الم�شروع ، ثم اأغلق البي�شك المرئي 2008. 6 ـ 
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ال�شابعالــــــــدر�س

.........................اليـــــــــــوم

....... / ....... / ...............التـــــــــاريخ

تابع المتغيرات Variableعنــوان الدر�س

بنود الــــدر�س
   نطاق المتغيرات .

   تطبيق يو�شح كيفية التعامل مع المتغيرات :

)اأ(  بناء النماذج .  

)ب( اإ�شافة الكائنات لنماذج التطبيق .  

ورقــــة عمـــل )7(التطبـــــــــيق

التقويم ال�شـــفي
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

التقويم الال�شفي

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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ورقة عمل ) 7 (

�شغل البي�شك المرئي 2008.  1 ـ 

افتح م�شروع »بنك المعلومات« . 2 ـ 

اأ�شف نموذجاً ثانياً للم�شروع .  -3

ا�شبط خ�شائ�س النموذج كما يلي:  -4

القيمة الخا�شية الكائن

Form

NameForm2
Text ال�شوؤال الأول

RightToLeftYes
Font-size14

اأ�شف الكائنات التالية اإلى النموذج ليظهر كما يلي:  -5

القيمة الخا�شية الكائن

label1
NameLabel1
Textس1 : لتخزين عنوان المتعلم ن�شتخدم متغيراً من نوع�

Button1NameButton1
TextDate

Button2NameButton2
TextString

Button3NameButton3
TextInteger

اأ�شف نموذجاً ثالثاً للم�شروع وا�شبط خ�شائ�شه.  -6

كما في النموذج ال�شابق. اأ�شف الكائنات المنا�شبة للنموذج

ليظهر كما يلي. لحظ خا�شية Text للنموذج

اأ�شف نموذجاً رابعاً للم�شروع وا�شبط خ�شائ�شه.  -7

كما في النماذج ال�شابقة . ليظهر كما يلي:

احفظ التعديالت التي تمت على الم�شروع،  -8

ثم اغلق البي�شك المرئي 2008  .   
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الثامنالــــــــدر�س

.........................اليـــــــــــوم

....... / ....... / ...............التـــــــــاريخ

تابع المتغيرات Variableعنــوان الدر�س

بنود الــــدر�س
   تطبيق يو�شح كيفية التعامل مع المتغيرات :

)ج(  كتابة التعليمات البرمجية لنماذج التطبيق  .  

ورقــــة عمـــل )8(التطبـــــــــيق

التقويم ال�شـــفي

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

التقويم الال�شفي

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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ورقة عمل ) 8 (

�شغل البي�شك المرئي 2008.  1 ـ 

افتح م�شروع »بنك المعلومات« . 2 ـ 

نوع  من    S_name اأحدهما  متغيرين  عن  واأعلن  للم�شروع   »Module« نمطية  وحدة  اأ�شف   -3

.Integer من نوع S_grade والثاني String

انتقل اإلى النموذج الأول »Form1« واكتب التعليمات البرمجية للزر »دخول«  لتخ�شي�س ا�شم   -4

المتعلم للمتغير »S_name« و اإخفاء النموذج الأول واإظهار النموذج الثاني .

اإلى النموذج الثاني »Form2« واكتب التعليمات البرمجية للزر الثاني »String« بحيث   انتقل   -5

ي�شاف واحد للمتغير S_grade  ويتم اإخفاء النموذج الحالي واإظهار النموذج الثالث .

اكتب التعليمات البرمجية للزرين الأول والثالث لإخفاء النموذج الحالي واإظهار النموذج الثالث   -6

مع اإظهار ر�شالة تفيد باأن الإجابة غير �شحيحة.

انتقل للنموذج الثالث »Form3« واكتب التعليمات البرمجية لالأزرار الثالثة، كما في النموذج   -7

الثاني مع مراعاة الإجابة ال�شحيحة.

انتقل للنموذج الرابع »Form4« واكتب التعليمات البرمجية على النموذج لتظهر النتيجة عند   -8

فتح النموذج.

انتقل للنموذج الرابع »Form4« واكتب التعليمات البرمجية على الزر »خروج« لإنهاء البرنامج .  -9

اختبر البرنامج.  -10

احفظ التعديالت التي تمت على الم�شروع ثم اأغلق البي�شك المرئي 2008.  -11
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التا�شعالــــــــدر�س

.........................اليـــــــــــوم

....... / ....... / ...............التـــــــــاريخ

الثوابت Constantsعنــوان الدر�س

بنود الــــدر�س
   تعريف الثابت .

   الإعالن و التخ�شي�س للثابت .

   تطبيق على ا�شتخدام الثوابت .

ورقــــة عمـــل )9(التطبـــــــــيق

التقويم ال�شـــفي

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

التقويم الال�شفي
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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ورقة عمل ) 9 (

1 - �شغل البي�شك المرئي 2008. 

2- افتح م�شروع »بنك المعلومات«.

3-  انتقل اإلى النموذج الأول »Form1« واأ�شف الكائنات المنا�شبة ليظهر النموذج كما يلي  :

4- اأ�شف ثابتاً على م�شتوى النموذج با�شم »S_design« وخ�ش�س له القيمة » ا�شمك « . 

5-  اجعل ا�شمك يظهر في بداية ت�شغيل النموذج .

6-  اختبر البرنامج  .

7 - احفظ التعديالت التي تمت على الم�شروع ثم اأغلق البي�شك المرئي 2008 .
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العا�شرالــــــــدر�س

.........................اليـــــــــــوم

....... / ....... / ...............التـــــــــاريخ

تعليمة : اإذا...نفذ   IF … thenعنــوان الدر�س

   ال�شورة الأولى لتعليمة : اإذا...نفذ   IF … Thenبنود الــــدر�س

IF … Then…Else    ال�شورة الثانية لتعليمة اإذا...نفذ... واإل نفذ   

 …IF … Then…Else ال�شورة الثالثة لتعليمة اإذا...نفذ... واإل نفذ   

       لعدة تعليمات ،

IF … Then   تطبيق على تعليمة اإذا...نفذ   

ورقــــة عمـــل )10(التطبـــــــــيق

التقويم ال�شـــفي
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

التقويم الال�شفي
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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ورقة عمل ) 10 (

�شغل البي�شك المرئي 2008 ،  1 ـ 

افتح م�شروع »بنك المعلومات« . 2 ـ 

3ـ  اأ�شف للنموذج الأول عنوان » اأدخل كلمة ال�شر« .

اأ�شف للنموذج الأول �شندوق ن�س ي�شتقبل كلمة ال�شر . 4 ـ 

اأ�شف التعليمات البرمجية لختبار كلمة ال�شر عند ال�شغط على زر دخول ولتكن قيمتها 200 . 5 ـ 

اختبر البرنامج للتاأكد من فاعلية كلمة ال�شر . 6 ـ 

احفظ التعديالت التي تمت على الم�شروع ثم اأغلق البي�شك المرئي 2008 . 7 ـ 
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الحادي ع�شرالــــــــدر�س

.........................اليـــــــــــوم

....... / ....... / ...............التـــــــــاريخ

تعليمة : في حالة Select case عنــوان الدر�س

بنود الــــدر�س
.Select case ال�شورة العامة لتعليمة في حالة   

.Select case تطبيق على تعليمة في حالة   

ورقــــة عمـــل )11(التطبـــــــــيق

التقويم ال�شـــفي

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

التقويم الال�شفي
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

�لب�ب �لث�لث : �لتعليم�ت �لبرمجية �لأ�س��سية 



121

�لب�ب �لث�لث : �لتعليم�ت �لبرمجية �لأ�س��سية 

ورقة عمل ) 11 (

�شغل البي�شك المرئي 2008،  1 ـ 

افتح م�شروع »بنك المعلومات« . 2 ـ 

.Form4 للنموذج النتيجة Label2 اأ�شف عنوان 3 ـ 

م�شتعين بتعليمة Select case اأ�شف اإلى التعليمات البرمجية لحدث Form Load  لكي يظهر  4 ـ 

: Label2 داخل العنوان

عبارة التعزيز »رائع« اإذا ح�شل المتعلم على درجتين . اأ ـ 

عبارة التعزيز »اأح�شنت« اإذا ح�شل المتعلم على درجة واحدة . ب ـ 

عبارة التعزيز »حظ اأوفر المرة القادمة« اإذا لم يح�شل المتعلم على اأي درجة . ج ـ 

اختبر الم�شروع على ثالث مرات : 5 ـ 

اأجب عن جميع الأ�شئلة ب�شكل �شحيح ، ماذا تجد عند الو�شول للنموذج الأخير؟ اأ ـ 

..............................................................................................................................................................  

اأجب عن �شوؤال واحد  ب�شكل �شحيح وعن الآخر ب�شكل غير �شحيح، ماذا تجد عند  ب ـ 

الو�شول للنموذج الأخير؟

..............................................................................................................................................................  

ج ـ اأجب عن جميع الأ�شئلة ب�شكل غير �شحيح ، ماذا تجد عند الو�شول للنموذج الأخير؟  

..............................................................................................................................................................  

6 ـ  احفظ التعديالت ثم اأغلق البي�شك المرئي 2008 .
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الثاني ع�شرالــــــــدر�س

.........................اليـــــــــــوم

....... / ....... / ...............التـــــــــاريخ

الم�شروععنــوان الدر�س

بنود الــــدر�س
   اختيار اأحد الم�شاريع من وحدة الم�شروع بالتعاون مع المعلم.

   تخطيط البرنامج.

   ت�شميم البرنامج على البي�شك المرئي 2008.

   ت�شغيل واختيار البرنامج.

مناق�شة البرنامجالتطبـــــــــيق

التقويم ال�شـــفي

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

التقويم الال�شفي
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................





مدخل إلى البيسك املرئي

الباب  األول
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 �لأ�سئلة �لمو�سوعية

�أوًل: في البنود المرقمة من ) 1- 7 ( توجد عبارات �شحيحة و اأخرى غير �شحيحة، ظلِّل في مكان 

الإجابة ) اأ ( اإذا كانت العبارة �شحيحة، )ب( اإذا كانت العبارة غير �شحيحة:

1

البرنامج هو مجموعة من التعليمات المنطقية ي�شدرها الإن�شان  للحا�شوب للقيام بمهمة 

محددة.
ب�أ

ب�أالمبرمج هو ال�شخ�س الذي يقوم بت�شغيل برامج الحا�شوب .2

ب�ألغة البرمجة هي اأداة ت�شاعدنا على بناء البرامج بجميع اأنواعها .3

ب�أتعتمد لغة الآلة في كتابة تعليماتها على لغة قريبة من لغة الإن�شان .4

ب�أتعد لغة التجميع Assembly Language من لغات الم�شتوى الأدنى  .5

6

ا�شطالحية  اإنجليزية  عبارات  على  تعتمد   Script languages الن�شية  البرمجة  لغات 

للدللة على الأوامر التي توجِه الحا�شوب .
ب�أ

ب�ألغات البرمجة المرئية تبني برامج ذات واجهة ر�شومية ول تحتاج لكتابة اأوامر ن�شية .7

ث�نيً�: في البنود المرقمة من  ) 1- 3 (  توجد قائمتان )الأولى والثانية(، اختر لكل بند من القائمة 

الأولى ما ينا�شبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:

�لإج�بة
�لق�ئمة �لأولى

من لغ�ت �لبرمجة

�لق�ئمة �لث�نية 

ت�سمى 

اللغة الإنجليزية .�أاللغة التي اعتمدت على اأرقام النظام الثنائي )1،0( 1

2

اللغة التي اعتمدت على اخت�شارات مثل

) Int ، Add ( في كتابة تعليماتها .

لغة الآلة .ب

3

اإنجليزية  عبارات  على  تعتمد  التي  اللغة 

توجه  التي  الأوامر  على  للدللة  ا�شطالحية 

الحا�شوب .

ج
لغات الم�شتوى العالي .

لغة التجميع .د
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ث�لثً�: في البنود المرقمة من  ) 1- 5 ( لكل بند اأربعة اختيارات ، واحد فقط منها �شحيح، 

اختر الإجابة ال�شحيحة ثم ظلِّل دائرة الحرف الدال عليها :

مجموعة التعليمات المنطقية التي يوجه المبرمج بها الحا�شوب للقيام بمهمة محددة ت�شمى :1

لغة بي�شك.بلغة البرمجة.�أ

لغة الآلة .دالبرنامج.ج

اأداة ت�شاعدنا على بناء البرامج بجميع اأنواعها ت�شمى .2

الكيان البرمجي.بلغة البرمجة.�أ

الكيان المادي.دالبرنامج.ج

لغة البرمجة التي اعتمدت على اأرقام النظام الثنائي )1،0( في كتابة التعليمات البرمجية هي  :3

لغة التجميع .ب لغة بي�شك .�أ

لغات الم�شتوى العالي .دلغة الآلة .ج

4
التي  الأوامر  على  للدللة  ا�شطالحية  انجليزية  عبارات  على  فقط  تعتمد  التي  البرمجة  لغات 

توجه الحا�شوب هي :

برامج النظم .بلغة البرمجة الن�شية.�أ

البرامج الخدمية .دلغة البرمجة المرئية .ج

من لغات الم�شتوى العالي :5

نظام الت�شغيل .بلغة الآلة .�أ

لغة بي�شك .دلغة التجميع :ج
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ر�بعً�:  في البنود المرقمة من ) 1- 4 ( عبارات تحتوي كل منها على فراغ، اأكمل الفراغ بما 

ينا�شبه من كلمات لتح�شل على عبارات �شحيحة  :

1
محددة  بمهمة  للقيام  الحا�شوب  بها  المبرمج  يوجه  التي  المنطقية  التعليمات  من  مجموعة 

. .....................

اأداة ت�شاعدنا على بناء البرامج بجميع اأنواعها ت�شمى ............................. .2

3
ت�شمى  الإن�شان  لغة  من  قريبة  لغة  على  تعليماتها  كتابة  في  اعتمدت  التي  البرمجة  لغة 

. ..............................

4
لغة البرمجة التي تبني برامج ذات واجهة ر�شومية وتخفي خلفها اأوامر ن�شية  توجه الحا�شوب ت�شمى 

. ..............................

�لأ�سئلة �لمق�لية

اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

ف كاًل من  :
ِّ
1-  عر

................................................................................................................................. ) 1 ( البرنامج :  

................................................................................................................................. ) 2 ( لغة البرمجة: 

م لغات البرمجة اإلى م�شتوياتها ، مع كتابة نبذة عن كل منها  :
ِّ

2- ق�ش

..........................................................................................................................................................   ) 1 (

..........................................................................................................................................................  ) 2 (

د اثنتين من لغات البرمجة ذات الم�شتوى الأدنى : 3 ـ عدِّ

..........................................................................................................................................................   ) 1 (

..........................................................................................................................................................  ) 2 (

ح المق�شود بكل من  : 4 ـ و�شِّ

Script languages 1 (   لغات البرمجة الن�شية (

..........................................................................................................................................................   

) 2 (   لغات البرمجة المرئية

..........................................................................................................................................................   
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�لأ�سئلة �لمو�سوعية

1- 10 ( توجد عبارات �شحيحة واأخرى غير �شحيحة، ظلل في  �أوًل: في البنود المرقمة من ) 

مكان الإجابة )اأ( اإذا كانت العبارة �شحيحة، )ب( اإذا كانت العبارة غير �شحيحة:

ب�أمن مزايا البي�شك المرئي �شهولة اكت�شاف الأخطاء البرمجية .1

ب�أيمكن من خالل البي�شك المرئي اإعداد تطبيقات النوافذ فقط .2

3.Getting Started ب�أتظهر اأ�شماء الم�شاريع الأخيرة التي تم التعامل معها اأ�شفل نافذة

4.  File من قائمة Open File ب�ألفتح م�شروع �شبق اإن�شاوؤه ي�شتخدم الأمر

5
�شندوق الأدوات Toolboxعبارة عن نافذة يمكن من خاللها اإ�شافة الكائنات المختلفة 

للنموذج.
ب�أ

ب�أتظهر جميع كائنات �شندوق الأدوات Toolbox داخل مجموعة واحدة .6

7
لإظهار �شندوق الأدوات Toolbox بعد اإغالقه يجب اإغالق البي�شك المرئي وفتحه 

مرة اأخرى.
ب�أ

ب�أت�شترك كائنات البي�شك المرئي في جميع الخ�شائ�س .8

9
 Forms تظهر بها جميع محتويات الم�شروع من النماذج Solution Explorer نافذة

Module . والوحدات النمطية
ب�أ

ب�أيمكن نقل نافذة الخ�شائ�س Properties اإلى اأي مكان وهي في و�شع الإظهار الدائم.10
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ث�نيً�: في البنود المرقمة من  ) 1- 6 (  توجد قائمتان )الأولى والثانية( ، اختر لكل بند من القائمة 

الأولى ما ينا�شبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:

. Visual Basic من خالل درا�شتك ل�شفحة البدء عند ت�شغيل البي�شك المرئي 2008 

�لإج�بة
�لق�ئمة �لأولى

�لوظيفة

�لق�ئمة �لث�نية 

ي�ستخدم �لجزء

1

معها  التعامل  تم  م�شاريع  اآخر  تعر�س 

لفتحها ب�شورة �شريعة دون الحاجة لمعرفة 

موقعها.

Getting Started.�أ

2
المرئي  البي�شك  لغة  اأخبار  فيها  تظهر 

وتحدث تلقائياً اأثناء الت�شال بالنترنت.

ب
 Recent الأخيرة  الم�شاريع  قائمة 

.projects

3
ا�شتخدام  عن  مب�شطة  معلومات  تعطي 

البي�شك المرئي للم�شتخدم المبتدئ .

ج
.News الأخبار

اإعالنات Headlinesد

. Visual Basic من خالل درا�شتك لعنا�شر واجهة  البي�شك المرئي 2008 

�لإج�بة
�لق�ئمة �لأولى

�لوظيفة

�لق�ئمة �لث�نية 

ي�ستخدم �لجزء

4
اإ�شافة  خاللها  من  يمكن  النافذةالتي 

الكائنات المختلفة للنموذج ،
نافذة Solution Explorer�أ

5
�شبط  خاللها  من  يمكن  النافذةالتي 

اأو�شاف الكائنات،

ToolBoxب

6

محتويات  جميع  بها  تظهر  التي  النافذة 

الم�شروع من النماذج Forms والوحدات 

Modules . النمطية

Headlinesج

Propertiesد
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اأربعة اختيارات، واحد فقط منها �شحيح، اختر  ث�لثً�: في البنود المرقمة من ) 1- 7 ( لكل بند 

الإجابة ال�شحيحة ثم ظلِّل دائرة الحرف الدال عليها:

1: Visual basic اأي مما يلي لي�س من مزايا لغة البي�شك المرئي 2008 

�شهولة اكت�شاف الأخطاء البرمجية.بلغة ت�شتجيب لالأحداث .�أ

ج
دلغة تعتمد على كائنات ر�شومية .

طبيعة  مثل  القواعد  من  بالعديد  تتقيد 

الحروف كبيرة اأو �شغيرة .

يمكن من خالل لغة البي�شك المرئي Visual basic 2008 اإنتاج تطبيقات لـ :2

الويب .بالنوافذ .�أ

ج
جميع ما �شبق �شحيح .دالهاتف النقال .

3
في �شفحة البدء Start Page الجزء الذي يعر�س اآخر م�شاريع تم التعامل معها لفتحها ب�شورة �شريعة 

ي�شمى:

NewsبGetting Started�أ

HeadlinesدRecent projectsج

يمكن فتح م�شروع �شبق اإن�شاوؤه من خالل :4

بالأمر Open Project من قائمة »File«�أ
 Recent قائمة  في  ا�شمه  على  ال�شغط 

projects

ج
من الجزء Open Project في �شفحة 

البدء .

جميع ما �شبق �شحيح.د

عند فتح م�شروع ، يظهر في �شفحة ت�شمى :5

Start PageبProject�أ

FormدDesign  ج
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6
  Forms النماذج  من  الم�شروع   مكونات  تعر�س  التي  النافذة  المرئي  البي�شك  واجهة  عنا�شر  من 

ووحدات  Modules   ت�شمى :

PropertiesبSolution Explorer�أ

ToolboxدStart Pageج

لتثبيت ظهور النوافذ بدًل من الإخفاء التلقائي ي�شتخدم :7

ب�أ

دج

1- 7 ( عبارات، تحتوي كل منها على فراغ ،اأكمل الفراغ بما  ر�بعً�:  في البنود المرقمة من ) 

ينا�شبه من كلمات لتح�شل على عبارات �شحيحة  :

1
عند ت�شغيل بي�شك المرئي Visual Basic 2008  تظهر لنا النافذة الرئي�شية محتوية على ...........

........................................

2
..........................................تظهر داخل الجزء Recent Projects ويمكن فتحها ب�شورة 

�شريعة .

لفتح م�شروع �شبق اإن�شاوؤه ي�شتخدم من قائمة »File« الأمر ............................................3

يتم فتح الم�شروع داخل �شفحة ت�شمى ................................................................4

يمكن اإ�شافة الكائنات المختلفة اإلى النموذج من خالل ..............................................5

يمكن اإظهار �شندوق الأدوات بعد اإغالقه من قائمة View با�شتخدام الأمر .............................6

يمكن اإظهار نافذة م�شتك�شف الحل بعد اإغالقها  من قائمة View با�شتخدام الأمر ......................7



�لف�سل �لث�ني : و�جهة �لبي�سك �لمرئي 2008

134

�لأ�سئلة �لمق�لية 

اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

:Visual basic د ثالثاً من مزايا البي�شك المرئي 2008  عدِّ  -1

..........................................................................................................................................................   ) 1 (

..........................................................................................................................................................  ) 2 (

..........................................................................................................................................................  ) 2 (

 ،Visual Basic 2008 في نافذة البي�شك المرئي  Start Page من خالل درا�شتك ل�شفحة البدء 2 ـ 

ادر�س ال�شكل الآتي ثم اأكمل البيانات الناق�شة على ال�شكل :

�لوظيفة��سم �لجزء�لرقم

1..........................................................................................................................

2..........................................................................................................................

3...........................................................................................................................

1

2

3
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د طرق فتح الم�شروع : من  خالل درا�شتك لفتح م�شروع �شبق اإن�شاوؤه ، عدِّ  -3

..........................................................................................................................................................   ) 1 (

..........................................................................................................................................................  ) 2 (

..........................................................................................................................................................  ) 2 (

اذكر وظيفة النوافذ التالية :  -4

Toolbox 1 ( �شندوق الأدوات (

..........................................................................................................................................................   

Properties 2 ( نافذة (

..........................................................................................................................................................   

Solution Explorer 3 ( نافذة (

..........................................................................................................................................................   

من خالل درا�شتك للتحكم في نوافذ واجهة البي�شك المرئي اأكمل الجدول الآتي بما ينا�شبه :  -5

�لوظيفة�لأد�ة

......................................................................................................................................

...............................................................................................................................

..........................................................................................................................



مراحل بناء البرنامج

الباب الثاني
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�لأ�سئلة �لمو�سوعية

�أوًل: في البنود المرقمة من ) 1- 7 ( توجد عبارات �شحيحة و اأخرى غير �شحيحة ، ظلل في مكان 

الإجابة ) اأ ( اإذا كانت العبارة �شحيحة  ، )ب( اإذا كانت العبارة غير �شحيحة :

ب�أللتخطيط لإن�شاء برنامج نحدد البيانات التي �شيتم اإدخالها للبرنامج فقط.1

ب�أجميع البرامج تحتاج اإلى مدخالت من الم�شتخدم .2

ب�أحاوية الحل Solution يمكن اأن تحتوي على اأكثر من م�شروع لمو�شوع واحد.3

ب�أت�شتخدم الأداة   لإن�شاء م�شروع جديد .4

ب�أتظهر اأزرار التحكم في النافذة   تلقائيا في �شريط العنوان .5

ب�أعند اإغالق الم�شروع يتم حفظ التعديالت تلقائيا .6

ب�أيمكن اإ�شافة الكائنات من �شندوق الأدوات Toolbox بال�شحب والإفالت بالفاأرة .7

ث�نيً�: في البنود المرقمة من  ) 1- 6 (  توجد قائمتان )الأولى والثانية(، اختر لكل بند من القائمة 

الأولى ما ينا�شبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه: 

عند اإغالق م�شروع يظهر لنا �شندوق حوار  ويمكن منه اإختيار:

�لق�ئمة �لث�نية ) �لوظيفة (�لق�ئمة �لأولى ) �لزر (�لإج�بة

1Saveلفتح اآخر م�شروع تم العمل به .�أ

2Discardلعدم اإغالق الم�شروع.ب

3Cancelج
لإغالق الم�شروع وعدم حفظ التعديالت.

لإغالق الم�شروع مع حفظ التعديالت .د
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 Toolbox يمكن ا�شتخدام اأكثر من طريقة لإ�شافة الكائنات من �شندوق الأدوات

�لإج�بة
�لق�ئمة �لأولى

�لطريقة

�لق�ئمة �لث�نية 

�لوظيفة

�أال�شغط المزدوج على الأداة4

في  ر�شمه  تم  الذي  بالحجم  العن�شر  اإ�شافة  تتم 

المكان الذي تم الر�شم فيه .

5
على  واإفالتها  الأداة  �شحب 

النموذج

ب

ي�شار  اأعلى  الفترا�شي  بحجمه  العن�شر  ي�شيف 

النموذج في حالة تفعيله اأو فوق العن�شر الفعال 

حالياً .

6
الأداة  ر�شم  ثم  الأداة  اختيار 

على النموذج

ج
يتم اإ�شافة العن�شر بحجمه الفترا�شي في

المكان الذي تم فيه تحرير زر الفاأرة.

يظهر �شندوق حوار لتحديد مو�شع العن�شر .د

ث�لثً�: في البنود المرقمة من  ) 1- 3 ( لكل بند اأربعة اختيارات واحد فقط منها �شحيح ، اختر 

الإجابة ال�شحيحة ثم ظلِّل دائرة الحرف الدال عليها :

لإن�شاء م�شروع جديد من خالل البي�شك المرئي 2008  ي�شتخدم الأمر :1

Save ProjectبSave All�أ

New projectدDiscardج

لإ�شافة كائن من �شندوق الأدوات Toolbox اإلى النموذج والتحكم في مو�شعه وحجمه يتم :2

�شحب الأداة واإفالتها على النموذجباختيار الأداة ثم ر�شم الأداة على النموذج�أ

ج
لي�س اأيا مما �شبق �شحيحدال�شغط المزدوج على الأداة

ي�شتخدم الكائن    لإ�شافة :3

باإطار يظهر بداخله �شورة�أ
زر يرتبط بتفعيل تعليمات برمجية عند 

ال�شغط عليه بالفاأرة

ج
داإطار يظهر بداخله عنوان

الم�شتخدم  يدخل  ن�س  �شندوق 

بيانات من خالله 
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ر�بعً�: في البنود المرقمة من ) 1- 3 ( عبارات تحتوي كل منها على فراغ ، اأكمل الفراغ بما ينا�شبه 

من كلمات لتح�شل على عبارات �شحيحة  :

العمليات والتعليمات البرمجية التي �شتتم على البيانات ت�شمى ..........................1

المعلومات المطلوبة الح�شول عليها  من ناتج المعالجة ت�شمى ....................2

لحفظ جميع ملفات الم�شروع ي�شتخدم الأمر ............................3

 �لأ�سئلة �لمق�لية 

اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

من خالل درا�شتك لللتخطيط للبرنامج ، اذكر المق�شود بكل من  :  -1

................................................................................................................................. ) 1 ( المدخالت :  

................................................................................................................................. ) 2 ( المعالـجة:  

................................................................................................................................. ) 3 ( المخرجات:  

من خالل درا�شتك لإ�شافة الكائنات اإلى النموذج اأكمل الجدول الآتي بما ينا�شبه :  -2

�لوظيفة�لطريقة

ال�شغط المزدوج على الأداة المطلوبة
في  النموذج  ي�شار  اأعلى  الفترا�شي  بحجمه  العن�شر  ي�شيف 

حالة تفعيله اأو فوق العن�شر الفعال حاليا .

.........................................................................................�شحب الأداة واإفالتها على النموذج

.........................................................
تم  الذي  والمكان  ر�شمه  تم  الذي  بالحجم  العن�شر  اإ�شافة  يتم 

الر�شم فيه .
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�أوًل: في البنود المرقمة من ) 1- 7 ( توجد عبارات �شحيحة و اأخرى غير �شحيحة ، ظلل في مكان 

الإجابة ) اأ( اإذا كانت العبارة �شحيحة  ، ) ب ( اإذا كانت العبارة غير �شحيحة :

ب�أليمكن تغيير خ�شائ�س الكائن اأثناء ت�شغيل البرنامج .1

ب�أعند تحديد الكائن يظهر ا�شمه في اأعلى نافذة الخ�شائ�س .2

ب�أعند تحديد الكائن تتغير الخ�شائ�س اإلى الخ�شائ�س المنا�شبة للكائن .3

ب�أعالمة + بجانب الخا�شية تعني اأن لها خ�شائ�س فرعية .4

ب�أخا�شية Text تحدد الن�س الذي �شيعر�س داخل الكائن .5

6.  Name وخا�شية Text ب�ألي�س هناك فرق بين خا�شية

ب�أيمكن �شبط خا�شية Font  لأكثر من كائن دفعة واحدة .7

ث�نيً�: في البنود المرقمة من  ) 1- 6 ( توجد قائمتان )الأولى والثانية(، اختر لكل بند من القائمة 

الأولى ما ينا�شبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:

�لإج�بة
�لق�ئمة �لأولى

��سم �لخ��سية  

�لق�ئمة �لث�نية 

 �لوظيفة

1.Text ت�شتخدم لتغيير لون الخط لن�س الكائن .�أخا�شية

2. Font تحدد الن�س الذي �شيعر�س داخل الكائن.بخا�شية

3. Anchor خا�شية
ج

تحدد نوع وحجم ونمط الخط لن�س الكائن .

د
النافذة  حجم  تغيير  عند  الكائن  محاذاة  تحدد 

اأثناء الت�شغيل .

�لف�سل �لث�ني : �سبط عن��سر �لبرن�مج
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�لإج�بة

�لق�ئمة �لأولى

قيمة خ��سية نمط �لحجم 

SizeMode لك�ئن �ل�سورة

�لق�ئمة �لث�نية 

 �لوظيفة

4StretchImageيجعل الإطار ي�شاوي حجم ال�شورة .�أ

5AutoSizeيجعل ال�شورة ت�شاوي حجم الإطار.ب

6Zoomج
يجعل ال�شورة ت�شاوي حجم الإطار مع المحافظة 

على تنا�شب الطول مع العر�س .

يظهر جزء من ال�شورة ينا�شب حجم الإطار .د

 ث�لثً�: في البنود المرقمة من  ) 1- 2 ( لكل بند اأربعة اختيارات ،  واحد فقط منها �شحيح ، اختر 

الإجابة ال�شحيحة ثم ظلِّل دائرة الحرف الدال عليها :

الخا�شية التي تحدد الن�س الذي �شيعر�س داخل الكائن هي :1

.�أ  Textب.  Name

.ج  Fontد.Anchor

الخا�شية التي ت�شتخدم لتغيير لون الخط لن�س الكائن :2

.�أ  Fontب.  ForeColor

.ج  Imageد.  Text

ر�بعً�: في البنود المرقمة من ) 1- 3 ( عبارات تحتوي كل منها على فراغ ، اأكمل الفراغ بما ينا�شبه 

من كلمات لتح�شل على عبارات �شحيحة  :

الخا�شية التي تحدد نوع وحجم ونمط الخط للن�س هي ................................................1

الخا�شية التي تحدد محاذاة الكائن عند تغيير حجم النافذة اأثناء الت�شغيل هي .........................2

الخا�شية التي ت�شتخدم لتغيير لون الخط لن�س الكائن المحدد هي ...................................3
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�لأ�سئلة �لمق�لية

اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

عرف كل مما يلي :  -1

) 1 ( الخا�شية :

..........................................................................................................................................................   

: Text 1 ( خا�شية الن�س (

..........................................................................................................................................................   

: Image 1 ( خا�شية ال�شورة (

..........................................................................................................................................................   

�لف�سل �لث�ني : �سبط عن��سر �لبرن�مج
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�لأ�سئلة �لمو�سوعية 

1- 9 ( توجد عبارات �شحيحة و اأخرى غير �شحيحة ،ظلل في  في البنود المرقمة من )  �أوًل: 

مكان الإجابة ) اأ ( اإذا كانت العبارة �شحيحة  ، ) ب ( اإذا كانت العبارة غير �شحيحة :

ب�أت�شتخدم تعليمة End  في اإغالق البرنامج .1

ب�أتحدد القاعدة التالية ObjectName.Properties=Vaule تفعيل طريقة لكائن2

3
للنموذج  خلفية  لون  تعني   Me.BackColor = Color.Yellow البرمجية  التعليمة 

الحالي باللون الأ�شفر .
ب�أ

ب�أتحدد القاعدة التالية ObjectName.Method تحديد قيمة لأحد خ�شائ�س الكائن4

ب�أيتجاوز البي�شك المرئي عن اأي خطاأ اإمالئي في كتابة التعليمات البرمجية5

ب�أيجب كتابة تعليمات برمجية لكل حدث من اأحداث الكائن .6

ب�أتظهر نافذة Output عمليات اختبار التعليمات البرمجية .7

8. bin\Release ب�أالمجلد الفترا�شي لبناء البرنامج هو

ب�أPublic Class  هي نهاية التعليمات البرمجية في النموذج .9

ث�نيً�: في البنود المرقمة من  ) 1- 6 (  توجد قائمتان الأولى والثانية، اختر لكل بند من القائمة 

الأولى ما ينا�شبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:

�لإج`�بة
�لق�ئمة �لأولى

يرتبط ب�لك�ئن  
�لق�ئمة �لث�نية 

وظائف م�شمنه في الكائن .�أخ�شائ�س1

تحدد مظهره .بطرق2

اأحداث3
ج

ت�شغيل البرنامج .

موؤثرات على الكائن مثل ال�شغط بالفاأرة .د
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�لإج�بة
�لق�ئمة �لأولى

ي�س�عد �أمر : 

�لق�ئمة �لث�نية 

على :  

4Save All
اختبار البرنامج�أ

5Buildحفظ الم�شروعب

6Start Debuggingبناء البرنامج ج

حذف البرنامجد

ث�لثً�: في البنود المرقمة من  ) 1- 5 ( لكل بند اأربعة اختيارات واحد فقط منها �شحيح ، اختر 

الإجابة ال�شحيحة ثم ظلِّل دائرة الحرف الدال عليها :

ت�شاعد الطريقة Hide)( على :1

اإخفاء الكائن .باإظهار الكائن .�أ

حذف الكائن .دتحريك الكائن .ج

ت�شاعد القيمة TimeString  على :2

اإظهار التاريخ الحاليباإظهار الوقت الحالي�أ

لي�س اأياً مما �شبقداإظهار وقت ت�شميم البرنامجج

الحدث التلقائي للنموذج هو :3

�أ
ClickبDouble Click

لي�س اأياً مما �شبقدLoadج

الحدث التلقائي للزر Button هو :4

�أ
ClickبDouble Click

لي�س اأياً مما �شبقدLoadج

ت�شاعد اأداة     على :5

حذف البرنامجبحفظ البرنامج�أ

اإنهاء البرنامجداختبار البرنامج ج

�لف�سل �لث�لث : كت�بة �لتعليم�ت �لبرمجية
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ر�بعً�: في البنود المرقمة من ) 1- 3 ( عبارات تحتوي كل منها على فراغ ، اأكمل الفراغ بما ينا�شبه 

من كلمات لتح�شل على عبارات �شحيحة  :

مع كتابة اأول حرف من تعليمة برمجية في محرر التعليمات البرمجية تظهر ........................... 1

لختبار البرنامج ن�شغط على مفتاح ..................................2

يتم بناء البرنامج من خالل اأمر ......................................3

�لأ�سئلة �لمق�لية

اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

عرف كاًل من :   -1

)اأ(  الحدث :   

..........................................................................................................................................................   

)ب( محرر التعليمات البرمجية :  

..........................................................................................................................................................   

اأكمل على الر�شم بيانات ال�شكل التالي :  - 2



تعليمات برمجية أساسية

الباب الثالث
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�لأ�سئلة �لمو�سوعية

�أوًل: في البنود المرقمة من )1- 17( توجد عبارات �شحيحة و اأخرى غير �شحيحة، ظلل في مكان 

الإجابة ) اأ ( اإذا كانت العبارة �شحيحة، )ب( اإذا كانت العبارة غير �شحيحة:

1
. Date ب�أيمكن تخزين عدد اأيام الغياب لمتعلم ما في متغير له النوع

2
. True هي »Boolean« ب�أالقيمة الفترا�شية لمتغير من النوع المنطقي

3
جميع المتغيرات العددية لها القيمة الفترا�شية ) 0 ( �شفر .

ب�أ

4
ب�أعند الإعالن عن متغير وعدم تخ�شي�س قيمة له تخ�ش�س له قيمة افترا�شية ح�شب نوع المتغير. 

5
ب�أكلمة Dim  ت�شلح كا�شم للمتغير .

6
يفرق البرنامج بين الأحرف الكبيرة وال�شغيرة في اأ�شماء المتغيرات .

ب�أ

7
ب�أيمكن الإعالن عن اأكثر من متغير في جملة Dim  واحدة .

8
بين  و�شعها  يجب  البرمجية  التعليمات  كتابة  اأثناء  لمتغير  ن�شية  قيم  تخ�شي�س  عند 

عالمتي # #.
ب�أ

9
بين  و�شعها  يجب  البرمجية  التعليمات  كتابة  اأثناء  لمتغير  عددية  قيم  تخ�شي�س  عند 

عالمتي » » .
ب�أ

10
عند الإعالن عن متغير على م�شتوى النموذج يمكن تخ�شي�س قيمة له من اأي مكان 

داخل النموذج .
ب�أ

11
عند الإعالن عن متغير على م�شتوى الم�شروع يمكن تخ�شي�س قيمة له من اأي نموذج 

ب�أ

12
ب�أالكلمة المفتاحية Me  تدل على النموذج الحالي .

13
ب�أت�شتخدم الطريقة wohS لإخفاء النموذج .

14
ب�أت�شتخدم الدالة Msgbox لإظهار ر�شالة للم�شتخدم .

15
. eM ب�ألالإعالن عن ثابت ن�شتخدم الكلمة المفتاحية

16
يمكن الإعالن عن الثوابت بدون تحديد نوع لها .

ب�أ

17
قيمة الثابت تتغير اأثناء تنفيذ البرنامج .

ب�أ
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ث�نيً�: في البنود المرقمة من  ) 1- 9 (  توجد قائمتان الأولى والثانية، اختر لكل بند من القائمة 

الأولى ما ينا�شبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:

�لإج�بة
�لق�ئمة �لأولى

لتخزين �لبي�ن�ت

�لق�ئمة �لث�نية 

ن�ستخدم متغيرً� من نوع 

الن�شية1
Boolean �أ

String بالتاريخ اأو الوقت 2

3 ) True – False ( جالقيم المنطقيةByte

Dateد

�لإج�بة
�لق�ئمة �لأولى

لتخزين   

�لق�ئمة �لث�نية 

ن�ستخدم متغيرً� من نوع 

Boolean �أا�شم المتعلم 4

Stringبتاريخ الميالد 5

Dateجعدد اأيام الغياب لمتعلم 6

. Byteد

اإلجابة
القائمة األولى

الكلمة 

القائمة الثانية 

نستخدم لـ 

7Meأ�

م�شتوى  على  متغير  عن  لالإعالن 

النموذج اأو الأجراء.

8Dimب

م�شتوى  على  متغير  عن  لالإعالن 

الم�شروع.

9Publicتخ�شي�س قيم للمتغيرات .ج

للدللة على ا�شم النموذج الحالي .د
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ث�لثً�: في البنود المرقمة من  ) 1- 7 ( لكل بند اأربعة اختيارات ، واحد فقط منها �شحيح 

اختر الإجابة ال�شحيحة ثم ظلِّل دائرة الحرف الدال عليها :

القيمة الفترا�شية لمتغير من النوع الن�شي هي  :1

ب�شفر .�أ
.  Null شل�شلة فارغة�

ج
. .د2001/1/1   False

لتخزين عنوان المتعلم ن�شتخدم متغيراً من نوع :2

.�أ   Stringب.   Date

ج
.   Byteد.   Boolean

واحد من اأنواع المتغيرات التالية ل ي�شلح لتخزين بيانات عددية :3

.�أ  Byteب.   Double

ج
.  Dateد.   Integer

لالإعالن عن متغير على م�شتوى النموذج اأو الإجراء  ن�شتخدم الكلمة المفتاحية :4

.�أ   Publicب.  Dim

ج
.Byteد.   Me

عند ا�شناد قيمة ن�شية لمتغير من نافذة التعليمات البرمجية ن�شتخدم :5

.ب»» .�أ  #  #

ج
دبدون اأي عالمات .

اأثناء  للمتغيرات  قيم  اإ�شناد  يمكن  ل 

كتابة التعليمات.

لإظهار ر�شالة للم�شتخدم ن�شتخدم  :6

.�أ  Hideب.  Me

ج
.  MsgboxدShow

لإخفاء النموذج ن�شتخدم : 7

.�أ  Dimب.  Show

ج
.  Publicد.  Hide
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ر�بعً�: في البنود المرقمة من ) 1- 6( عبارات تحتوي كل منها على فراغ ،  اأكمل الفراغ بما ينا�شبه 

من كلمات لتح�شل على عبارات �شحيحة  :

1
 مكان في الذاكرة تخزن فيه بيانات اأثناء تنفيذ البرنامج  ، له ا�شم فريد يميزه  هو ......................

2
المتغير من نوع Boolean  ي�شتخدم لتخزين قيم ................................

3
المتغير من نوع Date  ي�شتخدم لتخزين قيم ....................................

4
جميع المتغيرات العددية لها القيمة الفترا�شية .................................

5
لالإعالن عن متغير على م�شتوى الم�شروع ن�شتخدم الكلمة المفتاحية ..............................

6
لالإعالن عن الثوابت داخل البرنامج ن�شتخدم الكلمة المفتاحية ....................................

�لأ�سئلة �لمق�لية

اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

عرف كاًل من  :   -1

) اأ ( المتغير :  

..........................................................................................................................................................   

) ب ( نطاق المتغير : 

..........................................................................................................................................................   

 :  Module ج (  الوحدة النمطية (

..........................................................................................................................................................   

) د (  الثابت  :

..........................................................................................................................................................   

اذكر ثالثة من اأنواع المتغيرات ت�شتخدم لتخزين قيم عددية :  -2

........................................................................................................................................................ ) اأ ( 

........................................................................................................................................................ ) ب ( 

........................................................................................................................................................ ) ج ( 

ndashti
Typewritten Text

ndashti
Typewritten Text
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ال�شكل التالي يمثل نافذة م�شتك�شف الحل ادر�شه جيدا ثم اأكمل الجدول التالي:  -3

ا�شم الم�شروع .

عدد نماذج الم�شروع.

ا�شم احدى نماذج الم�شروع .

عدد الوحدات النمطية في الم�شروع.

ال�شكل التالي يمثل نافذة التعليمات البرمجية ادر�شه جيدا ثم اأكمل الجدول التالي:  -4

عدد المتغيرات العددية.

ا�شم احد المتغيرات العددية.

ا�شم متغير ي�شتخدم لتخزين حروف .

ا�شم متغير لتخزين تاريخ .

ا�شم النموذج الحالي .

تم الإعالن عن المتغيرات على م�شتوى .



�لف�سل �لث�ني : �لتفرع

156

�لأ�سئلة �لمو�سوعية

�أوًل: في البنود المرقمة من )1- 6( توجد عبارات �شحيحة و اأخرى غير �شحيحة، ظلل في مكان 

الإجابة ) اأ ( اإذا كانت العبارة �شحيحة، )ب( اإذا كانت العبارة خاطئة:

1
عند ا�شتخدام تعليمة If ….. Then  فاإن البرنامج ينفذ التعليمات بت�شل�شل مهما كان 

ال�شرط .
�أ

ب

2
عند ا�شتخدام تعليمة If ….. Then  يمكن كتابة اأكثر من تعليمة برمجية ينفذها البرنامج 

اإذا تحقق ال�شرط .
�أ

ب

3. If ……. Then لإنهاء تعليمة End Select ت�شتخدم التعليمة
�أ

ب

�أت�شتخدم تعليمة Select case لتنفيذ عدة تعليمات برمجية ح�شب قيمة متغير معين .4
ب

�أعند ا�شتخدام تعليمة Select case فاإنه يمكن اختبار قيمة متغير تقع بين قيمتين .5
ب

6. Select case أيمكن ا�شتخدام معامالت المقارنة داخل تعليمة�
ب

القائمة  البنود المرقمة من )1- 3( توجد قائمتان )الأولى والثانية، اختر لكل بند من  ث�نيً�: في 

الأولى ما ينا�شبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:

�لإج�بة

�لق�ئمة �لأولى

 Select case  عند ��ستخد�م �لتعليمة

ف�إن قيمة �لمتغير

�لق�ئمة �لث�نية 

تعني عندم� تكون قيمة �لمتغير

1 Case 10اأقل من 10 . أ

2Case 8 to 108 اأو 9 اأو 10ب

3Case 8،108 اأو 10ج

ت�شاوي 10د
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ث�لثً�: في البنود المرقمة من  ) 1- 3 ( لكل بند اأربعة اختيارات ، واحد فقط منها �شحيح ، اختر 

الإجابة ال�شحيحة ثم ظلل دائرة الحرف الدال عليها :

لإنهاء تعليمة If ……. Then ت�شتخدم التعليمة :1

End SelectبEnd Case أ

End SubدEnd Ifج

لإنهاء تعليمة Select case ت�شتخدم التعليمة :2

End SelectبEnd Case أ

CloseدEnd Ifج

عند ا�شتخدام تعليمة Select case  لمتغير فاإن التعليمة  case is < 4   تعني اأن يكون المتغير:3

اأكبر من  4ب1اأو 2 اأو 3 اأو  4 أ

ل ي�شاوي  4ج
د

اأقل من  4

 ر�بعً�:  في البنود المرقمة من ) 1- 3 ( عبارات، تحتوي كل منها على فراغ، اأكمل الفراغ 

بما ينا�شبه من كلمات لتح�شل على عبارات �شحيحة:

لتنفيذ تعليمة برمجية اإذا تحقق �شرط واحد ت�شتخدم التعليمة .....................................  1

لتنفيذ عدة تعليمات برمجية ح�شب قيمة متغير ما ت�شتخدم التعليمة  ..............................2

لإنهاء تعليمة Then …..If ت�شتخدم التعليمة ......................................3
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�لأ�سئلة �لمق�لية

ادر�س التعليمات البرمجية المو�شحة في ال�شكل الآتي ثم اأكمل الجدول الذي يليه:

Public Class Form1

 Dim x As Integer

 Private Sub Button1_Click)ByVal sender As Object، ByVal e As System. 

 EventArgs( Handles Button1.Click

  x = TextBox1.Text

  Select Case x

   Case Is > 10

    MsgBox)»تاأكد من القيمة المدخلة«(

   Case 1 To 4

    MsgBox)»م�شتوى �شعيف«(

   Case 5

    MsgBox)»م�شتوى متو�شط«(

   Case 6 To 10

    MsgBox)»م�شتوى متقدم«(

  End Select

 End Sub

End Class

ا�شم المتغير

نطاق المتغير

نوع المتغير

قيمة المتغير

ماذا �شيحدث عندما تكون قيمة المتغير 11

ماذا يحدث عندما تكون قيمة المتغير 5

ماذا يحدث عندما تكون قيمة المتغير 7
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