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عزيزي المتعلم :

�أنت تخطو خطوتك الأخيرة لإنهاء الدرا�سة بالمرحلة الثانوية  ،وت�ستعد لتخطو خطوتك الأولى
لبدء درا�ستك الجامعية ،وتحمل معك العديد من المعلومات التي اهتم المعنيون بت�أليف مناهج
الحا�سوب على �أن تكون مترابطة ومتكاملة  ،بدءاً من ال�صف الأول �إلى ال�صف الثاني ع�شر .
فقد در�ست خالل ال�سنوات ال�سابقة العديد من المهارات الأ�سا�سية للحا�سوب ،وتعرفت على مكوناته المادية والبرامج
التطبيقية من معالجات ن�صو�ص وجداول ح�سابية وعرو�ض تقديمية وبرامج ت�صميم مواقع الإنترنت وقواعد بيانات .
وحر�صا منا على �أن تكمل درا�ستك بالمرحلة الثانوية بتعلم �إحدى لغات البرمجة ال�سهلة� ،ستدر�س في هذا
ال�صف لغة (بي�سك المرئي  ،)Visual Basicلما لها من �أهمية في درا�ستك بالمرحلة الجامعية  ،وحتى بعد
تخرجك �إلى الحياة العملية.
ومن هذا المنطلق ن�ضع بين يديك الجزء الأول من كتاب «تقنية المعلومات لل�صف الثاني ع�شر» ،والذي يتكون
من ثالثة �أجزاء:
الباب الأول :مفاهيم �أ�سا�سية

فيه �سنتعرف على مكونات الكيان البرمجي  ،و�أهمية لغات البرمجة  ،و�أهمية لغة بي�سك المرئي ،ومكونات
واجهة البي�سك المرئي وكيفية التعامل مع هذه المكونات .
الباب الثاني :بناء برنامج

وفيه �سنتعرف على كيفية تحليل الم�شكالت ،وخطوات �إن�شاء م�شروع ،وكتابة التعليمات البرمجية ،وترجمة
الم�شروع �إلى برنامج تنفيذي.
الباب الثالث :تعليمات برمجية �أ�سا�سية

وفيه �ستتعرف على بع�ض العمليات الح�سابية وتخ�صي�ص القيم والتعامل مع المتغيرات.
�آملين �أن يحقق هذا الكتاب الهدف منه ،و�أن يكون ما فيه من معلومات اللبنة الأ�سا�سية في تعلمك لغات
البرمجة  ،لتنفع بها وطنك ومن حولك.
										
لجنة المواءمة
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الباب الأول :مدخل �إلى البي�سك المرئي

الف�صل الأول :مفاهيم �أ�سا�سية

كلنا ندرك �أهمية البرامج بالن�سبة للحا�سوب ،فبدون البرامج المختلفة ال ن�ستطيع اال�ستفادة من
�إمكانات الحا�سوب المادية ،ت�ساعدنا لغات البرمجة على بناء البرامج بجميع �أنواعها  ،وقبل درا�سة
لغات البرمجة البد �أن نتعرف على المفاهيم التالية.

�أو ًال :

تعريف البرنامج

هو مجموعة من التعليمات المنطقية التي يوجه المبرمج بها الحا�سوب للقيام بمهمة محددة
ك�إجراء عمليات ح�سابية �أو طباعة تقارير �أو ر�سم مخططات بيانية � ...إلخ.

ي�سمى ال�شخ�ص الذي يقوم بكتابة تعليمات برامج الحا�سوب با�سم «مبرمج
الحا�سوب . »Programmer

ثاني ًا :

تعريف لغة البرمجة

لغة البرمجة هي �أداة ت�ساعدنا على بناء البرامج بجميع �أنواعها لمختلف الأغرا�ض .
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الباب الأول :مدخل �إلى البي�سك المرئي
ثالث ًا :

الف�صل الأول :مفاهيم �أ�سا�سية

�أهمية لغات البرمجة

يعتبر تعلم لغات البرمجة من �أهم المواد التعليمية في الحا�سوب والتي تكمن فوائدها في الآتي :
1ـ اال�ستقاللية في بناء البرامج الخا�صة على وجه الخ�صو�ص هدف وطني لجميع دول العالم
ل�ضمان �سرية المعلومات الوطنية المهمة.
2ـ البرامج الخا�صة توفر االحتياجات المحلية المتنامية للمجتمع التي ال تلبيها في الغالب البرامج
العامة.
3ـ	�إعداد الكفاءات الب�شرية ل�صناعة البرمجيات حيث �أ�صبحت �صناعة البرمجيات من �أهم م�صادر
الدخل لبع�ض الدول.

رابع ًا :

�أق�سام لغات البرمجة

ال�شكل التالي يو�ضح �أق�سام لغات البرمجة :

( )1لغات برمجة ذات الم�ستوى الأدنى :
�سميت بذات الم�ستوى الأدنى لبعدها عن لغة الإن�سان �أو لقربها من لغة الآلة.
وتنق�سم �إلى نوعين:
أ� ـ لغة الآلة Machine Language
هي اللغة الأ�سا�سية لمكونات الحا�سوب المادية  ،وتعتمد على �أرقام النظام الثنائي ( )1,0في كتابة
التعليمات البرمجية التي يوجهها المبرمج للحا�سوب.
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الباب الأول :مدخل �إلى البي�سك المرئي

الف�صل الأول :مفاهيم �أ�سا�سية

تعد لغة الآلة من �أ�صعب لغات البرمجة على الإن�سان  ،لأنه ال ي�ستطيع حفظ هذا ال�سيل
من التركيبات الرقمية لرقمين ( ، )1,0فتخيل لو �أن لغتك التي تتحدث بها مع الآخرين
تتكون من حرفين فقط حرف الألف والباء!!

لغة التجميع Assembly Language

بـ
هي لغة تعتمد على اخت�صارات مثل ( � ... Int , Addإلخ ) بالإ�ضافة �إلى الأرقام في كتابة التعليمات
البرمجية التي يوجهها المبرمج للحا�سوب  ،وتحتاج لمترجم  interpreterيترجمها �إلى لغة الآلة .
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الباب الأول :مدخل �إلى البي�سك المرئي

الف�صل الأول :مفاهيم �أ�سا�سية

( )2لغات البرمجة ذات الم�ستوى الأعلى :
�سميت بذات الم�ستوى الأعلى لقربها من لغة الإن�سان .
وتنق�سم �إلى نوعين :
�أ ـ لغات البرمجة الن�صية Script Languages
هي لغات تعتمد على عبارات �إجنليزية ا�صطالحية للداللة على الأوامر التي توج ِه احلا�سوب .
تعتبر لغات البرمجة الن�صية �أ�سهل بكثير من لغة الآلة والتجميع لأن �أوامرها ت�شبه لغة الإن�سان
من �أ�شهر اللغات الن�صية لغة البي�سك « »BASICالب�سيطة التي تنا�سب المبتدئين في مجال البرمجة،
ولغة ال�سي « »Cالتي تنا�سب المتخ�ص�صين في بناء برامج متقدمة مثل نظم الت�شغيل وبرامج التطبيقات.
ال�شكل التالي يو�ضح برنامجاً تم بنا�ؤه ب�إحدى لغات البرمجة الن�صية ،وهو مكتوب ب�إحدى �إ�صدارات
لغة بي�سك ال�سابقة التي كان يطلق عليها “ ، ”Quick Basicوالذي يطلب من الم�ستخدم �سعر �سلعة
ما ثم يح�سب �سعر البيع لل�سلعة .
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الباب الأول :مدخل �إلى البي�سك المرئي

الف�صل الأول :مفاهيم �أ�سا�سية

لغات البرمجة الن�صية �سهلة في كتابة �أوامرها للمبرمج ،ولكنها غير م�ألوفة
لم�ستخدمي البرامج الب�سطاء.
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الباب الأول :مدخل �إلى البي�سك المرئي

الف�صل الأول :مفاهيم �أ�سا�سية

ب ـ لغات البرمجة المرئية
هي لغات تبني برامج ذات واجهة ر�سومية تفاعلية �سهلة لم�ستخدمي الحا�سوب ،ومن خالل
ت�ضمنها لأوامر ن�صية توجه الحا�سوب للمطلوب.
ال�شكل التالي يو�ضح نف�س البرنامج الن�صي ال�سابق ذكره في لغات البرمجة الن�صية ،ولكن بلغة
بي�سك المرئي «.»Visual Basic

 1ـ �إدخال �سعر ال�شراء داخل المتغير في الذاكرة.
2ـ ال�ضغط على «اح�سب �سعر البيع» من �أجل المعالجة.
3ـ تنفيذ معادلة �سعر البيع عبر الذاكرة.
 4ـ طباعة الناتج في مربع �سعر البيع.
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الفصل الثاني

واجهة البيسك املرئي 2008م
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
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الباب الأول :مدخل �إلى البي�سك المرئي

الف�صل الثاين :واجهة البي�سك املرئي 2008

تعتبر لغة البي�سك المرئي  Visual Basic 2008من �أ�سهل لغات البرمجة التي يمكن من
خاللها �إن�شاء التطبيقات التي تعمل تحت نظام النوافذ وتطبيقات الإنترنت ،وكذلك برمجة
تطبيقات �أجهزة الهاتف المحمول و�أجهزة الحا�سوب الكفية .

�أو ًال :

تعريف البي�سك المرئي 2008

هي �أداة تطوير يمكن من خاللها بناء تطبيقات متنوعة ت�ستجيب للأحداث لنظم ت�شغيل النوافذ
�أو مواقع الإنترنت �أو �أجهزة الحا�سوب الكفية.

ثاني ًا :
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الباب الأول :مدخل �إلى البي�سك المرئي
ثالث ًا :

الف�صل الثاين :واجهة البي�سك املرئي 2008

ت�شغيل البي�سك المرئي 2008

لت�شغيل لغة البي�سك المرئي نتبع الخطوات الآتية :
ا�ضغط على زر ابد�أ كافة البرامج  Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition تظهر لنا النافذة
الرئي�سية محتوية على �صفحة البدء  Start Pageمق�سمة �إلى �أربعة �أجزاء كما هو وا�ضح في ال�شكل الآتي :

والجدول الآتي يو�ضح وظائف الأجزاء الم�شار �إليها في الر�سم :
الجزء

الرقم
1

قائمة الم�شاريع الأخيرة

2

دعنا نبد أ�

Recent Projects

Getting Started

3
4

الأخبار News
�إعالنات Headlines
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(�أ) تعر�ض �آخر م�شاريع تم التعامل معها لفتحها ب�صورة �سريعة .
(ب) لفتح م�شروع �سبق �إن�شا�ؤه من خالل الخيار . Open Project
(ج) لإن�شاء م�شروع جديد من خالل الخيار . Create Project
تعطي معلومات مب�سطة عن ا�ستخدام البي�سك المرئي للم�ستخدم المبتدئ.
وتظهر فيها �أخبار لغة البي�سك المرئي وتحدث تلقائياً �أثناء االت�صال باالنترنت.
تظهر روابط �إنترنت لر�ؤو�س موا�ضيع و�إعالنات البي�سك المرئي  ،والبد من
االت�صال بالإنترنت
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الباب الأول :مدخل �إلى البي�سك المرئي

الف�صل الثاين :واجهة البي�سك املرئي 2008

الم�شروع  Projectهو البرنامج �أثناء مرحلة الت�صميم.

رابع ًا :

فتح م�شروع �سبق �إن�شا�ؤه

في الف�صل التالي �سوف نتعرف على واجهة البي�سك المرئي  Visual Basic 2008وعنا�صرها،
ولكي نتمكن من ر�ؤية نوافذ الواجهة كاملة العنا�صر علينا �أو ًال �أن نفتح م�شروعاً تم �إن�شا�ؤه م�سبقاً،
ولفتح م�شروع اتبع الخطوات الآتية:
�إذا كان ا�سم الم�شروع يظهر في «قائمة الم�شاريع الأخيرة» يتم فتحه بال�ضغط على ا�سمه مبا�شرة دون
الحاجة لتحديد موقعه.
�أو اتبع الخطوات الآتية لفتح م�شروع معلوم موقعه:
 1ـ اختر � Open Projectأ�سفل جزء الم�شاريع الأخيرة «.»Recent Projects

يمكن ا�ستخدام الأمر « »Open Projectمن قائمة « »Fileلفتح م�شروع �سبق
�إن�شا�ؤه بنف�س الخطوات ال�سابقة.
 2ـ انتقل �إلى مجلد «تدريبات» الذي يحتوي على الم�شروع ،وا�ضغط عليه �ضغطاً مزدوجاً على مجلد
الم�شروع «.»My Frist
2
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الباب الأول :مدخل �إلى البي�سك المرئي

الف�صل الثاين :واجهة البي�سك املرئي 2008

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

3

4

يتم فتح الم�شروع في �صفحة ت�سمى ( �صفحة الت�صميم
محتوية على كائناتها.
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الباب الأول :مدخل �إلى البي�سك المرئي
خام�س ًا :

الف�صل الثاين :واجهة البي�سك املرئي 2008

عنا�صر واجهة البي�سك المرئي 2008

بعد تثبيت ظهور العنا�صر الأ�سا�سية لواجهة البي�سك المرئي  ،تظهر على ال�شا�شة ثالث مناطق وهي :

(� )1صندوق الأدوات Toolbox

هي نافذة يمكن من خاللها �إ�ضافة الكائنات المختلفة للنموذج ،

ويق�سم �صندوق الأدوات �إلى مجموعات يمكن تو�سعة �شجرتها من خالل الرمز (  ) +بجانبها� ،أو طيها
من خالل الرمز (  ،) -وتحتوي كل مجموعة على العديد من الكائنات التي تتفق من حيث الوظيفة
مثل كائنات الطباعة  ،Printingوكائنات �صناديق الحوار .Dialoges
ومن �أ�شهر المجموعات مجموعة ( )Common Controlsالتي تحتوي على �أكثر الكائنات ا�ستخداماً.
وفي حالة �إغالق �صندوق الأدوات  Toolboxنهائياً ،يمكن �إظهاره مرة �أخرى من خالل
الأمر « »Toolboxمن قائمة «� »Viewأو �أداة من �شريط الأدوات.
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الباب الأول :مدخل �إلى البي�سك المرئي

الف�صل الثاين :واجهة البي�سك املرئي 2008

( )2نافذة الخ�صائ�ص Properties

هي نافذة يمكن من خاللها �ضبط �أو�صاف كائن (ن�صه �أو نوع خطه �أو طوله �أو عر�ضه �أو لونه ...الخ).
مث ًال ال�شكل الآتي يو�ضح قيمة خا�صية «الن�ص  »Textللكائن المحدد (زر  )Buttonوالتي ت�ساوي
«اح�سب �سعر البيع»،

وفي حالة �إغالق نافذة الخ�صائ�ص  Propertiesنهائياً  ،يمكن �إظهاره مرة �أخرى من
خالل الأمر « »Properties Windowمن قائمة «� »Viewأو �أداة من �شريط الأدوات.
تختلف محتويات نافذة الخ�صائ�ص ح�سب الكائن المحدد .
( )3نافذة م�ستك�شف الحل Solution Explorer

هي نافذة تظهر بها جميع محتويات الم�شروع من النماذج  Formsوالوحدات النمطية .Modules
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وفي حالة �إغالق نافذة م�ستك�شف الحل  Solution Explorerنهائياً  ،يمكن
�إظهاره مرة �أخرى من خالل الأمر « »Solution Explorerمن قائمة «� »Viewأو
�أداة من �شريط الأدوات .

�ساد�س ًا :

التحكم في نوافذ الواجهة

جميع النوافذ التي تم ذكرها تتمتع بخا�صية «الإخفاء التلقائي» «� »Auto Hideأي تظهر عند مرور
م�ؤ�شر الف�أرة عليها .

و يمكن �إبقا�ؤها ظاهرة ب�صورة دائمة بال�ضغط على الأداة في �شريط عنوانها ،فيتغير �شكل الأداة
�إلى ال�شكل وللرجوع �إلى و�ضع «الإخفاء التلقائي» ن�ضغط على الأداة مرة �أخرى.
في و�ضع الإظهار الدائم للنوافذ ال�سابقة يمكن نقل النوافذ ال�سابقة �إلى �أي مكان
على ال�شا�شة ،وذلك بال�سحب والإفالت بالف�أرة من �شريط عنوانها .
وللرجوع على الو�ضع االفترا�ضي نختار الأمر « »Reset Windows layoutمن قائمة
.Window
لتفعيل خا�صية «الإخفاء التلقائي» لجميع النوافذ ال�سابقة ن�ستخدم الأمر
« »Auto Hide Allمن قائمة . Window
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تمر عملية بناء برنامج بعدة مراحل متتالية ومترابطة  ،نو�ضحها في ال�شكل الآتي:

�أو ًال :

التخطيط للبرنامج

للتخطيط لأي برنامج حا�سوبي  ،علينا تحديد ثالثة �أ�شياء مهمة نو�ضحها في ال�شكل الآتي :

 1ـ المدخالت  :هي البيانات التي يجب �أن تدخل للبرنامج للح�صول على المخرجات .
 2ـ المعالجة  :هي العمليات البرمجية التي �ست�ؤثر على البيانات .
 3ـ المخرجات  :هي المعلومات المطلوب الح�صول عليها .
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مــالحظة

بع�ض البرامج ال تحتاج �إلى مدخالت من الم�ستخدم  ،حيث تعتمد على مزايا داخل
الجهاز �أو ت�ستقي بياناتها من االنترنت .

مثال :
نود عمل برنامج يعر�ض الوقت والتاريخ الحالي ،وهذا البرنامج ال يحتاج �إدخال بيانات من الم�ستخدم
�إنما ي�ستقي بياناته من ال�ساعة الداخلية بالحا�سوب.
قبل ال�شروع في البرنامج نخطط على الورق كيف �سيبدو �شكل البرنامج :

وحتى يبدو البرنامج ب�شكل �أجمل ن�ضيف بع�ض الكائنات الثانوية التي تح�سن من مظهر البرنامج:
(ب) ت�سمية لعنوان التاريخ.
(�أ) ت�سمية لعنوان الوقت		.
(د) زر للخروج من البرنامج.
		
(ج) �صورة معبرة عن البرنامج.
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ثاني ًا :

الف�صل الأول :بداية بناء الربنامج

�إن�شاء م�شروع جديد

عند �إن�شاء م�شروع جديد من خالل البي�سك المرئي  ،Visual Basic 2008ين�شئ البرنامج في
البداية حاوية �أكبر من م�شروعك ت�سمى «الحل  »Solutionتتيح عمل �أكثر من م�شروع لمو�ضوع
واحد .وفيما يلي خطوات �إن�شاء م�شروع جديد �ضمن حل جديد :

(� )1إن�شاء حل  Solutionجديد
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

�شغل البي�سك المرئي .2008
اختر الأمر « »New projectمن قائمة «� ، »Fileأو الأداة من �شريط الأدوات.
من �صندوق حوار « ، »New projectاختر القالب «.»Windows Forms Application
في �صندوق اال�سم  Nameن�ستبدل اال�سم االفترا�ضي للحل ()Windows forms Application
باال�سم « ، »Welcomeثم ا�ضغط زر «. »Ok

يتم �إن�شاء نموذج واجهة البرنامج كما في ال�شكل الآتي:

Menu

Next

Previous

39
Find

BookMark

Close

الباب الثاني :مدخل �إلى البي�سك المرئي

الف�صل الأول :بداية بناء الربنامج

مــالحظة

يظهر للنموذج الجديد العنوان االفترا�ضي “ ”Form1في �شريط العنوان.
تلقائياً في �شريط العنوان .
كما تظهر �أزرار التحكم بالنافذة

( )2حفظ م�شروع  Projectجديد :
في الخطوة ال�سابقة �أن�ش�أت ح ًال ولم يكتمل �إن�شاء الم�شروع لذلك يف�ضل حفظ الم�شروع في
هذه المرحلة ولحفظ الم�شروع اتبع الآتي:
 1ـ اختر الأمر « »Save Allمن قائمة « ،»Fileفيظهر �صندوق حوار «.»Save Project
 2ـ ي�سمي البرنامج الم�شروع با�سم الحل تلقائياً في خانة  Nameويف�ضل تركه كما هو.
 3ـ حدد المجلد الذي �ستحفظ فيه م�شروعك.
 4ـ ا�ضغط على الزر «.»Save

في حالة �إغالق بيئة البي�سك المرئي �أو �إغالق الم�شروع قبل حفظ التعديالت  ،يظهر
�صندوق حوار « »Close Projectالذي ينبهنا ب�أنه لم يتم حفظ التعديالت التي تمت :

حيث :
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ثالث ًا :

الف�صل الأول :بداية بناء الربنامج

�إ�ضافة �أدوات التحكم

لإ�ضافة �أداة من �صندوق الأدوات � Toolboxإلى النموذج  ،يمكن ا�ستخدام �إحدى الطرق الثالث
التي نو�ضحها في الجدول الآتي:
الطريقة

الوظيفة

ال�ضغط المزدوج
على الأداة

ي�ضيف العن�صر بحجمه
االفترا�ضي �أعلى ي�سار
النموذج في حالة تفعيله �أو
فوق العن�صر الفعال حالياً .

�سحب الأداة
و�إفالتها على
النموذج

تتم �إ�ضافة العن�صر بحجمه
االفترا�ضي في المكان الذي
تم فيه تحرير زر الف�أرة.

اختيار الأداة ثم
ر�سم الأداة على
النموذج

تتم �إ�ضافة العن�صر بالحجم
الذي تم ر�سمه والمكان الذي
تم الر�سم فيه .

Menu

Next

Previous

�صورة تعبر عن الطريقة

41
Find

BookMark

Close

الباب الثاني :مدخل �إلى البي�سك المرئي

الف�صل الأول :بداية بناء البرنامج

و بالعودة �إلى الم�شروع الذي خططنا لإن�شائه في بداية الف�صل � ،سوف نقوم ب�إ�ضافة الأدوات �إلى
النموذج الجديد باحدى الطرق ال�سابقة حتى ي�صبح النموذج بال�صورة التالية :

م�ستعيناً بالأدوات التالية من �شريط الأدوات :
ا�سم الأداة
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الف�صل الثاين� :ضبط عنا�صر الربنامج

ل�ضبط عنا�صر البرنامج ن�ستعين بنافذة الخ�صائ�ص التي تظهر في الو�ضع االفترا�ضي يمين واجهة
البي�سك المرئي . 2008

�أو ًال :

تعريف الخا�صية

هي �أحد �أو�صاف الكائن التي تحدد مظهره و�سلوكه �أثناء الت�صميم ووقت الت�شغيل.
يمكن تغيير خ�صائ�ص الكائن �أثناء الت�صميم من خالل نافذة الخ�صائ�ص و�أي�ضاً يمكن تغيير خا�صية
للكائن �أثناء ت�شغيل البرنامج من خالل التعليمات البرمجية.

ثاني ًا :

تغيير خا�صية كائن �أثناء الت�صميم

لتغيير خا�صية لكائن علينا :
 1ـ تفعيله بال�ضغط عليه بزر الف�أرة الأي�سر.
 2ـ نختار الخا�صية المطلوبة من نافذة الخ�صائ�ص ونقوم بتغييرها.

عند تحديد �أي كائن يحدث ما يلي في نافذة الخ�صائ�ص :
 1ـ يتغير ا�سم الكائن �أعلى نافذة الخ�صائ�ص ح�سب الكائن المحدد .
			
 2ـ تتغير الخ�صائ�ص �إلى الخ�صائ�ص المنا�سبة للكائن المختار .
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وتختلف طريقة تحرير الخا�صية في نافذة الخ�صائ�ص كما في الجدول الآتي :
ا�سم الطريقة

االختيار من قائمة

مثال

الطريقة

ال�شكل

ال�ضغط على زر القائمة خا�صية محاذاة الن�ص
بجانب الخا�صية ثم  Text Alignتوجد
اختيار �أحد قيمها.
داخل قائمة

فتح �صندوق حوار

ال�ضغط على زر
�صندوق خيارات
الأداة بجانب
الخا�صية المطلوبة.

تغيير خا�صية الخط
 Fontلكائن .

التحرير

الكتابة داخل �صندوق
الخا�صية مبا�شرة بعد
و�ضع م�ؤ�شر الكتابة به .

تغيير خا�صية الن�ص
 Textلكائن.

مــالحظة

بع�ض الخ�صائ�ص لها خ�صائ�ص فرعية مثل خا�صية الحجم  ، Sizeولإظهار هذه الخ�صائ�ص
الفرعية ن�ضغط على رمز (  ) +بجانب خا�صية  ، Sizeفتظهر الخا�صيتان العر�ض Width
واالرتفاع . Height
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الف�صل الثاين� :ضبط عنا�صر الربنامج

في الف�صل ال�سابق قمنا بالتخطيط لعمل برنامج يعر�ض الوقت والتاريخ الحالي ،كما قمنا ب�إن�شاء
م�شروع جديد ،و�أ�ضفنا الكائنات �إلى النموذج الرئي�سي للم�شروع� ،سوف ن�ستكمل الم�شروع ال�سابق
ب�ضبط خ�صائ�ص كائنات الم�شروع �أثناء الت�صميم.

( )1خا�صية اال�سم : Name

تحدد هذه الخا�صة ا�سماً فريداً للكائن في النموذج الحالي  ،ويتعامل مع هذا اال�سم من خالل
التعليمات البرمجية.
ي�سمي البي�سك المرئي ا�سماً تلقائياً لكل كائن ت�ضيفه للنموذج فمث ًال عند �إ�ضافة عنوان جديد
ي�سميه  ، Label1وعند �إ�ضافة العنوان الثاني ي�سميه  ... Label2وهكذا .

( )2خا�صية الن�ص : Text
تحدد هذه الخا�صية الن�ص الذي �سيعر�ض داخل الكائن  ،وتحدد لكل كائن ب�شكل منف�صل.
في البداية حدد النموذج وفي الخانة المقابلة لخا�صية الن�ص  Textاكتب «برنامج التوقيت»

وبالمثل حدد العنوان  label1واكتب في الخانة المقابلة لخا�صة الن�ص  Textعبارة «الوقت الحالي» :
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وبالمثل عنوان  label3نغير قيمة خا�صية الن�ص � Textإلى «التاريخ الحالي»  ،وبالمثل زر Button1
نغير خا�صية الن�ص � Textإلى «خروج» بحيث ي�صبح النموذج بهذه ال�صورة :

( )3خا�صية الخط : Font

هي خا�صية تحدد نوع وحجم ونمط الخط للن�ص الذي يظهر داخل الكائن  ،يمكن �ضبطها لأكثر
من كائن دفعة واحدة .
لال�ستفادة من هذه الخا�صية في م�شروعنا � ،سنجعل العناوين والزر بخط �أكبر و�سميك كما يلي:
 1ـ نحدد كائنات العناوين والزر بال�سحب بالف�أرة �أو ب�ضغط مفتاح  Shiftمع ال�ضغط على
الكائنات بزر الف�أرة الأي�سر.
 2ـ من نافذة خ�صائ�ص الخا�صية  fontن�ضغط على زر �صندوق خيارات الخط.
 3ـ نكبر حجم الخط �إلى  10ونختار النمط  Boldثم زر  ، okكما في ال�شكل التالي:
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وبعيداً عن نافذة الخ�صائ�ص يمكن اال�ستفادة من المزايا المتوفرة في قوائم البي�سك المرئي ،2008
مثل ميزة تو�سيط الكائنات بالن�سبة لبع�ض من خالل �أمر «تو�سيط  »Centersالمتفرع من �أمر
«محاذاة  »Alignمن قائمة «تن�سيق : »Format
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كما يمكن عمل تو�سيط للكائنات بالن�سبة للنموذج من خالل �أمر «�أفقي »Horizontally

( )4خا�صية الإر�ساء : Anchor
هي خا�صيه تحدد محاذاة الكائن عند تغير حجم النافذة �أثناء الت�شغيل  ،ويمكن �ضبطها
لأكثر من كائن دفعة واحدة .
لال�ستفادة من هذه الخا�صية في م�شروعنا  ،بحيث ن�ضمن �أن الكائنات ال�سابقة تظل في و�سط النافذة
مهما تغير حجمها �أثناء الت�شغيل :
 1ـ نبقي تحديد الكائنات ال�سابقة.
 2ـ ن�ضغط على زر القائمة المجاور لخا�صية الإر�ساء .Anchor
 3ـ ن�ضغط �ضغطتين على المحاذاة للي�سار لإلغائه حتى تكون المحاذاة �إلى �أعلى فقط .
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( )5خا�صية اللون الأمامي : ForeColor
ت�ستخدم لتغيير لون الخط لن�ص الكائن المحدد  ،ويمكن �ضبطها لأكثر من كائن دفعة واحدة .
لال�ستفادة من هذه الخا�صية في م�شروعنا  ،نغير لون خط العناوين التي يظهر بها الوقت والتاريخ
وذلك من خالل :
 1ـ تحديد كل من عنوان  Label2والعنوان  label4معاً .
 2ـ ن�ضغط على زر القائمة بجوار خا�صية اللون الأمامي .ForeColor
 3ـ نختار بطاقة .Custom
 4ـ نختار اللون الأحمر .Red

( )6خا�صية ال�صورة Image

تحدد هذه الخا�صية ال�صورة التي تظهر داخل الكائن  ،وتحدد ب�شكل منف�صل لكل كائن .
لال�ستفادة من هذه الخا�صية في م�شروعنا � ،سن�ضع �صورة �ساعة داخل كائن ال�صورة Picture1
من خالل الخطوات التالية :
1ـ حدد كائن ال�صورة .PictureBox1
 2ـ ا�ضغط على زر �صندوق الحوار بجوار خا�صية ال�صورة .Image
 3ـ عند ظهور �صندوق  ، Select Resourceا�ضغط على زر �إح�ضار .Import
 4ـ حدد ال�صورة المطلوبة «.»Clock
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يمكن ا�ستخدام زر ال�سهم الذي يظهر عند تحديد كائن ال�صورة مبا�شرة في تحديد
ال�صورة التي تظهر داخل كائن �صورة .

( )7خا�صية نمط الحجم SizeMode

تحدد هذه الخا�صية طريقة عر�ض ال�صورة داخل �إطار كائن  ،وقيم هذه الخا�صية يو�ضحها الجدول التالي :
الخيار

المعنى

الوظيفة

Normal

عادي
تمدد ال�صورة
تحجيم
تو�سيط

يظهر جزء من ال�صورة ينا�سب حجم الإطار.

StretchImage
AutoSize
Center
Zoom

Menu

زووم

Next

يجعل ال�صورة تتالءم مع الإطار.
يغير حجم الإطار ليتالءم مع ال�صورة.
يظهر جزء من و�سط ال�صورة ينا�سب حجم الإطار.
يجعل ال�صورة ت�ساوي حجم الإطار مع المحافظة على تنا�سب
الطول مع العر�ض.
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الف�صل الثاين� :ضبط عنا�صر الربنامج

ولال�ستفادة من هذه الخا�صية في م�شروعنا � ،سنجعل ال�صورة تظهر ب�شكل كامل ومتنا�سق داخل
كائن ال�صورة  Pictureكما يلي :
 1ـ حدد كائن ال�صورة . PictureBox1
 2ـ ا�ضغط زر القائمة بجوار خا�صية . SizeMode
 3ـ اختر الخيار «زووم . »Zoom
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في الف�صلين ال�سابقين �أ�ضفنا كائنات البرنامج و�ضبطنا مظهرها ولكن حتى الآن يظل البرنامج
بال حياة وذلك لأننا �إذا �شغلنا البرنامج فلن يعر�ض الوقت الحالي وال التاريخ الحالي ولن يعمل زر
«خروج» حتى نقوم ب�إ�ضافة التعليمات البرمجية التي �ستجعل البرنامج يقوم بالمطلوب منه .

�أو ًال :

تعريف التعليمة البرمجية

هي عبارات ن�صية ا�صطالحية دقيقة تحدد للحا�سوب عم ًال محدداً يقوم به �أثناء ت�شغيل البرنامج
مثل End, DateString, TimeString
مثال :
تعليمة  Endت�أمر الحا�سوب ب�إغالق البرنامج الحالي.
ومن �أهم التعليمات البرمجية:
 1ـ تحديد قيمة لإحدى خ�صائ�ص الكائن �أثناء ت�شغيل البرنامج وتتبع القاعدة التالية:
				

ObjectName . Properties = Value

				
مثال:
لنغير لون خلفية النموذج الحالي للون ال�سماوي �أثناء ت�شغيل البرنامج نكتب التعليمة التالية :
حيث:
		
		
		

الخـا�صية

القيمة

ا�سم الكائن

Me . BackColor = Color.Aqua

(�أ) Me
(ب) BackColor

(ج) Color.Aqua

تدل على النموذج الحالي مهما كان ا�سمه .
خا�صية لون الخلفية .
قيمة اللون ال�سماوي .

اليجوز حدوث �أي خط�أ �إمالئي في كتابة التعليمات البرمجية ،ولكن ال تقلق عزيزي
المتعلم ف�سوف ي�ساعدك البي�سك المرئي في كتابة التعليمة البرمجية ب�شكل �سهل
وب�سيط كما �سترى �أثناء كتابة تعليمات في محرر التعليمات البرمجية الحقاً .
 2ـ تفعيل احدى طرق الكائن  Object Methodsوالطريقة هي �إحدى الوظائف الم�ضمنه
في الكائن وتتبع القاعدة التالية:
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ObjectName . Method

الطريقة ا�سم الكائن
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لإخفاء كائن ال�صورة �أثناء ت�شغيل البرنامج نكتب التعليمية التالية :
() PictureBox1 . Hide

حيث :
•

PictureBox1

•

() Hide

هو ا�سم الكائن المراد �إخفا�ؤه �أثناء الت�شغيل .
الطريقة المراد تنفيذها .

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

ثاني ًا :

تعريف الحدث Event

هو الإجراء المطلوب تنفيذه في زمن محدد اعتماداً على التعليمة البرمجية.
مثال :
كتابة تعليمة  Endلكائن زر «الخروج» في حدث . Click
ويعني ذلك �أنه عندما ي�ضغط
وينتهي البرنامج .

م�ستخدم البرنامج زر الف�أرة الأي�سر على زر «خروج» تنفذ تعليمة End

وبذلك يرتبط بالكائن ثالثة �أ�شياء :
خ�صائ�ص
Proporties
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محرر التعليمات البرمجية

هو نافذة ذكية لكتابة التعليمات البرمجية ب�صورة �سهلة .
ال�ستدعاء محرر التعليمات البرمجية نختار �أمر “ ”Codeمن قائمة “� ”Viewأو ن�ضغط على
المفتاح . F7
تظهر نافذة المحرر كما في ال�شكل الآتي :

م

الوظيفة

ا�سم المنطقة

� 1أداة �إغالق

لإغالق نافذة محرر التعليمات البرمجية .

 2ا�سم النموذج

يظهر ا�سم النموذج متبوعاً بعالمة ✽ vbللداللة على �أن هذة
النافذة هي نافذة التعليمات البرمجية للنموذج الحالي .

 3الكائن

يظهر ا�سم الكائن الذي يتم كتابة التعليمات له .

 4قائمة الأحداث

تظهر قائمة بالأحداث الممكنة للكائن  ،مثل ال�ضغط على زر
الف�أرة �أو مرور الف�أرة على عن�صر .

 5بداية التعليمات البرمجية للنموذج

ال�سطر الأول من جميع التعليمات البرمجية للنموذج وكائناته .

 6نهاية التعليمات البرمجية للنموذج

ال�سطر الأخير من جميع التعليمات البرمجية للمنوذج وكائناته .

 7منطقة التعليمات البرمجية

منطقة كتابة التعليمات البرمجية .
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تعليمات برمجية م�ستخدمة لال�ستفادة من المفاهيم ال�سابقة:
ي�ستخدم للح�صول على الوقت الحالي من الحا�سوب
TimeString
ي�ستخدم للح�صول على التاريخ الحالي من الحا�سوب
DateString
ي�ستخدم لإنهاء البرنامج
End
لال�ستفادة من المفاهيم ال�سابقة في م�شروعنا ،ف�إننا بحاجة �إلى كتابة تعليمات برمجية تحقق ما يلي
�أثناء ت�شغيل البرنامج:
 1ـ تغيير محتوى العنوان  Label2بحيث يعر�ض الوقت الحالي من خالل التعليمة البرمجية:
Label2.Text = TimeString
حيث تقوم هذه التعليمة بتغيير خا�صية ن�ص � Label2إلى الوقت الحالي التي تنتجه القيمة
.TimeString

 2ـ تغيير محتوى العنوان  Label4بحيث يعر�ض التاريخ الحالي من خالل التعليمة البرمجية:
Label4.Text = DateString

حيث تقوم هذه التعليمة بتغيير خا�صية ن�ص � Label4إلى التاريخ الحالي الذي تنتجه القيمة
.DateString
 3ـ كتابة تعليمة �إنهاء البرنامج مرتبطة بالزر  Button1من خالل التعليمة البرمجية :
End

ولكن يجب �أن نختار الحدث المنا�سب لكتابة هذه التعليمات ،كما يلي:
 1ـ بالن�سبة لزر الخروج � Button1سيكون:
حدث � Clickأي ال�ضغط بالزر الأي�سر بالف�أر على زر الخروج .
 2ـ بالن�سبة للعناوين �سيكون :
حدث � Loadأي عند بدء تحميل النموذج .
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يوفر البي�سك المرئي ميزة الحدث التلقائي فبالن�سبة:
 1ـ للنموذج  Formالحدث التلقائي  Loadعند بدء ت�شغيل النموذج .
 2ـ للزر  Buttonالحدث التلقائي  Clickعند ال�ضغط على الف�أرة .
وعندما ت�ضغط �ضغطاً مزدوجاً على �أي كائن ف�إنه ينقلك �إلى نافذة محرر التعليمات البرمجية
ويكتب تلقائياً بداية �إجراء فرعي ونهايته الذي ينا�سب الكائن والحدث التلقائي ،
Menu

Next

Previous

Find

BookMark

Close

الباب الثاني :مدخل �إلى البي�سك المرئي

الف�صل الثالث :كتابة التعليمات الربجمية

ولتطبيق ذلك على م�شروعنا ن�ضغط �ضغطاً مزدوجاً على زر : Button1

عند حدث Load
عند حدث click

فتظهر لنا نافذة محرر التعليمات البرمجية وتلقائياً :
 1ـ الكائن الفعال  :هو .Button1
 2ـ الحدث الفعال  :هو .Click
 3ـ بداية ونهاية �إجراء فرعي جديد با�سم Button1_Click

بعد بداية الإجراء الجديد بمجرد كتابة �أول حرفين من تعليمة  Endتظهر قائمة فرعية عند م�ؤ�شر
الكتابة ت�ساعدك في �إكمال التعليمية  ،اختر منها .End
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الف�صل الثالث :كتابة التعليمات الربجمية

وبعد ظهور التعليمة نغلق نافذة محرر التعليمات البرمجية:

وبنف�س الطريقة ن�ضغط �ضغطاً مزدوجاً على �أي مكان من النموذج  ، Form1فتظهر لنا نافذة محرر
التعليمات البرمجية وتلقائيا:
 1ـ الكائن الفعال  :هو . Form1
 2ـ الحدث الفعال  :هو . Load
 3ـ بداية ونهاية �إجراء فرعي جديد با�سم Form1_Load

بعد بداية الإجراء الجديد نبد�أ بكتابة الحرفين  Laفتظهر القائمة الفرعية عند م�ؤ�شر الكتابة فنختار منها
. Label2
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ن�ضع نقطة (  ) .ثم نكتب حرف  Tفتظهر القائمة الفرعية فنختار منها خا�صية . Text

نكتب عالمة الت�ساوي ثم حرف  Tفتظهر قائمة القيم فنختار منها . TimeString
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وبنف�س الطريقة اكتب التعليمة البرمجية لتغيير العنوان  Label4ليعر�ض التاريخ كما في النافذة
التالية :

وبعد ذلك اختبر البرنامج من خالل ال�ضغط على مفتاح  F5فيعمل البرنامج ويظهر الوقت والتاريخ الحالي :

رابع ًا :

اختبار البرنامج

والختبار البرنامج والت�أكد من �صحة التعليمات البرمجية ن�ستخدم احدى الطرق التالية:
 1ـ �أمر «�إبد�أ التدقيق  »Start Debuggingمن قائمة «تدقيق .»Debug
 2ـ مفتاح الوظيفي .F5
 3ـ �أداة من �شريط الأدوات.
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عند اختبار البرنامج تظهر نافذة « »Outputالتي تظهر عملية اختبار التعليمات البرمجية  ،كما في
ال�شكل الآتي :

في حالة وجود �أخطاء برمجية تظهر نافذة تحذيرية تفيد بوجود خط�أ برمجي  ،وتظهر الأخطاء داخل
نافذة «. »Output

خام�س ًا :

بناء البرنامج

يحتاج المبرمج �أن يقدم برنامجه الذي �أن�ش�أه للم�ستخدمين في �صورة ملف تنفيذي م�ستقل عن
البي�سك المرئي وت�سمى هذه العملية بـ «بناء البرنامج» ،
قبل بناء البرنامج يف�ضل تحديد المكان الذي �سيبنى فيه الملف التنفيذي للبرنامج  ،حيث ي�ضع
البي�سك المرئي ب�شكل تلقائي الملف التنفيذي للبرنامج في مجلد فرعي من مجلد الم�شروع هو
 ، bin/Releaseولتغيير مكان بناء الملف التنفيذي للبرنامج اتبع الخطوات الآتية :
 - 1من قائمة « »Projectاختر الأمر « »Welcome Propertiesحيث  Welcomeهو ا�سم الم�شروع.
 -2اختر  Compileمن الجزء الأي�سر.
حدد موقع المجلد الذي ترغب ببناء الملف التنفيذي للبرنامج فيه.
 -3ثم من خالل الزر «َّ »Browse
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تحتــاج معظم البرامج �أثناء عملها �إلى بيانات متغيرة وم�ؤقتة تخ�ص�ص لها مكان في ذاكرة
الحا�سوب ثم تمحوها مع �إنهاء ت�شغيل البرنامج .

�أو ًال :

المتغيرات Variables

( )1تعريف المتغير Variable

المتغير هو مكان في الذاكرة تخزن فيه بيانات �أثناء تنفيذ البرنامج  ،له ا�سم فريد يميزه  ،ويختلف
حجمه ح�سب نوع البيانات التي �ستخزن فيه .
(� )2أنواع المتغيرات Variables Types

يت�ضمن البي�سك المرئي � 2008أنواع متغيرات عديدة نلخ�ص �أ�شهرها في الجدول التالي :
نوع
المتغير

نوع
البيانات

ي�ستخدم لــــ

مثال

Boolean

منطقي

تخزين البيانات التي لها احتماالن
«نعم � »Trueأو «ال .»False

�إقامة ..........

String

حرفي

تخزين البيانات الن�صية.

اال�سم  ،العنوان  ،التقدير.

Date

تاريخ/وقت

تخزين التاريخ �أو الوقت �أو التاريخ
والوقت معاً.

تاريخ الميالد  ،تاريخ
االلتحاق بالجامعة ،
موعد الطائرة.

0001/1/1

Byte

عددية

تخزين �أعداد موجبة بدون فا�صلة
ع�شرية من � 0إلى .255

�سنوات الخبرة  ،العمر،
عدد �أفراد الأ�سرة .

�صفر

Integer

عددية

تخزين �أعداد موجبة �أو �سالبة من –
� 2147483648إلى 2147483647
بدون فا�صلة ع�شرية .

عدد الطالب ،
عدد ال�سلع .

�صفر

Double

عددية

تخزين �أرقام موجبه �أو �سالبة كبيرة ذات ح�ساب البنوك  ،الأرقام
الفلكية
فا�صلة ع�شرية.

القيمة
االفترا�ضية
False

فارغ
Null

�صفر

يق�صد بالقيمة االفترا�ضية القيمة التي تخ�ص�ص للمتغير فور �إن�شائه ولم يطر أ� عليها �أي
تعديل .
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( )3الإعالن عن المتغيرات Declaration of Variables

قبل ا�ستخدام �أي متغير �ضمن البرنامج يف�ضل الإعالن عنه داخل نافذة التعليمات البرمجية،
والإعالن يعني �إن�شاء متغير جديد وتحديد ا�سم ونوع البيانات التي تخزن فيه ،ويتم الإعالن عن
المتغيرات با�ستخدام تعليمة  Dimوهي تخ�ضع للقاعدة التالية :

مثال :

الكلمات  Dim ، asكلمات مفتاحية تكتب �أثناء الإعالن عن المتغير كما هي  ،وال
يمكن ا�ستخدامها ك�أ�سماء للمتغيرات ،
لي�س هناك فرق بين كتابة �أحرف كبيرة �أو �صغيرة في �أ�سماء المتغيرات .
وفيما يلي خطوات الإعالن عن المتغيرات :
 -1من خالل نافذة التعليمات البرمجية (. ) Code

70

 -2نكتب الكلمة المفتاحية  Dimثم نترك م�سافة .
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 -3نكتب ا�سم المتغير وليكن  Xثم نترك م�سافة.

نالحظ ظهور كلمة  asبعد ترك م�سافة بعد ا�سم المتغير.
 -4نكتب الكلمة المفتاحية � asأو نختارها من القائمة ثم نترك م�سافة.

نالحظ ظهور قائمة ب�أنواع المتغيرات المتاحة في البرنامج.
 -5نكتب الأحرف الأولى من نوع المتغير وليكن  Integerنالحظ ت�صفية القائمة وظهور الأنواع
التي تبد أ� بالأحرف.

بعد االنتهاء من تنفيذ الخطوات ال�سابقة يكون قد تم حجز مكان في الذاكرة له اال�سم  Xوهو قادر
على تخزين بيانات من نوع .Integer
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يمكن التعبير عن �أكثر من متغير �ضمن عبارة  Dimواحدة كما يلي :
�أ -للإعالن عن متغيرات لها �أنواع مختلفة تكتب كما يلي .

Dim x as Integer , y as single , z as date

ب -للإعالن عن متغيرات لها نف�س النوع تكتب كما يلي .

Dim a,b,c as string

( )4تخ�صي�ص قيم للمتغيرات
بعد الإعالن عن المتغيرات نحتاج لتخ�صي�ص قيم لها ،ويعتبر معامل الت�ساوي ( = ) هو المعامل
الأ�سا�سي في عملية التخ�صي�ص ،حيث يقوم بتخ�صي�ص القيمة الموجودة في جهة اليمين لمعامل
الت�ساوي �إلى المتغير الموجود في جهة الي�سار.
�أمثلة على المعامل ( = ):
		
تخ�ص�ص القيمة � 5إلى المتغير X
				
تخ�ص�ص القيمة � 6إلى المتغير Y
			
تخ�ص�ص القيمة � 11إلى المتغير Z

X=5
Y=6
Z=X+Y

يمكن تخ�صي�ص القيم للمتغيرات بطريقتين:
 -1تخ�صي�ص قيم للمتغيرات �أثناء ت�شغيل البرنامج.
 -2تخ�صي�ص قيم للمتغيرات �أثناء كتابة التعليمات البرمجية (وقت الت�صميم).
مثال على تخ�صي�ص القيم للمتغيرات بالطريقتين:
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لتخ�صي�ص القيم �أثناء كتابة التعليمات البرمجية يراعى ما يلي :
(�أ) عند �إ�سناد قيم عددية تكتب الأرقام بدون عالمات A=10 :
(ب) عند �إ�سناد قيم حرفية تكتب بين عالمات تن�صي�ص A= “Ali“ :
(ج) عند �إ�سناد تاريخ تكتب بين عالمات Date= # 25 / 11 / 1966 # : ##
( )5نطاق المتغيرات Variables Scope

�أ ـ تعريف نطاق المتغير
هو الفترة الزمنية التي يظل فيها المتغير متاح �أثنماء تنفيذ البرنامج.
ب ـ �أق�سام المتغيرات وفقاً لنطاقاتها:
 -1متغير على م�ستوى الإجراء الفرعي:
يتم الإعالن عن المتغير داخل �إجراء فرعي ،ويتم التعامل مع هذا المتغير داخل هذا الإجراء فقط.
مثال:
في المثال ال�سابق «ح�ساب الزكاة» كان كل من  Zakat , Money , totalكلها متغيرات
على م�ستوى الإجراء الفرعي ال�ضغط على زر  ،Button1حيث خارج هذا الإجراء ال يعمل
و�إذا كتب في �أي تعليمية برمجية �سيعتبره برنامج البي�سك المرئي خط�أ.
 -2متغير على م�ستوى النموذج:
المتغير الذي يعلن داخل النموذج وقبل �أي �إجراء فرعي يكون نطاقه النموذج كله ويمكن
تخ�صي�ص قيم له من �أي مكان داخل النموذج.
 - 3متغير على م�ستوى الم�شروع:
هو متغير نطاقه جميع نماذج الم�شروع ،ويعلن عنه با�ستخدام التعليمة  Publicوذلك �ضمن
وحدة نمطية  Moduleويمكن تخ�صي�ص القيم له من �أي نموذج داخل الم�شروع.
Menu

Next

Previous

Find

BookMark

Close

73

الباب الثالث :التعليمات البرمجية الأ�سا�سية

الف�صل الأول :املتغريات والثوابت

تعريف الوحدة النمطية Module

جـ
هي ملف على �صورة نافذة التعليمات البرمجية يتم الإعالن فيه عن متغيرات �أو �إجراءات
يمكن اال�ستفادة منها في جميع نماذج الم�شروع .
وفيما يلي مثال تطبيقي يو�ضح كيفية بناء برنامج يعتمد على متغير على م�ستوى الم�شروع .

( )6تطبيق يو�ضح كيفية التعامل مع المتغيرات
عزيزي المتعلم:
المثال التالي عبارة عن برنامج «بنك المعلومات» ويتكون من نافذة دخول يكتب الم�ستخدم
فيها ا�سمه ونافذتين للأ�سئلة ،و�شا�شة لعر�ض النتيجة ،ووحدة نمطية  Moduleلتعريف متغيرين على
م�ستوى الم�شروع «متغير لتخزين اال�سم ،والآخر لتخزين عدد الأ�سئلة ال�صحيحة».
�	-1أن�شئ م�شروعاً جديداً وذلك باختيار الأمر  New Projectمن قائمة  Fileلتظهر النافذة التالية،
اختر Windows Forms Application
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بعد ال�ضغط على الزر « »Okنالحظ ظهور النموذج «»Form1
 -2في هذه الخطوة �سوف ن�صمم نافذة الدخول التي بها اال�سم كما يلي:
	�أ – غير خ�صائ�ص النموذج الأول « »Form 1كما يلي:

ب� -أ�ضف الكائنات التالية للنموذج ال�سابق كما يلي:

وبهذا نكون قد انتهينا من ت�صميم نافذة الدخول للبرنامج .و�سوف نبد�أ في ت�صميم نوافذ الأ�سئلة
ونافذة النتيجة كما يلي:
� -3أ�ضف نموذجاً جديداً للم�شروع كما يلي:
	�أ – اختر الأمر  Add Windows Formمن القائمة � Projectأو الأداة
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ب -تظهر النافذة التالية .

الحظ �أن ا�سم النموذج الثاني « .»Form2ويظهر ا�سمه في م�ستك�شف الحل بعد ال�ضغط على . Add
عدل خ�صائ�ص النموذج الثاني « »Form2كما في النموذج الأول « »Form1مع تغيير العنوان
ِّ -4
«� »Textإلى ال�س�ؤال الأول.
� – 5أ�ضف �أدوات التحكم المنا�سبة ليظهر النموذج كما يلي.

 -6كرر الخطوات « »5 ، 4 ، 3لإ�ضافة نموذج ثالث لو�ضع ال�س�ؤال الثاني ليظهر كما يلي.
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الحظ �أن ا�سم النموذج الثالث «  »Form3ويظهر ا�سمه في م�ستك�شف الحل .
في النموذج ال�سابق يمكن ن�سخ ول�صق الكائنات بد ًال من �إن�شائها مرة �أخرى.
� -7أ�ضف نموذجاً رابعاً �إلى الم�شروع كما في الخطوة رقم «  »3لإظهار النتيجة ،وغير خ�صائ�صه و�أ�ضف
الكائنات المنا�سبة �أداة للعنوان « »Labelليظهر به النتيجة وزر « »Buttonللخروج كما يلي:

الآن وقد انتهينا من الت�صميم وقبل البدء في برمجة الكائنات تذكر الآتي:
	�أ�ضفنا �إلى الم�شروع �أربعة نماذج كما يلي :
النموذج

اال�سم

الوظيفة «الغر�ض من �إن�شائه»

الأول

Form1

نافذة دخول للبرنامج

الثاني

Form2

لو�ضع ال�س�ؤال الأول

الثالث

Form3

لو�ضع ال�س�ؤال الثاني

الرابع

Form4

لإظهار النتيجة .
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لبرمجة الكائنات نتبع الآتي:
 –8نحتاج في هذا البرنامج �إلى متغيرين ،ويكون نطاقهما على م�ستوى الم�شروع لنتمكن من ر�ؤيتهما
في جميع نماذج الم�شروع  « :الأول لتخزين ا�سم المتعلم ويكون من نوع  » Stringو « الثاني
لتخزين عدد الأ�سئلة ال�صحيحة ويكون من نوع « ، »Integerولعمل ذلك ن�ضيف � Moduleإلى
الم�شروع كالتالي.
	�أ – اختر الأمر  Add Moduleمن القائمة . Project

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

نالحظ ظهور  Module1في م�ستك�شف الحل كما يلي  ،ويتم فتحه في منطقة الت�صميم .

ب -اكتب داخل  Module1التعليمات التالية للإعالن عن متغيرين على م�ستوى الم�شروع.
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 –9انتقل �إلى النموذج الأول بال�ضغط المزدوج على ا�سمه في م�ستك�شف الحل .

 –10ا�ضغط �ضغطاً مزدوجاً على الزر «دخول» لكتابة التعليمات البرمجية الالزمة لتخزين اال�سم في
المتغير  User_nameو�إخفاء النموذج الحالي و�إظهار النموذج الثاني كما يلي:

ت�ستخدم الكلمة المفتاحية  Meلتدل على ا�سم النموذج الحالي .
في التعليمات ال�سابقة ا�ستخدمنا الطريقتين

Menu

الطريقة Method

الوظيفة

Hide

لإخفاء النموذج .

Show

لإظهاء النموذج .
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 -11انتقل �إلى النموذج الثاني بال�ضغط المزدوج على ا�سمه في م�ستك�شف الحل لنبرمج ال�س�ؤال
الأول.
�أ -كل �س�ؤال له ثالثة �أزرار واحد فقط يحتوي على الإجابة ال�صحيحة  ،وفي ال�س�ؤال الأول
الإجابة ال�صحيحة في الزر« »Button1الذي له العنوان «منخف�ضة» ا�ضغط عليه �ضغطاً
مزدوجاً واكتب التالي:

ب -ا�ضغط �ضغطاً مزدوجاً على الزر الثاني «  »Button2الذي له العنوان «محدودة» واكتب
التعليمات التالية:

ج -ان�سخ التعليمات ال�سابقة و�أغلق نافذة التعليمات وا�ضغط �ضغطاً مزدوجاً على الزر
الثالث « »Button3الذي له العنوان «�ضيقة» ثم ال�صق التعليمات .

ت�ستخدم الدالة  Msgboxالظهار ر�سالة للم�ستخدم .
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 -12انتقل �إلى النموذج الثالث وكرر الخطوة رقم « - 11أ�  ،ب  ،ج» لبرمجة ال�س�ؤال الثاني لتظهر
التعليمات كما يلي:

 -13دعنا الآن نبرمج النموذج الرابع لإظهار النتيجة عند ظهور النموذج .
أ�  -انتقل �إلى النموذج الرابع بال�ضغط المزدوج على ا�سمه في م�ستك�شف الحل .

ب -لإظهار النتيجة عند ظهور النموذج ا�ضغط �ضغطاً مزدوجاً على النموذج الرابع في �أي
مكان فارغ واكتب التعليمات التالية:

ي�ستخدم المعامل « &» في الجمع بين القيم الن�صية بد ًال من معامل «  »+في القيم
الرقمية.
Menu

Next

Previous

Find

BookMark

Close

81

الباب الثالث :التعليمات البرمجية الأ�سا�سية

الف�صل الأول :املتغريات والثوابت

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

 – 15جرب البرنامج بال�ضغط على F5

.

 – 16احفظ الم�شروع با�سم « اختبر معلوماتك» .
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الثوابت Constants

( )1تعريف الثابت
هو مكان داخل الذاكرة تخزن فيه بيانات ال تتغير طيلة فترة تنفيذ البرنامج .

( )2الإعالن والتخ�صي�ص للثابت

يتم الإعالن وتخ�صي�ص قيمة للثابت في نافذة التعليمات البرمجية با�ستخدام تعليمة واحدة
والتي تخ�ضع للقاعدة التالية:

Const

Const

�أمثلة على تعليمة Const

“محمد �أحمد”
في هذا المثال ا�سم الثابت هو  LastNameونوعه  Stringو قيمته «محمد �أحمد».
Const Pi = 3.14
في هذا المثال ا�سم الثابت هو  Piو قيمته . 3.14
الثوابت لها نف�س �أنواع المتغيرات ( .) … , String, Integer
ونف�س النطاقات ( ثابت على م�ستوى الم�شروع  ،ثابت على م�ستوى النموذج  ،ثابت
على م�ستوى الإجراء الفرعي ) .
= Const LastName as string

يمكن االعالن عن الثابت بدون تحديد نوع له و�سوف يقوم البرنامج بتحديد النوع
المنا�سب ح�سب قيمته.

( )3تطبيق على ا�ستخدام الثوابت
في البرنامج ال�سابق «اختبر معلوماتك» نريد �أن ن�ضع ا�سم م�صمم البرنامج في نافذة الدخول  ،ولعمل
ذلك نتبع الخطوات التالية:
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 -1افتح الم�شروع ال�سابق «اختبر معلوماتك» با�ستخدام الأمر «  »Open Projectمن قائمة « »File
�أو من قائمة الم�شروعات الأخيرة من نافذة « . »Start Page
�	-2أ�ضف كائنين « »Labelللنموذج الأول  Form1كما يلي .

 -3اظهر نافذة التعليمات للنموذج « »Form1كما يلي .

�	-4أعلن عن الثابت « »C_nameعلى م�ستوى النموذج و�أ�سند له « ا�سمك» كما يلي:

�	-5أغلق نافذة التعليمات ال�سابقة ثم ا�ضغط �ضغطاً مزدوجاً على النموذج « »Form1في �أي مكان
فارغ  ،واكتب التعليمات التالية التي ُت ِ
ظهر قيمة الثابت «ا�سمك» عند ت�شغيل البرنامج:
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 -6احفظ التعديالت على البرنامج وجرب البرنامج .
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فيما �سبق كان البي�سك المرئي ينفذ جميع التعليمات البرمجية واحدة تلو الأخرى  ،ولكن في
كثير من الأحيان نحتاج �أن ننفذ مجموعة من التعليمات �إذا تحقق �شرط معين ،و�إذا لم يتحقق ننفذ
مجموعة تعليمات �أخرى  ،فمث ًال �إذا �أردنا من البرنامج �أن يظهر ر�سالة «ناجح» �إذا كانت درجة المتعلم
�أكبر من �أو ت�ساوي � 50أو يظهر ر�سالة «را�سب» �إذا كانت درجة المتعلم �أ�صغر من .50

�أو ًال :

تعليمة � :إذا...نفذ

IF … Then

ت�ستخدم لتنفيذ تعليمة برمجية �إذا تحقق �شرط واحد فقط  ،ولها عدة �صور:

( )1ال�صورة الأولى تعليمة � :إذا...نفذ IF … Then

الجدول الآتي يو�ضح عوامل المقارنه:
م

عامل المقارنة

1
2
3
4
5
6

ي�ساوي
ال ي�ساوي
�أقل من
�أقل من �أو ي�ساوي
�أكبر من
�أكبر من �أو ي�ساوي

الرمز المعبر عن عامل المقارنة كما يكتب في �شبكة ت�صميم اال�ستعالم

=
<>
>
=>
<
=<

مثال :
�إذا كانت قيمة اال�شتراك ت�ساوي � 100أظهر ر�سالة ترحيب
)”مرحباً “(IF Subscript = 100 Then MsgBox

( )2ال�صورة الثانية تعليمة � :إذا...نفذ ...و�إال نفذ …IF … Then…Else
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مثال :
�إذا كانت قيمة اال�شتراك �أكبر من �أو ت�ساوي � 100أظهر مرحباً و�إال �أظهر “ممنوع”
)”ممنوع“(”) Else MsgBoxمرحباً“(IF Subscript >= 100 Then MsgBox

( )3ال�صورة الثالثة تعليمة � :إذا...نفذ ...و�إال نفذ
 …IF … Then…Elseلعدة تعليمات:

End If

مثال :
	�إذا كانت قيمة اال�شتراك �أكبر من �أو ت�ساوي � 100أظهر ر�سالة «مرحباً» ثم «على الرحب وال�سعة»
و�إال �أظهر «ممنوع» ثم حاول عندما تح�صل على قيمة اال�شتراك.

IF Subscript >= 100 Then
)”مرحباً“(MsgBox

)”على الرحب وال�سعة“(MsgBox

Else

)”ممنوع “(MsgBox

)”حاول عندما تح�صل على قيمة اال�شتراك“(MsgBox

End if

ال ت�صح العبارة ال�سابقة بدون ا�ستخدام  Elseوفي حالة تنفيذ عدة تعليمات البد
من End if
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تطبيق :
لإ�ضافة كلمة �سر للدخول على م�شروع «اختبر معلوماتك» ،نزيد على النموذج  Form1عنواناً
 Label5يحتوي عبارة “كلمة ال�سر” ،ومربع ن�ص  TextBox2ي�ستقبل كلمة ال�سر من الم�ستخدم
كما في ال�شكل التالي :

ون�ضيف الثابت  p_wordونخ�ص�ص له القيمة � 11إلى المنطقة العامة للنموذج الأول كما في ال�شكل التالي :

كما نعدل تعليمات �إجراء زر «دخول» م�ستخدمين تعليمة  Ifكما في ال�شكل التالي :

بعد هذه الإ�ضافة عند ت�شغيل البرنامج �سيختبر محتويات  TextBox2ف�إذا كانت � 11سيدخلك على
االختبار و�إذا كانت ال ت�ساوي  11ف�إنه يظهر الر�سالة «حاول مرة �أخرى و�أدخل كملة ال�سر ب�شكل �صحيح»
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الباب الثالث :التعليمات البرمجية الأ�سا�سية
ثاني ًا :

الف�صل الثاين :التفرع

تعليمة  :في حالة Select case

ت�ستخدم في تنفيذ عدة تعليمات برمجية ح�سب قيمة متغير ما وتخ�ضع لل�صورة التالية :

End Select

مثال :
لح�ساب التقديرات نكتب التعليمات التالية لمتغير الدرجة grade

Select Case grade
Case 0 to 49.9

)»را�سب«( 		MsgBox
Case 50 to 69.9

)»مقبول«( 		MsgBox
Case 70 to 79.9

)»جيد«( 		MsgBox
Case 80 to 89.9

)»جيد جداً«( 		MsgBox
Case 90 to 100

)»ممتاز«( 		MsgBox
End Select
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الباب الثالث :التعليمات البرمجية الأ�سا�سية

الف�صل الثاين :التفرع

 يمكن كتابة عدة قيم للمتغير في حالة واحدة تف�صل بينهما فا�صلة عادية . Case 20,40,60 يمكن اختبار قيمة للمتغير تقع بين قيمتين  ، Case 8 to 10ال�شرط �صحيح للقيم � 8أو � 9أو .10 يمكن ا�ستخدام احد معامالت المقارنة مثل ( >  ) .... < ،بال�صورة التالية Case is < 100تعني �أن قيمة متغير � Selectأقل من . 100
تطبيق :
�إ�ضافة عبارة تعزيز في نموذج النتيجة لم�شروع «اختبر معلوماتك» من خالل :
 1ـ	�إ�ضافة عنوان  Label2لنموذج النتيجة . Form4

 2ـ	�إ�ضافة تعليمة  Select caseالتي تختبر قيمة متغير الدرجة  gradeوت�ضع عبارة التعزيز
المنا�سبة في العنوان  Label2لإجراء تحميل Form4
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الم�شروع
عزيزي المتعلم ....
لقد اكت�سبت في الجزء ال�سابق من هذا الكتاب مجموعة من المعارف والمهارات عن لغة البرمجة
المرئية  ،Visual Basic 2008وطبقت بع�ض التدريبات التي �أعدت بهدف تعزيز تلك المهارات ،وقد
تم التخطيط لتق�سيم هذه التدريبات ليتفق كل ق�سم مع ما در�سته في كل ح�صة درا�سية على حدة ،والآن
م�شـروع متكاملٍ توظف فيه كل قـدراتك على ا�ستخـدام لغة البرمجـة المرئية
عليك �أن تخطط لإنتـاج
ٍ
 ،Visual Basic 2008وتعزز وتعمق من خالله تلك المعارف والمهارات التي تعلمتها .

�أو ًال � :أهداف الم�شروع

�إن الهدف الأ�سا�سي من الم�شروع هو ا�ستخدامه ك�أداة تمكنك من اال�ستفادة من المهارات التي
در�ستها وتنمي من خالله العديد من المهارات منها :
ـ اكت�ساب مهارات العمل الجماعي التعاوني .
ـ القدرة على االت�صال بالآخرين وتجميع المعلومات الالزمة لإنتاج م�شروعك .
ـ القدرة على الربط بين المعلومات  ،وتنظيمها وترتيبها لال�ستفادة منها .
ـ القدرة على توظيف المهارات التي تعلمتها لال�ستفادة منها .
ـ القدرة على توظيف مهاراتك في خدمة المجتمع من حولك .
ـ القدرة على التحليل و حل الم�شكالت .
ـ القدرة على االبتكار .

ثاني ًا  :مجال الم�شروع

يهدف الم�شروع في ال�صف الثاني ع�شر �إلى تحقيق الفائدة من المهارات التي در�ستها لخدمة
المجتمع من حولك ب�إنتاج برامج تخدم �إحدى المو�ضوعات التالية :
ـ برنامج م�سابقات «اختبر معلوماتك» في �أحد المجاالت العلمية �أو الثقافية .
ـ برنامج مو�سوعة علمية تخدم �أحد المجاالت العلمية �أو الثقافية .
ـ برنامج يخدم المدر�سة ( كعار�ض لأن�شطة المتعلمين �أو المعلمين � ...إلخ ) .
ـ	�أحد الم�شاريع الأخرى التي يتم االتفاق عليها بين مجموعة العمل ومعلم الف�صل .
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الم�شروع
ثالث ًا  :مراحل �إعداد الم�شروع

بعد تق�سيم المجموعات واختيارك للفريق المنا�سب للعمل  ،وتحديد مو�ضوع الم�شروع الذي
�سيتم �إنتاجه ،يجب عليك تق�سيم العمل �إلى مراحل لإنتاجه  ،ل�ضمان التن�سيق وتق�سيم العمل بين
�أفراد الفريق  ،ويمكننا �إيجاز هذه المراحل في التالي :

المرحلة الأولى (الح�صول على المعلومات)

تعتبر هذه المرحلة من �أهم مراحل �إعداد البرامج  ،حيث �إن الدقة في الح�صول على المعلومات عن
الم�شروع �ست�ساعدنا في التخطيط الجيد لإنتاجه ،ويمكن �أن نرتب عملية الح�صول على المعلومة
فيما يلي :
 1ـ اتفاق الفريق مع الم�س�ؤول على الجهة التي �سيعد من �أجلها البرنامج .
 2ـ تحديد الهدف من �إن�شاء البرنامج من خالل مناق�شة الم�س�ؤول .

المرحلة الثانية (تحليل الم�شكالت)

 1ـ ح�صر البيانات الواجب �إدخالها للبرنامج ( مدخالت البرنامج ) .
 2ـ تحديد المعلومات المطلوبة من قاعدة البرنامج ( مخرجات البرنامج ) .
 3ـ تحديد عمليات المعالجة  ،والتعليمات البرمجية التي يلزم �إجرا�ؤها على المدخالت .

المرحلة الثالثة (التخطيط لإن�شاء البرنامج من خالل البي�سك المرئي)
 1ـ تحديد ال�شكل العام للبرنامج ونافذته الرئي�سية .
 2ـ تحديد عدد النوافذ الفرعية للبرنامج  ،و�شكلها .
 3ـ تحديد عدد الكائنات المطلوب �إدراجها لنوافذ البرنامج .
 4ـ تحديد الخ�صائ�ص المطلوبة لكل كائن من كائنات البرنامج .
 5ـ تحديد الأحداث المطلوبة لتفاعل الم�ستخدم مع البرنامج .
 6ـ	�إعداد دليل العمل الذي �ستحفظ عليه م�شروعك .
 7ـ كتابة التعليمات البرمجية الالزمة للكائنات .
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الم�شروع
المرحلة الرابعة (�إعداد البرنامج)

 1ـ	�إن�شاء النماذج المطلوبة .
 2ـ	�إ�ضافة الكائنات للنماذج .
 3ـ تعديل خ�صائ�ص الكائنات لتنا�سب الوظيفة المطلوبة منها .

المرحلة الخام�سة (اختبار البرنامج)

 1ـ اختبار البرنامج للت�أكد من �صحة التعليمات البرمجية .
 2ـ ت�صحيح الأخطاء البرمجية �إن وجدت .

المرحلة ال�ساد�سة (تحويل الم�شروع لملف تنفيذي)
 1ـ تحديد الدليل المراد حفظ الملف التنفيذي به .
 2ـ تحويل الم�شروع لملف تنفيذي .

المرحلة ال�سابعة (عر�ض ومناق�شة الم�شروع)

 1ـ تحديد �أحد �أفراد المجموعة ممن يتمتع بمهارة التحدث  ،لعر�ض الم�شروع على بقية
المجموعات .
 2ـ ا�ستطالع �آراء بقية المجموعات عن الم�شروع ومدى تحقيقه للهدف المعد من �أجله .
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الباب الأول مدخل �إلى البي�سك المرئي
الــــــــدر�س

الأول

اليـــــــــــوم

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

التـــــــــاريخ

............... / ....... / .......

عنــوان الدر�س
بنود الــــدر�س

مفاهيم �أ�سا�سية
تعريف البرنامج .
تعريف لغة البرمجة .
�أهمية لغات البرمجة .
�أق�سام لغات البرمجة .

التطبـــــــــيق

ورقــــة عمـــل ()1

التقويم ال�صـــفي

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

التقويم الال�صفي

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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الباب الأول مدخل �إلى البي�سك المرئي
ورقة عمل ( ) 1
من خالل مجلد «تدريبات» :
 1ـ �شغل الملف «بي�سك»
 2ـ اختر الرابط (مفاهيم �أ�سا�سية).
 -تتبع الروابط في البرنامج ،ونفذ ما تطلبه منك.
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الباب الأول مدخل �إلى البي�سك المرئي
الــــــــدر�س

الثاني

اليـــــــــــوم

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

التـــــــــاريخ

............... / ....... / .......

عنــوان الدر�س
بنود الــــدر�س

واجهة البي�سك المرئي 2008
تعريف البي�سك المرئي .2008
مزايا البي�سك المرئي . 2008
ت�شغيل البي�سك المرئي .2008
فتح م�شروع �سبق �إن�شا�ؤه .
عنا�صر واجهة البي�سك المرئي .2008
التحكم في نوافذ الواجهة .

التطبـــــــــيق
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ورقــــة عمـــل ()2

التقويم ال�صـــفي

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

التقويم الال�صفي

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

Menu

Next

Previous

Find

BookMark

Close

الباب الأول مدخل �إلى البي�سك المرئي
ورقة عمل ( ) 2
من خالل مجلد «تدريبات» :
 1ـ �شغل الملف « بي�سك»
 2ـ اختر الرابط (واجهة البي�سك المرئي).
 -تتبع الروابط في البرنامج  ،ونفذ ما تطلبه منك.
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الباب الثاني  :مراحل بناء برنامج
الــــــــدر�س

الثالث

اليـــــــــــوم

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

التـــــــــاريخ

............... / ....... / .......

عنــوان الدر�س
بنود الــــدر�س

بداية بناء برنامج
التخطيط للبرنامج.
�إن�شاء م�شروع جديد.
�إ�ضافة �أدوات تحكم.

التطبـــــــــيق

ورقــــة عمـــل ()3

التقويم ال�صـــفي

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

التقويم الال�صفي

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

104
Menu

Next

Previous

Find

BookMark

Close

الباب الثاني  :مراحل بناء برنامج
ورقة عمل ( ) 3
 1ـ �شغل البي�سك المرئي ، 2008
 2ـ	�أن�شئ ح ًال جديداً با�سم “. ”Welcome
3ـ احفظ الم�شروع با�سم “. ”Welcome
 4ـ	�أ�ضف للنموذج كائناته بالأعداد والأنواع المبينة في الجدول الآتي :
الكائن

عدد الكائنات

و�صف الكائن

1

زر �أمر

1

�صندوق �صورة

4

عنوان

بحيث ي�صبح النموذج بال�صورة التالية :

 5ـ احفظ التعديالت ثم اغلق البي�سك المرئي . 2008
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الباب الثاني  :مراحل بناء برنامج
الــــــــدر�س

الرابع

اليـــــــــــوم

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

التـــــــــاريخ

............... / ....... / .......

عنــوان الدر�س
بنود الــــدر�س

�ضبط عنا�صر البرنامج
تعريف الخا�صية.
تغيير خا�صية كائن �أثناء الت�صميم.

التطبـــــــــيق

ورقــــة عمـــل ()4

التقويم ال�صـــفي

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

التقويم الال�صفي

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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الباب الثاني  :مراحل بناء برنامج
ورقة عمل ( ) 4
 1ـ �شغل البي�سك المرئي . 2008
 2ـ افتح الم�شروع ال�سابق «. »Welcome
 3ـ ا�ضبط خ�صائ�ص كائنات النموذج بحيث ي�صبح كما في ال�صورة التالية:

مع العلم ب�أن :
		 (�أ) ال�صورة الموجودة في مجلد «التدريبات» با�سم «. »Clock
		 (ب) الخط  Tahomaوحجمه  10ونمطه . Bold
 4ـ احفظ التعديالت ثم �أغلق البي�سك المرئي . 2008
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الباب الثاني  :مراحل بناء برنامج
الــــــــدر�س

الخام�س

اليـــــــــــوم

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

التـــــــــاريخ

............... / ....... / .......

عنــوان الدر�س
بنود الــــدر�س

كتابة التعليمات البرمجية
تعريف التعليمات البرمجية.
تعريف الحدث .Event
تعريف محرر التعليمات البرمجية.
اختبار البرنامج.
بناء البرنامج.

التطبـــــــــيق

ورقــــة عمـــل ()5

التقويم ال�صـــفي

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

التقويم الال�صفي

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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الباب الثاني  :مراحل بناء برنامج
ورقة عمل ( ) 5
 1ـ �شغل البي�سك المرئي ، 2008
 2ـ افتح الم�شروع ال�سابق «. »Welcome
 3ـ اكتب التعليمات البرمجية التي تجعل زر «خروج» ينهي البرنامج .
 4ـ اكتب التعليمات البرمجية لتغيير العنوان  Label2ليعر�ض الوقت الحالي عند بدء الت�شغيل.
label2.text = Timestring

 5ـ اكتب التعليمات البرمجية لتغيير العنوان  Label4ليعر�ض التاريخ الحالي عند الت�شغيل.
label4.text = Datestring

 6ـ اختبر البرنامج .

Debug

 7ـ ابن الملف التنفيذي للبرنامج على القر�ص الخا�ص بك .
Build > Build Welcome

 8ـ احفظ التعديالت ثم �أغلق البي�سك المرئي . 2008
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الباب الثالث  :التعليمات البرمجية الأ�سا�سية
الــــــــدر�س

ال�ساد�س

اليـــــــــــوم

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

التـــــــــاريخ

............... / ....... / .......

عنــوان الدر�س
بنود الــــدر�س

المتغيرات Variable

تعريف المتغير .
�أنواع المتغيرات .
الإعالن عن المتغيرات
تخ�صي�ص قيم للمتغيرات .

التطبـــــــــيق

ورقــــة عمـــل ()6

التقويم ال�صـــفي

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

التقويم الال�صفي

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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الباب الثالث  :التعليمات البرمجية الأ�سا�سية
ورقة عمل ( ) 6
 1ـ �شغل البي�سك المرئي .2008
 2ـ	�أن�شئ م�شروعاً جديداً با�سم “بنك المعلومات” .
3ـ احفظ م�شروعك بنف�س اال�سم على المجلد الخا�ص بك .
 -4عدل خ�صائ�ص النموذج « «Form1كما يلي:
الخا�صية

القيمة

Name

Form1

Text

بنك المعلومات

Font-Size

14

RightToLeft

Yes

StartPosition

CenterScreen

 5ـ	�أ�ضف للنموذج الأول الكائنات التالية ليظهر كما يلي:

 6ـ احفظ التعديالت التي تمت على الم�شروع  ،ثم �أغلق البي�سك المرئي .2008
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الباب الثالث  :التعليمات البرمجية الأ�سا�سية
الــــــــدر�س

ال�سابع

اليـــــــــــوم

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

التـــــــــاريخ

............... / ....... / .......

عنــوان الدر�س
بنود الــــدر�س

تابع المتغيرات Variable

نطاق المتغيرات .
تطبيق يو�ضح كيفية التعامل مع المتغيرات :
(�أ) بناء النماذج .
(ب) �إ�ضافة الكائنات لنماذج التطبيق .

التطبـــــــــيق

ورقــــة عمـــل ()7

التقويم ال�صـــفي

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

التقويم الال�صفي

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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الباب الثالث  :التعليمات البرمجية الأ�سا�سية
ورقة عمل ( ) 7
 1ـ �شغل البي�سك المرئي .2008
 2ـ افتح م�شروع «بنك المعلومات» .
�	-3أ�ضف نموذجاً ثانياً للم�شروع .
 -4ا�ضبط خ�صائ�ص النموذج كما يلي:
الكائن

القيمة

الخا�صية

Name
Text
RightToLeft
Font-size

Form

Form2

ال�س�ؤال الأول
Yes

14

�	-5أ�ضف الكائنات التالية �إلى النموذج ليظهر كما يلي:
الكائن

الخا�صية
Name
Text

label1

Name
Text
Name
Text
Name
Text

Button1
Button2
Button3

القيمة

Label1

�س : 1لتخزين عنوان المتعلم ن�ستخدم متغيراً من نوع
Button1
Date
Button2
String
Button3
Integer

�	-6أ�ضف نموذجاً ثالثاً للم�شروع وا�ضبط خ�صائ�صه.
كما في النموذج ال�سابق� .أ�ضف الكائنات المنا�سبة للنموذج
ليظهر كما يلي .الحظ خا�صية  Textللنموذج
�	-7أ�ضف نموذجاً رابعاً للم�شروع وا�ضبط خ�صائ�صه.
كما في النماذج ال�سابقة  .ليظهر كما يلي:
 -8احفظ التعديالت التي تمت على الم�شروع،
ثم اغلق البي�سك المرئي . 2008
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الباب الثالث  :التعليمات البرمجية الأ�سا�سية
الــــــــدر�س

الثامن

اليـــــــــــوم

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

التـــــــــاريخ

............... / ....... / .......

عنــوان الدر�س
بنود الــــدر�س

تابع المتغيرات Variable

تطبيق يو�ضح كيفية التعامل مع المتغيرات :
(ج) كتابة التعليمات البرمجية لنماذج التطبيق .

التطبـــــــــيق

ورقــــة عمـــل ()8

التقويم ال�صـــفي

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

التقويم الال�صفي

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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الباب الثالث  :التعليمات البرمجية الأ�سا�سية
ورقة عمل ( ) 8
 1ـ �شغل البي�سك المرئي .2008
 2ـ افتح م�شروع «بنك المعلومات» .
�	-3أ�ضف وحدة نمطية « »Moduleللم�شروع و�أعلن عن متغيرين �أحدهما
 Stringوالثاني  S_gradeمن نوع .Integer

S_name

من نوع

 -4انتقل �إلى النموذج الأول « »Form1واكتب التعليمات البرمجية للزر «دخول» لتخ�صي�ص ا�سم
المتعلم للمتغير « »S_nameو �إخفاء النموذج الأول و�إظهار النموذج الثاني .
 -5انتقل �إلى النموذج الثاني « »Form2واكتب التعليمات البرمجية للزر الثاني « »Stringبحيث
ي�ضاف واحد للمتغير  S_gradeويتم �إخفاء النموذج الحالي و�إظهار النموذج الثالث .
 -6اكتب التعليمات البرمجية للزرين الأول والثالث لإخفاء النموذج الحالي و�إظهار النموذج الثالث
مع �إظهار ر�سالة تفيد ب�أن الإجابة غير �صحيحة.
 -7انتقل للنموذج الثالث « »Form3واكتب التعليمات البرمجية للأزرار الثالثة ،كما في النموذج
الثاني مع مراعاة الإجابة ال�صحيحة.
 -8انتقل للنموذج الرابع « »Form4واكتب التعليمات البرمجية على النموذج لتظهر النتيجة عند
فتح النموذج.
 -9انتقل للنموذج الرابع « »Form4واكتب التعليمات البرمجية على الزر «خروج» لإنهاء البرنامج .
 -10اختبر البرنامج.
 -11احفظ التعديالت التي تمت على الم�شروع ثم �أغلق البي�سك المرئي .2008
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الباب الثالث  :التعليمات البرمجية الأ�سا�سية
الــــــــدر�س

التا�سع

اليـــــــــــوم

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

التـــــــــاريخ

............... / ....... / .......

عنــوان الدر�س
بنود الــــدر�س

الثوابت Constants

تعريف الثابت .
الإعالن و التخ�صي�ص للثابت .
تطبيق على ا�ستخدام الثوابت .

التطبـــــــــيق

ورقــــة عمـــل ()9

التقويم ال�صـــفي

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

التقويم الال�صفي

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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الباب الثالث  :التعليمات البرمجية الأ�سا�سية
ورقة عمل ( ) 9
� - 1شغل البي�سك المرئي .2008
 -2افتح م�شروع «بنك المعلومات».
 -3انتقل �إلى النموذج الأول « »Form1و�أ�ضف الكائنات المنا�سبة ليظهر النموذج كما يلي :

� -4أ�ضف ثابتاً على م�ستوى النموذج با�سم « »S_designوخ�ص�ص له القيمة « ا�سمك » .
 -5اجعل ا�سمك يظهر في بداية ت�شغيل النموذج .
 -6اختبر البرنامج .
 - 7احفظ التعديالت التي تمت على الم�شروع ثم �أغلق البي�سك المرئي . 2008
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الباب الثالث  :التعليمات البرمجية الأ�سا�سية
الــــــــدر�س

العا�شر

اليـــــــــــوم

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

التـــــــــاريخ

............... / ....... / .......

عنــوان الدر�س
بنود الــــدر�س

تعليمة � :إذا...نفذ

IF … then

ال�صورة الأولى لتعليمة � :إذا...نفذ

IF … Then

ال�صورة الثانية لتعليمة �إذا...نفذ ...و�إال نفذ

IF … Then…Else

ال�صورة الثالثة لتعليمة �إذا...نفذ ...و�إال نفذ …IF … Then…Else

لعدة تعليمات ,
تطبيق على تعليمة �إذا...نفذ

التطبـــــــــيق

IF … Then

ورقــــة عمـــل ()10

التقويم ال�صـــفي

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

التقويم الال�صفي

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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الباب الثالث  :التعليمات البرمجية الأ�سا�سية
ورقة عمل ( ) 10
 1ـ �شغل البي�سك المرئي ، 2008
 2ـ افتح م�شروع «بنك المعلومات» .
3ـ �أ�ضف للنموذج الأول عنوان « �أدخل كلمة ال�سر» .
 4ـ	�أ�ضف للنموذج الأول �صندوق ن�ص ي�ستقبل كلمة ال�سر .
 5ـ	�أ�ضف التعليمات البرمجية الختبار كلمة ال�سر عند ال�ضغط على زر دخول ولتكن قيمتها . 200
 6ـ اختبر البرنامج للت�أكد من فاعلية كلمة ال�سر .
 7ـ احفظ التعديالت التي تمت على الم�شروع ثم �أغلق البي�سك المرئي . 2008
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الباب الثالث  :التعليمات البرمجية الأ�سا�سية
الــــــــدر�س

الحادي ع�شر

اليـــــــــــوم

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

التـــــــــاريخ

............... / ....... / .......

عنــوان الدر�س
بنود الــــدر�س

تعليمة  :في حالة Select case

ال�صورة العامة لتعليمة في حالة .Select case
تطبيق على تعليمة في حالة .Select case

التطبـــــــــيق

ورقــــة عمـــل ()11

التقويم ال�صـــفي

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

التقويم الال�صفي

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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الباب الثالث  :التعليمات البرمجية الأ�سا�سية
ورقة عمل ( ) 11
 1ـ �شغل البي�سك المرئي ،2008
 2ـ افتح م�شروع «بنك المعلومات» .
 3ـ	�أ�ضف عنوان  Label2للنموذج النتيجة .Form4
 4ـ م�ستعين بتعليمة � Select caseأ�ضف �إلى التعليمات البرمجية لحدث  Form Loadلكي يظهر
داخل العنوان : Label2
�أ ـ عبارة التعزيز «رائع» �إذا ح�صل المتعلم على درجتين .
ب ـ عبارة التعزيز «�أح�سنت» �إذا ح�صل المتعلم على درجة واحدة .
ج ـ عبارة التعزيز «حظ �أوفر المرة القادمة» �إذا لم يح�صل المتعلم على �أي درجة .
 5ـ اختبر الم�شروع على ثالث مرات :
�أ ـ	�أجب عن جميع الأ�سئلة ب�شكل �صحيح  ،ماذا تجد عند الو�صول للنموذج الأخير؟
..............................................................................................................................................................

ب ـ	�أجب عن �س�ؤال واحد ب�شكل �صحيح وعن الآخر ب�شكل غير �صحيح ،ماذا تجد عند
الو�صول للنموذج الأخير؟
..............................................................................................................................................................

ج ـ �أجب عن جميع الأ�سئلة ب�شكل غير �صحيح  ،ماذا تجد عند الو�صول للنموذج الأخير؟
..............................................................................................................................................................

 6ـ احفظ التعديالت ثم �أغلق البي�سك المرئي . 2008
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الباب الثالث  :التعليمات البرمجية الأ�سا�سية
الــــــــدر�س

الثاني ع�شر

اليـــــــــــوم

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

التـــــــــاريخ

............... / ....... / .......

عنــوان الدر�س
بنود الــــدر�س

الم�شروع
اختيار �أحد الم�شاريع من وحدة الم�شروع بالتعاون مع المعلم.
تخطيط البرنامج.
ت�صميم البرنامج على البي�سك المرئي .2008
ت�شغيل واختيار البرنامج.

التطبـــــــــيق

مناق�شة البرنامج

التقويم ال�صـــفي

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

التقويم الال�صفي

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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الف�صل الأول  :مفاهيم �أ�سا�سية
الأ�سئلة المو�ضوعية
�أو ًال :في البنود المرقمة من (  ) 7 -1توجد عبارات �صحيحة و �أخرى غير �صحيحة ،ظ ِّلل في مكان
الإجابة ( �أ ) �إذا كانت العبارة �صحيحة( ،ب) �إذا كانت العبارة غير �صحيحة:
البرنامج هو مجموعة من التعليمات المنطقية ي�صدرها الإن�سان للحا�سوب للقيام بمهمة
 1محددة.
 2المبرمج هو ال�شخ�ص الذي يقوم بت�شغيل برامج الحا�سوب .
 3لغة البرمجة هي �أداة ت�ساعدنا على بناء البرامج بجميع �أنواعها .
 4تعتمد لغة الآلة في كتابة تعليماتها على لغة قريبة من لغة الإن�سان .
 5تعد لغة التجميع  Assembly Languageمن لغات الم�ستوى الأدنى .
لغات البرمجة الن�صية  Script languagesتعتمد على عبارات �إنجليزية ا�صطالحية
 6للداللة على الأوامر التي توج ِه الحا�سوب .
 7لغات البرمجة المرئية تبني برامج ذات واجهة ر�سومية وال تحتاج لكتابة �أوامر ن�صية .

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

ثاني ًا :في البنود المرقمة من (  ) 3 -1توجد قائمتان (الأولى والثانية) ,اختر لكل بند من القائمة
الأولى ما ينا�سبه من القائمة الثانية ،ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:
القائمة الأولى
من لغات البرمجة

الإجابة

القائمة الثانية
ت�سمى

 1اللغة التي اعتمدت على �أرقام النظام الثنائي ()1,0
اللغة التي اعتمدت على اخت�صارات مثل
2
(  ) Int , Addفي كتابة تعليماتها .
اللغة التي تعتمد على عبارات �إنجليزية
 3ا�صطالحية للداللة على الأوامر التي توجه
الحا�سوب .

�أ

اللغة الإنجليزية .

ب

لغة الآلة .

ج

لغات الم�ستوى العالي .

د

لغة التجميع .
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الف�صل الأول  :مفاهيم �أ�سا�سية
ثالث ًا :في البنود المرقمة من (  ) 5 -1لكل بند �أربعة اختيارات  ،واحد فقط منها �صحيح،
اختر الإجابة ال�صحيحة ثم ظ ِّلل دائرة الحرف الدال عليها :
 1مجموعة التعليمات المنطقية التي يوجه المبرمج بها الحا�سوب للقيام بمهمة محددة ت�سمى :
�أ

لغة البرمجة.

ب

لغة بي�سك.

ج

البرنامج.

د

لغة الآلة .

� 2أداة ت�ساعدنا على بناء البرامج بجميع �أنواعها ت�سمى .
�أ

لغة البرمجة.

ب

الكيان البرمجي.

ج

البرنامج.

د

الكيان المادي.

 3لغة البرمجة التي اعتمدت على �أرقام النظام الثنائي ( )1,0في كتابة التعليمات البرمجية هي :
�أ

لغة بي�سك .

ب

لغة التجميع .

ج

لغة الآلة .

د

لغات الم�ستوى العالي .

 4لغات البرمجة التي تعتمد فقط على عبارات انجليزية ا�صطالحية للداللة على الأوامر التي
توجه الحا�سوب هي :
�أ

لغة البرمجة الن�صية.

ب

برامج النظم .

ج

لغة البرمجة المرئية .

د

البرامج الخدمية .

 5من لغات الم�ستوى العالي :
�أ

لغة الآلة .

ب

نظام الت�شغيل .

ج

لغة التجميع :

د

لغة بي�سك .
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الف�صل الأول  :مفاهيم �أ�سا�سية
رابع ًا :في البنود المرقمة من (  ) 4 -1عبارات تحتوي كل منها على فراغ� ،أكمل الفراغ بما
ينا�سبه من كلمات لتح�صل على عبارات �صحيحة :
 1مجموعة من التعليمات المنطقية التي يوجه المبرمج بها الحا�سوب للقيام بمهمة محددة
. .....................
� 2أداة ت�ساعدنا على بناء البرامج بجميع �أنواعها ت�سمى . .............................
 3لغة البرمجة التي اعتمدت في كتابة تعليماتها على لغة قريبة من لغة الإن�سان ت�سمى
. ..............................
 4لغة البرمجة التي تبني برامج ذات واجهة ر�سومية وتخفي خلفها �أوامر ن�صية توجه الحا�سوب ت�سمى
. ..............................

الأ�سئلة المقالية

�أجب عن الأ�سئلة الآتية:
ِّ -1عرف ك ًال من :
.................................................................................................................................
(  ) 1البرنامج :
(  ) 2لغة البرمجة................................................................................................................................. :
ِّ -2ق�سم لغات البرمجة �إلى م�ستوياتها  ،مع كتابة نبذة عن كل منها :
( .......................................................................................................................................................... ) 1
( .......................................................................................................................................................... ) 2
عدد اثنتين من لغات البرمجة ذات الم�ستوى الأدنى :
 3ـ ِّ
( .......................................................................................................................................................... ) 1
( .......................................................................................................................................................... ) 2
و�ضح المق�صود بكل من :
 4ـ ِّ
(  ) 1لغات البرمجة الن�صية Script languages
		 ..........................................................................................................................................................

(  ) 2لغات البرمجة المرئية

		 ..........................................................................................................................................................
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الف�صل الثاني  :واجهة البي�سك المرئي 2008
الأ�سئلة المو�ضوعية
�أو ًال :في البنود المرقمة من (  ) 10 -1توجد عبارات �صحيحة و�أخرى غير �صحيحة ،ظلل في
مكان الإجابة (�أ) �إذا كانت العبارة �صحيحة( ،ب) �إذا كانت العبارة غير �صحيحة:
 1من مزايا البي�سك المرئي �سهولة اكت�شاف الأخطاء البرمجية .

�أ

ب

 2يمكن من خالل البي�سك المرئي �إعداد تطبيقات النوافذ فقط .

�أ

ب

 3تظهر �أ�سماء الم�شاريع الأخيرة التي تم التعامل معها �أ�سفل نافذة .Getting Started

�أ

ب

�أ

ب

� 5صندوق الأدوات Toolboxعبارة عن نافذة يمكن من خاللها �إ�ضافة الكائنات المختلفة
للنموذج.

�أ

ب

 6تظهر جميع كائنات �صندوق الأدوات  Toolboxداخل مجموعة واحدة .

�أ

ب

 7لإظهار �صندوق الأدوات  Toolboxبعد �إغالقه يجب �إغالق البي�سك المرئي وفتحه
مرة �أخرى.

�أ

ب

 8ت�شترك كائنات البي�سك المرئي في جميع الخ�صائ�ص .

�أ

ب

نافذة  Solution Explorerتظهر بها جميع محتويات الم�شروع من النماذج Forms
والوحدات النمطية Module .

�أ

ب

 10يمكن نقل نافذة الخ�صائ�ص � Propertiesإلى �أي مكان وهي في و�ضع الإظهار الدائم.

�أ

ب

4

9

لفتح م�شروع �سبق �إن�شا�ؤه ي�ستخدم الأمر  Open Fileمن قائمة File

.

130
Menu

Next

Previous

Find

BookMark

Close

الف�صل الثاني  :واجهة البي�سك المرئي 2008
ثاني ًا :في البنود المرقمة من (  ) 6 -1توجد قائمتان (الأولى والثانية)  ،اختر لكل بند من القائمة
الأولى ما ينا�سبه من القائمة الثانية ،ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:
من خالل درا�ستك ل�صفحة البدء عند ت�شغيل البي�سك المرئي . Visual Basic 2008
القائمة الأولى
الوظيفة

الإجابة

القائمة الثانية
ي�ستخدم الجزء

تعر�ض �آخر م�شاريع تم التعامل معها
 1لفتحها ب�صورة �سريعة دون الحاجة لمعرفة
موقعها.

�أ

.Getting Started

 2تظهر فيها �أخبار لغة البي�سك المرئي
وتحدث تلقائياً �أثناء االت�صال باالنترنت.

ب

قائمة الم�شاريع الأخيرة

 3تعطي معلومات مب�سطة عن ا�ستخدام
البي�سك المرئي للم�ستخدم المبتدئ .

ج

الأخبار .News

د

�إعالنات Headlines

.projects

Recent

من خالل درا�ستك لعنا�صر واجهة البي�سك المرئي . Visual Basic 2008
القائمة الأولى
الوظيفة

الإجابة

القائمة الثانية
ي�ستخدم الجزء

 4النافذةالتي يمكن من خاللها �إ�ضافة
الكائنات المختلفة للنموذج ،

�أ

نافذة Solution Explorer

 5النافذةالتي يمكن من خاللها �ضبط
�أو�صاف الكائنات,

ب

ToolBox

النافذة التي تظهر بها جميع محتويات
 6الم�شروع من النماذج  Formsوالوحدات
النمطية Modules .

ج

Headlines

د

Properties
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الف�صل الثاني  :واجهة البي�سك المرئي 2008
ثالث ًا :في البنود المرقمة من (  ) 7 -1لكل بند �أربعة اختيارات ،واحد فقط منها �صحيح ،اختر
الإجابة ال�صحيحة ثم ظ ِّلل دائرة الحرف الدال عليها:
� 1أي مما يلي لي�س من مزايا لغة البي�سك المرئي : Visual basic 2008
�أ

لغة ت�ستجيب للأحداث .

ب

�سهولة اكت�شاف الأخطاء البرمجية.

ج

لغة تعتمد على كائنات ر�سومية .

د

تتقيد بالعديد من القواعد مثل طبيعة
الحروف كبيرة �أو �صغيرة .

 2يمكن من خالل لغة البي�سك المرئي � Visual basic 2008إنتاج تطبيقات لـ :
�أ

النوافذ .

ب

الويب .

ج

الهاتف النقال .

د

جميع ما �سبق �صحيح .

 3في �صفحة البدء  Start Pageالجزء الذي يعر�ض �آخر م�شاريع تم التعامل معها لفتحها ب�صورة �سريعة
ي�سمى:
�أ

Getting Started

ب

News

ج

Recent projects

د

Headlines

 4يمكن فتح م�شروع �سبق �إن�شا�ؤه من خالل :
�أ

الأمر  Open Projectمن قائمة «»File

ب

ال�ضغط على ا�سمه في قائمة

ج

من الجزء  Open Projectفي �صفحة
البدء .

د

جميع ما �سبق �صحيح.

projects

Recent

 5عند فتح م�شروع  ،يظهر في �صفحة ت�سمى :
�أ

Project

ب

Start Page

ج

Design

د

Form
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الف�صل الثاني  :واجهة البي�سك المرئي 2008
 6من عنا�صر واجهة البي�سك المرئي النافذة التي تعر�ض مكونات الم�شروع من النماذج
ووحدات  Modulesت�سمى :
�أ

Solution Explorer

ب

Properties

ج

Start Page

د

Toolbox

Forms

 7لتثبيت ظهور النوافذ بد ًال من الإخفاء التلقائي ي�ستخدم :
�أ

ب

ج

د

رابع ًا :في البنود المرقمة من (  ) 7 -1عبارات ،تحتوي كل منها على فراغ �،أكمل الفراغ بما
ينا�سبه من كلمات لتح�صل على عبارات �صحيحة :
عند ت�شغيل بي�سك المرئي Visual Basic 2008

تظهر لنا النافذة الرئي�سية محتوية على ...........

........................................ 1
.......................................... 2تظهر داخل الجزء  Recent Projectsويمكن فتحها ب�صورة
�سريعة .
 3لفتح م�شروع �سبق �إن�شا�ؤه ي�ستخدم من قائمة « »Fileالأمر ............................................
 4يتم فتح الم�شروع داخل �صفحة ت�سمى ................................................................
 5يمكن �إ�ضافة الكائنات المختلفة �إلى النموذج من خالل ..............................................
 6يمكن �إظهار �صندوق الأدوات بعد �إغالقه من قائمة  Viewبا�ستخدام الأمر .............................
 7يمكن �إظهار نافذة م�ستك�شف الحل بعد �إغالقها من قائمة  Viewبا�ستخدام الأمر ......................
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الف�صل الثاني  :واجهة البي�سك المرئي 2008
الأ�سئلة المقالية
�أجب عن الأ�سئلة الآتية:
عدد ثالثاً من مزايا البي�سك المرئي :Visual basic 2008
ِّ -1
( .......................................................................................................................................................... ) 1
( .......................................................................................................................................................... ) 2
( .......................................................................................................................................................... ) 2
 2ـ من خالل درا�ستك ل�صفحة البدء  Start Pageفي نافذة البي�سك المرئي ،Visual Basic 2008
ادر�س ال�شكل الآتي ثم �أكمل البيانات الناق�صة على ال�شكل :

1

2
3

الرقم

الوظيفة

ا�سم الجزء

1

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

2

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

3

...........................................................................................................................
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الف�صل الثاني  :واجهة البي�سك المرئي 2008
عدد طرق فتح الم�شروع :
 -3من خالل درا�ستك لفتح م�شروع �سبق �إن�شا�ؤه ِّ ،
()1

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

()2

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

()2

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

 -4اذكر وظيفة النوافذ التالية :
( � ) 1صندوق الأدوات Toolbox
		 ..........................................................................................................................................................
(  ) 2نافذة Properties
		 ..........................................................................................................................................................
(  ) 3نافذة Solution Explorer
		 ..........................................................................................................................................................

 -5من خالل درا�ستك للتحكم في نوافذ واجهة البي�سك المرئي �أكمل الجدول الآتي بما ينا�سبه :
الوظيفة

الأداة

......................................................................................................................................
...............................................................................................................................
..........................................................................................................................
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الباب الثاني
مراحل بناء البرنامج
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الف�صل الأول  :بداية بناء برنامج
الأ�سئلة المو�ضوعية
�أو ًال :في البنود المرقمة من (  ) 7 -1توجد عبارات �صحيحة و �أخرى غير �صحيحة  ،ظلل في مكان
الإجابة ( �أ ) �إذا كانت العبارة �صحيحة ( ،ب) �إذا كانت العبارة غير �صحيحة :
 1للتخطيط لإن�شاء برنامج نحدد البيانات التي �سيتم �إدخالها للبرنامج فقط.

�أ

ب

 2جميع البرامج تحتاج �إلى مدخالت من الم�ستخدم .

�أ

ب

 3حاوية الحل  Solutionيمكن �أن تحتوي على �أكثر من م�شروع لمو�ضوع واحد.

�أ

ب

لإن�شاء م�شروع جديد .

�أ

ب

تلقائيا في �شريط العنوان .
 6عند �إغالق الم�شروع يتم حفظ التعديالت تلقائيا .

�أ

ب

�أ

ب

 7يمكن �إ�ضافة الكائنات من �صندوق الأدوات  Toolboxبال�سحب والإفالت بالف�أرة .

�أ

ب

 4ت�ستخدم الأداة
 5تظهر �أزرار التحكم في النافذة

ثاني ًا :في البنود المرقمة من (  ) 6 -1توجد قائمتان (الأولى والثانية) ،اختر لكل بند من القائمة
الأولى ما ينا�سبه من القائمة الثانية ،ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:
عند �إغالق م�شروع يظهر لنا �صندوق حوار ويمكن منه �إختيار:
الإجابة

القائمة الثانية ( الوظيفة )

القائمة الأولى ( الزر )

1

Save

�أ

لفتح �آخر م�شروع تم العمل به .

2

Discard

ب

لعدم �إغالق الم�شروع.

3

Cancel

ج

لإغالق الم�شروع وعدم حفظ التعديالت.

د

لإغالق الم�شروع مع حفظ التعديالت .
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الف�صل الأول  :بداية بناء برنامج
يمكن ا�ستخدام �أكثر من طريقة لإ�ضافة الكائنات من �صندوق الأدوات Toolbox

القائمة الأولى
الطريقة

الإجابة

القائمة الثانية
الوظيفة

 4ال�ضغط المزدوج على الأداة

�أ

� 5سحب الأداة و�إفالتها على
النموذج

ب

 6اختيار الأداة ثم ر�سم الأداة
على النموذج

ج

تتم �إ�ضافة العن�صر بالحجم الذي تم ر�سمه في
المكان الذي تم الر�سم فيه .
ي�ضيف العن�صر بحجمه االفترا�ضي �أعلى ي�سار
النموذج في حالة تفعيله �أو فوق العن�صر الفعال
حالياً .
يتم �إ�ضافة العن�صر بحجمه االفترا�ضي في
المكان الذي تم فيه تحرير زر الف�أرة.

د

يظهر �صندوق حوار لتحديد مو�ضع العن�صر .

ثالث ًا :في البنود المرقمة من (  ) 3 -1لكل بند �أربعة اختيارات واحد فقط منها �صحيح  ،اختر
الإجابة ال�صحيحة ثم ظ ِّلل دائرة الحرف الدال عليها :
 1لإن�شاء م�شروع جديد من خالل البي�سك المرئي  2008ي�ستخدم الأمر :
�أ

Save All

ب

Save Project

ج

Discard

د

New project

 2لإ�ضافة كائن من �صندوق الأدوات � Toolboxإلى النموذج والتحكم في مو�ضعه وحجمه يتم :
�أ
ج

اختيار الأداة ثم ر�سم الأداة على النموذج
ال�ضغط المزدوج على الأداة

 3ي�ستخدم الكائن

ب
د

لإ�ضافة :

�أ

�إطار يظهر بداخله �صورة

ب

ج

�إطار يظهر بداخله عنوان

د
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الف�صل الأول  :بداية بناء برنامج
رابع ًا :في البنود المرقمة من (  ) 3 -1عبارات تحتوي كل منها على فراغ � ،أكمل الفراغ بما ينا�سبه
من كلمات لتح�صل على عبارات �صحيحة :
 1العمليات والتعليمات البرمجية التي �ستتم على البيانات ت�سمى ..........................
 2المعلومات المطلوبة الح�صول عليها من ناتج المعالجة ت�سمى ....................
 3لحفظ جميع ملفات الم�شروع ي�ستخدم الأمر ............................

الأ�سئلة المقالية
�أجب عن الأ�سئلة الآتية:
 -1من خالل درا�ستك لللتخطيط للبرنامج  ،اذكر المق�صود بكل من :
(  ) 1المدخالت ................................................................................................................................. :
(  ) 2المعالـجة................................................................................................................................. :
(  ) 3المخرجات................................................................................................................................. :
 -2من خالل درا�ستك لإ�ضافة الكائنات �إلى النموذج �أكمل الجدول الآتي بما ينا�سبه :
الوظيفة

الطريقة

ال�ضغط المزدوج على الأداة المطلوبة

ي�ضيف العن�صر بحجمه االفترا�ضي �أعلى ي�سار النموذج في
حالة تفعيله �أو فوق العن�صر الفعال حاليا .

�سحب الأداة و�إفالتها على النموذج

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

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

يتم �إ�ضافة العن�صر بالحجم الذي تم ر�سمه والمكان الذي تم
الر�سم فيه .
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الف�صل الثاني � :ضبط عنا�صر البرنامج
الأ�سئلة المو�ضوعية
�أو ًال :في البنود المرقمة من (  ) 7 -1توجد عبارات �صحيحة و �أخرى غير �صحيحة  ،ظلل في مكان
الإجابة ( �أ) �إذا كانت العبارة �صحيحة  ( ،ب ) �إذا كانت العبارة غير �صحيحة :
 1اليمكن تغيير خ�صائ�ص الكائن �أثناء ت�شغيل البرنامج .

�أ

ب

 2عند تحديد الكائن يظهر ا�سمه في �أعلى نافذة الخ�صائ�ص .

�أ

ب

 3عند تحديد الكائن تتغير الخ�صائ�ص �إلى الخ�صائ�ص المنا�سبة للكائن .

�أ

ب

 4عالمة  +بجانب الخا�صية تعني �أن لها خ�صائ�ص فرعية .

�أ

ب

 5خا�صية  Textتحدد الن�ص الذي �سيعر�ض داخل الكائن .

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

6
7

لي�س هناك فرق بين خا�صية  Textوخا�صية Name
يمكن �ضبط خا�صية Font

.

لأكثر من كائن دفعة واحدة .

ثاني ًا :في البنود المرقمة من (  ) 6 -1توجد قائمتان (الأولى والثانية) ،اختر لكل بند من القائمة
الأولى ما ينا�سبه من القائمة الثانية ،ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:
القائمة الأولى
ا�سم الخا�صية

الإجابة

1

خا�صية .Text

القائمة الثانية
الوظيفة
�أ

ت�ستخدم لتغيير لون الخط لن�ص الكائن .

 2خا�صية . Font

ب

تحدد الن�ص الذي �سيعر�ض داخل الكائن.

 3خا�صية . Anchor

ج

تحدد نوع وحجم ونمط الخط لن�ص الكائن .

د

تحدد محاذاة الكائن عند تغيير حجم النافذة
�أثناء الت�شغيل .
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الف�صل الثاني � :ضبط عنا�صر البرنامج
القائمة الأولى
قيمة خا�صية نمط الحجم
 SizeModeلكائن ال�صورة

الإجابة

القائمة الثانية
الوظيفة

4

StretchImage

�أ

يجعل الإطار ي�ساوي حجم ال�صورة .

5

AutoSize

ب

6

Zoom

ج

يجعل ال�صورة ت�ساوي حجم الإطار.
يجعل ال�صورة ت�ساوي حجم الإطار مع المحافظة
على تنا�سب الطول مع العر�ض .

د

يظهر جزء من ال�صورة ينا�سب حجم الإطار .

ثالث ًا :في البنود المرقمة من (  ) 2 -1لكل بند �أربعة اختيارات  ،واحد فقط منها �صحيح  ،اختر
الإجابة ال�صحيحة ثم ظ ِّلل دائرة الحرف الدال عليها :
 1الخا�صية التي تحدد الن�ص الذي �سيعر�ض داخل الكائن هي :
�أ

. Text

ب

. Name

ج

. Font

د

.Anchor

 2الخا�صية التي ت�ستخدم لتغيير لون الخط لن�ص الكائن :
�أ

. Font

ب

. ForeColor

ج

. Image

د

. Text

رابع ًا :في البنود المرقمة من (  ) 3 -1عبارات تحتوي كل منها على فراغ � ،أكمل الفراغ بما ينا�سبه
من كلمات لتح�صل على عبارات �صحيحة :
 1الخا�صية التي تحدد نوع وحجم ونمط الخط للن�ص هي ................................................
 2الخا�صية التي تحدد محاذاة الكائن عند تغيير حجم النافذة �أثناء الت�شغيل هي .........................
 3الخا�صية التي ت�ستخدم لتغيير لون الخط لن�ص الكائن المحدد هي ...................................
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الف�صل الثاني � :ضبط عنا�صر البرنامج
الأ�سئلة المقالية
�أجب عن الأ�سئلة الآتية:
 -1عرف كل مما يلي :
(  ) 1الخا�صية :
		 ..........................................................................................................................................................

(  ) 1خا�صية الن�ص : Text
		 ..........................................................................................................................................................

(  ) 1خا�صية ال�صورة : Image
		 ..........................................................................................................................................................
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الف�صل الثالث  :كتابة التعليمات البرمجية
الأ�سئلة المو�ضوعية

�أو ًال :في البنود المرقمة من (  ) 9 -1توجد عبارات �صحيحة و �أخرى غير �صحيحة ،ظلل في
مكان الإجابة ( �أ ) �إذا كانت العبارة �صحيحة  ( ،ب ) �إذا كانت العبارة غير �صحيحة :
 1ت�ستخدم تعليمة  Endفي �إغالق البرنامج .

�أ

ب

 2تحدد القاعدة التالية  ObjectName.Properties=Vauleتفعيل طريقة لكائن
 3التعليمة البرمجية  Me.BackColor = Color.Yellowتعني لون خلفية للنموذج
الحالي باللون الأ�صفر .
 4تحدد القاعدة التالية  ObjectName.Methodتحديد قيمة لأحد خ�صائ�ص الكائن

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

 5يتجاوز البي�سك المرئي عن �أي خط أ� �إمالئي في كتابة التعليمات البرمجية

�أ

ب

 6يجب كتابة تعليمات برمجية لكل حدث من �أحداث الكائن .

�أ

ب

 7تظهر نافذة  Outputعمليات اختبار التعليمات البرمجية .

�أ

ب

 8المجلد االفترا�ضي لبناء البرنامج هو . bin\Release

�أ

ب

 Public Class 9هي نهاية التعليمات البرمجية في النموذج .

�أ

ب

ثاني ًا :في البنود المرقمة من (  ) 6 -1توجد قائمتان الأولى والثانية ،اختر لكل بند من القائمة
الأولى ما ينا�سبه من القائمة الثانية ،ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:
القائمة الأولى
يرتبط بالكائن

الإج`ابة

القائمة الثانية

1

خ�صائ�ص

�أ

وظائف م�ضمنه في الكائن .

2

طرق

ب

تحدد مظهره .

3

�أحداث

ج

ت�شغيل البرنامج .

د

م�ؤثرات على الكائن مثل ال�ضغط بالف�أرة .
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الف�صل الثالث  :كتابة التعليمات البرمجية
القائمة الأولى
ي�ساعد �أمر :

الإجابة

القائمة الثانية
على :

4

Save All

�أ

اختبار البرنامج

5

Build

ب

حفظ الم�شروع

6

Start Debugging

ج

بناء البرنامج

د

حذف البرنامج

ثالث ًا :في البنود المرقمة من (  ) 5 -1لكل بند �أربعة اختيارات واحد فقط منها �صحيح  ،اختر
الإجابة ال�صحيحة ثم ظ ِّلل دائرة الحرف الدال عليها :
 1ت�ساعد الطريقة  )(Hideعلى :
�أ �إظهار الكائن .
ج تحريك الكائن .
 2ت�ساعد القيمة  TimeStringعلى :
�أ �إظهار الوقت الحالي
ج �إظهار وقت ت�صميم البرنامج
 3الحدث التلقائي للنموذج هو :

ب

�إخفاء الكائن .
حذف الكائن .

ب

�إظهار التاريخ الحالي
لي�س �أياً مما �سبق

�أ

Click

ب

Double Click

ج

Load

د

لي�س �أياً مما �سبق

د

د

 4الحدث التلقائي للزر  Buttonهو :
�أ

Click

ب

Double Click

ج

Load

د

لي�س �أياً مما �سبق

على :
 5ت�ساعد �أداة
�أ حفظ البرنامج
ج اختبار البرنامج
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الف�صل الثالث  :كتابة التعليمات البرمجية
رابع ًا :في البنود المرقمة من (  ) 3 -1عبارات تحتوي كل منها على فراغ � ،أكمل الفراغ بما ينا�سبه
من كلمات لتح�صل على عبارات �صحيحة :
 1مع كتابة �أول حرف من تعليمة برمجية في محرر التعليمات البرمجية تظهر ...........................
 2الختبار البرنامج ن�ضغط على مفتاح ..................................
 3يتم بناء البرنامج من خالل �أمر ......................................

الأ�سئلة المقالية
�أجب عن الأ�سئلة الآتية:
 -1عرف ك ًال من :
(�أ) الحدث :
		 ..........................................................................................................................................................

(ب) محرر التعليمات البرمجية :
		 ..........................................................................................................................................................

�	- 2أكمل على الر�سم بيانات ال�شكل التالي :
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الفصل اآلول  :الثوابت واملتغيرات
الأ�سئلة المو�ضوعية

�أو ًال :في البنود المرقمة من ( )17 -1توجد عبارات �صحيحة و �أخرى غير �صحيحة ،ظلل في مكان
الإجابة ( �أ ) �إذا كانت العبارة �صحيحة( ،ب) �إذا كانت العبارة غير �صحيحة:
1
2
3
4
5
6
7

يمكن تخزين عدد �أيام الغياب لمتعلم ما في متغير له النوع . Date
القيمة االفترا�ضية لمتغير من النوع المنطقي « »Booleanهي . True
جميع المتغيرات العددية لها القيمة االفترا�ضية ( � ) 0صفر .
عند الإعالن عن متغير وعدم تخ�صي�ص قيمة له تخ�ص�ص له قيمة افترا�ضية ح�سب نوع المتغير.
كلمة  Dimت�صلح كا�سم للمتغير .
يفرق البرنامج بين الأحرف الكبيرة وال�صغيرة في �أ�سماء المتغيرات .
يمكن الإعالن عن �أكثر من متغير في جملة  Dimواحدة .

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

 8عند تخ�صي�ص قيم ن�صية لمتغير �أثناء كتابة التعليمات البرمجية يجب و�ضعها بين
عالمتي .# #

�أ

ب

 9عند تخ�صي�ص قيم عددية لمتغير �أثناء كتابة التعليمات البرمجية يجب و�ضعها بين
عالمتي « « .

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

�أ

ب

 10عند الإعالن عن متغير على م�ستوى النموذج يمكن تخ�صي�ص قيمة له من �أي مكان
داخل النموذج .
 11عند الإعالن عن متغير على م�ستوى الم�شروع يمكن تخ�صي�ص قيمة له من �أي نموذج
 12الكلمة المفتاحية  Meتدل على النموذج الحالي .
 13ت�ستخدم الطريقة  wohSلإخفاء النموذج .
 14ت�ستخدم الدالة  Msgboxلإظهار ر�سالة للم�ستخدم .
 15للإعالن عن ثابت ن�ستخدم الكلمة المفتاحية . eM
 16يمكن الإعالن عن الثوابت بدون تحديد نوع لها .
 17قيمة الثابت تتغير �أثناء تنفيذ البرنامج .

151
Menu

Next

Previous

Find

BookMark

Close

الف�صل الآول  :الثوابت والمتغيرات
ثاني ًا :في البنود المرقمة من (  ) 9 -1توجد قائمتان الأولى والثانية ،اختر لكل بند من القائمة
الأولى ما ينا�سبه من القائمة الثانية ،ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:
القائمة الأولى
لتخزين البيانات

الإجابة

 1الن�صية
 2التاريخ �أو الوقت

�أ

Boolean

ب

String

 3القيم المنطقية ( ) True – False

ج

Byte

د

Date

القائمة الأولى
لتخزين

الإجابة

Menu

القائمة الثانية
ن�ستخدم متغير ًا من نوع

 4ا�سم المتعلم

�أ

Boolean

 5تاريخ الميالد

ب

String

 6عدد �أيام الغياب لمتعلم

ج

Date

د

Byte .

اإلجابة
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القائمة الثانية
ن�ستخدم متغير ًا من نوع

القائمة األولى

القائمة الثانية

الكلمة

نستخدم لـ

للإعالن عن متغير على م�ستوى
النموذج �أو الأجراء.
للإعالن عن متغير على م�ستوى
الم�شروع.

7

Me

�أ

8

Dim

ب

9

Public

ج

تخ�صي�ص قيم للمتغيرات .

د

للداللة على ا�سم النموذج الحالي .
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الفصل اآلول  :الثوابت واملتغيرات
ثالث ًا :في البنود المرقمة من (  ) 7 -1لكل بند �أربعة اختيارات  ،واحد فقط منها �صحيح
اختر الإجابة ال�صحيحة ثم ظ ِّلل دائرة الحرف الدال عليها :
1

2

3

4

5

6

7

القيمة االفترا�ضية لمتغير من النوع الن�صي هي :
�أ

�صفر .

ب

�سل�سلة فارغة . Null

ج

. 2001/1/1

د

. False

لتخزين عنوان المتعلم ن�ستخدم متغيراً من نوع :
�أ

. String

ب

. Date

ج

. Byte

د

. Boolean

واحد من �أنواع المتغيرات التالية ال ي�صلح لتخزين بيانات عددية :
�أ

. Byte

ب

. Double

ج

. Date

د

. Integer

للإعالن عن متغير على م�ستوى النموذج �أو الإجراء ن�ستخدم الكلمة المفتاحية :
�أ

. Public

ب

. Dim

ج

.Byte

د

. Me

عند ا�سناد قيمة ن�صية لمتغير من نافذة التعليمات البرمجية ن�ستخدم :
�أ

«« .

ب

.##

ج

بدون �أي عالمات .

د

ال يمكن �إ�سناد قيم للمتغيرات �أثناء
كتابة التعليمات.

لإظهار ر�سالة للم�ستخدم ن�ستخدم :
�أ

. Hide

ب

. Me

ج

. Msgbox

د

Show

لإخفاء النموذج ن�ستخدم :
�أ

. Dim

ب

. Show

ج

. Public

د

. Hide
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الف�صل الآول  :الثوابت والمتغيرات
رابع ًا :في البنود المرقمة من (  )6 -1عبارات تحتوي كل منها على فراغ � ،أكمل الفراغ بما ينا�سبه
من كلمات لتح�صل على عبارات �صحيحة :
1
2
3
4
5
6

مكان في الذاكرة تخزن فيه بيانات �أثناء تنفيذ البرنامج  ،له ا�سم فريد يميزه هو ......................
المتغير من نوع  Booleanي�ستخدم لتخزين قيم ................................
المتغير من نوع  Dateي�ستخدم لتخزين قيم ....................................
جميع المتغيرات العددية لها القيمة االفترا�ضية .................................
للإعالن عن متغير على م�ستوى الم�شروع ن�ستخدم الكلمة المفتاحية ..............................
للإعالن عن الثوابت داخل البرنامج ن�ستخدم الكلمة المفتاحية ....................................

الأ�سئلة المقالية
�أجب عن الأ�سئلة الآتية:
 -1عرف ك ًال من :
( �أ ) المتغير :
		 ..........................................................................................................................................................

( ب ) نطاق المتغير :
		 ..........................................................................................................................................................

( ج ) الوحدة النمطية : Module
		 ..........................................................................................................................................................

( د ) الثابت :
		 ..........................................................................................................................................................
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 -2اذكر ثالثة من �أنواع المتغيرات ت�ستخدم لتخزين قيم عددية :
( �أ ) ........................................................................................................................................................
( ب ) ........................................................................................................................................................
( ج ) ........................................................................................................................................................
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الفصل اآلول  :الثوابت واملتغيرات
 -3ال�شكل التالي يمثل نافذة م�ستك�شف الحل ادر�سه جيدا ثم �أكمل الجدول التالي:

ا�سم الم�شروع .
عدد نماذج الم�شروع.
ا�سم احدى نماذج الم�شروع .
عدد الوحدات النمطية في الم�شروع.

 -4ال�شكل التالي يمثل نافذة التعليمات البرمجية ادر�سه جيدا ثم �أكمل الجدول التالي:

عدد المتغيرات العددية.
ا�سم احد المتغيرات العددية.
ا�سم متغير ي�ستخدم لتخزين حروف .
ا�سم متغير لتخزين تاريخ .
ا�سم النموذج الحالي .
تم الإعالن عن المتغيرات على م�ستوى .
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الف�صل الثاني  :التفرع
الأ�سئلة المو�ضوعية

�أو ًال :في البنود المرقمة من ( )6 -1توجد عبارات �صحيحة و �أخرى غير �صحيحة ،ظلل في مكان
الإجابة ( �أ ) �إذا كانت العبارة �صحيحة( ،ب) �إذا كانت العبارة خاطئة:
1

عند ا�ستخدام تعليمة If ….. Then

ف�إن البرنامج ينفذ التعليمات بت�سل�سل مهما كان

�أ

ب

 2عند ا�ستخدام تعليمة  If ….. Thenيمكن كتابة �أكثر من تعليمة برمجية ينفذها البرنامج
�إذا تحقق ال�شرط .
 3ت�ستخدم التعليمة  End Selectلإنهاء تعليمة . If ……. Then

�أ

ب

�أ

ب

 4ت�ستخدم تعليمة  Select caseلتنفيذ عدة تعليمات برمجية ح�سب قيمة متغير معين .

�أ

ب

 5عند ا�ستخدام تعليمة  Select caseف�إنه يمكن اختبار قيمة متغير تقع بين قيمتين .

�أ

ب

 6يمكن ا�ستخدام معامالت المقارنة داخل تعليمة . Select case

�أ

ب

ال�شرط .

ثاني ًا :في البنود المرقمة من ( )3 -1توجد قائمتان (الأولى والثانية ،اختر لكل بند من القائمة
الأولى ما ينا�سبه من القائمة الثانية ،ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:
القائمة الأولى
عند ا�ستخدام التعليمة Select case
ف�إن قيمة المتغير

الإجابة

القائمة الثانية
تعني عندما تكون قيمة المتغير

1

Case 10

أ

�أقل من . 10

2

Case 8 to 10

ب

� 8أو � 9أو 10

3

Case 8,10

ج

� 8أو 10

د

ت�ساوي 10
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الف�صل الثاني  :التفرع
ثالث ًا :في البنود المرقمة من (  ) 3 -1لكل بند �أربعة اختيارات  ،واحد فقط منها �صحيح  ،اختر
الإجابة ال�صحيحة ثم ظلل دائرة الحرف الدال عليها :
 1لإنهاء تعليمة  If ……. Thenت�ستخدم التعليمة :
أ

End Case

ب

End Select

ج

End If

د

End Sub

 2لإنهاء تعليمة  Select caseت�ستخدم التعليمة :
أ

End Case

ب

End Select

ج

End If

د

Close

 3عند ا�ستخدام تعليمة  Select caseلمتغير ف�إن التعليمة

case is < 4

تعني �أن يكون المتغير:

أ

�1أو � 2أو � 3أو 4

ب

�أكبر من 4

ج

ال ي�ساوي 4

د

�أقل من 4

رابع ًا :في البنود المرقمة من (  ) 3 -1عبارات ،تحتوي كل منها على فراغ� ،أكمل الفراغ
بما ينا�سبه من كلمات لتح�صل على عبارات �صحيحة:
 1لتنفيذ تعليمة برمجية �إذا تحقق �شرط واحد ت�ستخدم التعليمة .....................................
 2لتنفيذ عدة تعليمات برمجية ح�سب قيمة متغير ما ت�ستخدم التعليمة ..............................
 3لإنهاء تعليمة  Then …..Ifت�ستخدم التعليمة ......................................
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الف�صل الثاني  :التفرع
الأ�سئلة المقالية
ادر�س التعليمات البرمجية المو�ضحة في ال�شكل الآتي ثم �أكمل 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

			

)»ت�أكد من القيمة المدخلة«(				MsgBox
Case 1 To 4

			

)»م�ستوى �ضعيف«(				MsgBox
Case 5

			

)»م�ستوى متو�سط«(				MsgBox
Case 6 To 10

			

)»م�ستوى متقدم«(				MsgBox
End Select

		

End Sub
End Class

ا�سم المتغير
نطاق المتغير
نوع المتغير
قيمة المتغير
ماذا �سيحدث عندما تكون قيمة المتغير 11
ماذا يحدث عندما تكون قيمة المتغير 5
ماذا يحدث عندما تكون قيمة المتغير 7
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التفرع
الف�صل الثاني :
املراجـع

*

*

*

*

عزب محمد عزب ،مو�سوعة مبرمجي فيجول بي�سك  ،005دار الكتب العلمية للن�شر
والتوزيع ،م�صر 2007 ،م.
مايكل هالفر�سون ـ مركز التعريب والبرمجة ،خطوة خطوة Microsoft Visual
 Basic 2008دار العلوم العربية ،لبنان 2008 ،م .
محمد ح�سين ب�صبو�ص وحمزة الغولة وخلدون الجدوع ،البرمجة بلغة فيجوال بي�سك
للجميع ،دار اليازوري العلمية 2007 ،م.
تقنية المعلومات لل�صف الثاني ع�شر  -ج  1الطبعة الأولى 2009 / 2008م.

* Christian Gross, Beginning VB 2008 From Novice to Professional,

Apress, 2008.
* James Foxall, Sams Teach Yourself Visual Basic 2008 in 24 Hours,

Sams Press, 2008 .
* Evangelos Petroutsos , Mastering Microsoft Visual basic 2008,

Wiley Publishing, 2008
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