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 Mathematics Functions .الرياضيةالدوال  

 عدد للالمطلقة  القيمة تعيد الوظيفة  Abs الدالة

 Dim myny As single مثال
 كتابة في تحميل النموذج

myny = Math.Abs(-45) 
 

Textbox1.Text = myny 
 

 فإن نتيجة تنفيذ الدالة هي

MyNumber=45 

 تحديد الجذر التربيعي لرقم معين الوظيفة Sqrt  الدالة

 Dim MyNumber As Integer مثال
MyNumber = Math.Sqrt(4) 
 
        TextBox1.Text = MyNumber 

 2فإن نتيجة تنفيذ الدالة هي

 تحديد قيمة اللوغاريتم العشري لرقم الوظيفة  Log الدالة

 Dim MyNumber As String مثال
        MyNumber = Math.Log(20) 
        TextBox1.Text = MyNumber 

 فإن نتيجة تنفيذ الدالة هي
MyNumber=2.9957327 

الرقم  قاعدة اللوغاريتم الطبيعي مرفوعة بقوة وهي (e) تحديد القيمة الوظيفة  Exp الدالة
  2.7182818 تساوي تقريبا (e) الذي تتضمنه حيث

 Label1.Text = Math.Exp(1) مثال

 رقما   15 أق وووووي وواحد بحدتوليد أرقام عشوووووواقية تقب ما بين ال وووووفر  الوظيفة  Rnd الدالة
 عشريا  

 Dim myny As Single مثال
 النموذجكتابة في تحميل 

myny = Rnd(10) 
Textbox1.Text = myny 
 

لةا وعند تشووووووو يل  0.7055475 قد تعطي رقما مثل Rnd(10)  لدا
 .وهكذا 0.533424 الدالة مرة أخري ينتج رقما آخر مثل
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 الت ريح
Randomize  

والح ول عدم التكرار لمنه  ونستفيد Rnd يعمل هذا الت ريح مب الدالة الوظيفة
 ساعة النظام ىوذلك ألنه يعتمد عل فضلأعشواقية  ىعل

  Randomize مثال
MsgBox Int((10 * Rnd) + 1)  
 توليد أرقام عشواقية من واحد إلى عشرة

وعشرية  أرقام  حيحة ىلحساب الجزء ال حيح فقط من رقم يشتمل عل الوظيفة  Int الدالة
لحذف األرقام العشووورية الموجودة بعد الع مة العشووورية  ىأو بعبارة أخر
 بدون تقريب

 Dim myny As Single    مثال
    myny = Int(332.54) 
        TextBox1.Text = myny 
332فإن نتيجة الدالة هي           

 العشريةدالة التقريب التي من خ لها يمكنك تحديد عدد األرقام  الوظيفة  Round الدالة

 Dim myny As Single مثال
myny = math.Round(4.52696,2) 
Dim myny As Single 
TextBox1.Text = myny 

فهو عدد التي سوووتقرب  2الرقم المراد تقريبه أما الرقم  4.52696 حيث
 4.53الناتج  بعد الع مة العشرية وسيكون

 فيعنهووا مب األرقووام الموجبووة و تختلف  Int الوودالووة تعموول نفو وظيفووة  الوظيفة  Fix الدالة
 السالبة مألرقال ال حيححساب الجزء 

 Label1.Text = Fix(4.52696) مثال
  فإن نتيجة تنفيذ الدالة هي4
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 String Functions .البياناتدوال سالسل 

م فوفة يكون رقم ل عدة بيانات مدخلة كن وص تف لها فا لة إلى يتحو الوظيفة  Array الدالة
 (0) هو (Lower Bound) أول عن ر فيها

 ,"Dim mynumber = array() {"First", "Second", "Third مثال
"Forth"} 
 
MsgBox(mynumber(0)) 
MsgBox(mynumber(1)) 
MsgBox(mynumber(2)) 
MsgBox(mynumber(3)) 

 هي:النتيجة 

First  
Second  
Third  
Forth   

 

ل حالة النص المدخل من حالة األحرف ال  يرةإلى حالة األحرف يتحو الوظيفة  UCase الدالة
 الكبيرة

 "Dim myny = "kuwait مثال

 كتابة في تحميل النموذج

myny = UCase("kuwait") 

Textbox1.Text = myny 

 هي:النتيجة 

KUWAIT 

 تبعا   الموجود في التعبير الوقت/تنسوووويم رقم أو سوووولسوووولة حروف أو التاري  الوظيفة  Format الدالة
  .التعليمات التنسيم الموجودة في الدالة نفسه

 Dim mydate As String مثال

mydate = Format(Now(), "dd-mm-yyyy") 

MsgBox(mydate) 
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MsgBox(Format(DateString, "short date")) 

 نصمن  ىواليمن اليسرىحذف الفراغات الموجودة في الجهة  الوظيفة  Trim الدالة
 

  MyT e x t = Trim("      Kuwait        ") مثال

T e x t1.t e x t = MyT e x t  

Dim myny = ("    kuwait  ") 
 كتابة في تحميل النموذج

myny = Trim("kuwait    ") 
Textbox1.Text = myny 

 نصحذف الفراغات الموجودة في الجهة اليمني من  الوظيفة  Rtrim الدالة

 MyT e x t = Rtrim("Kuwait           ") مثال

 نصمن  اليسرىحذف الفراغات الموجودة في الجهة  الوظيفة Ltrim الدالة

 

  MyT e x t = Ltrim("        Kuwait ") مثال

 محدده بالعدد الموجود بين األقواووتقوم هذه الدالة سلسلة فراغات  الوظيفة  Space الدالة

  

 Dim myny = ("kuwait  ") مثال
 كتابة في تحميل النموذج

myny = "Im" + Space(5) + ("kuwait ") 
 Textbox1.Text = myny  
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 Date and Timeوالتاريخ وال الوقت د

 
 

 

 باستخدام ساعة الحاسب  والوقت الحاليتاري  اليوم  تعرض الوظيفة  Now الدالة

 ()Label1. text= Now مثال

 بساعة الحاسب  هو مسجلالوقت الحالي حسب ما  تعرض الوظيفة  Time الدالة

 Label1.Text = TimeOfDay مثال

 التاري  الحالي حسب ما هو مسجل بالحاسب  تعرض الوظيفة  Date الدالة

 Label1.Text = Date.today     مثال

 Day الدالة
 Month والدالة

لة  الوظيفة لدا لة رقميوة   ()Dayتعرض ا بدال يمثول ترتيووب  31،  1 يقب بيناليوم 
بداللة   الشوووهر ()Month الدالةتعرض  بينما  التاري ،  اليوم المقابل لقيمة

  يمثل ترتيب الشهر المقابل لقيمة تاريخية 12،  1 يقب بينرقمية 

 Label1.Text = Now.Day مثال

Label1.Text = Now.Month 

Label1.Text = Now.DayOfWeek.ToString       لعرض اسم اليوم 

 الدالة
DateSerial  

 األقواو  التاري  المسلسل المقابل لليوم والشهر والسنة المدون بين تعرض الوظيفة
 

 Dim GetDate As Date مثال

  GetDate = DateSerial(2003, 4, 11) 

        MsgBox(GetDate) 

 الدالة
TimeSerial  

 الوقت المسووووووولسووووووول المقابل للسووووووواعة والدقيقة والثانية المدونة بين تعرض الوظيفة
 األقواو

 

 Dim Get_time As Date مثال

  Get_time = timeSerial(12,59,20) 
        MsgBox( Get_time ) 
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    Data Typesأنواع البيانات 

العديد من أنواع البيانات، فاألعداد لها أنواع تخزن بها قيم  ووووحيحة وأنواع تخزن بها قيم كسوووورية،  فيجوال بيسووووك فيتوجد 
 وكذلك توجد أنواع بيانات ن ية ومنطقية وتاري  ووقت وغير ذلك الكثير.  

   

 :  في فيجوال بيسكأنواع البيانات الرقمية الصحيحة 

 

   العشرية:أنواع البيانات الرقمية 

 

   النصية:أنواع البيانات 

ويخزن به  Dateونوع  True/Falseبه قيمة منطقية  ويخزن Booleanكما يوجد أيضا أنواع أخرى من البيانات أهمها   

 .التاريخ والوقت

 
 

 
 

 القيمة الصغرى   القيمة العظمى  
 الحجم 

 بالبايت  
 النوع  

  ١   ٠   ٢٥٥  Byte 

  ١   -١٢٨   ١٢٧  SByte 

  ٢   -٣٢٧٦٨   ٣٢٧٦٧  Short 

  ٢   ٠   ٦٥٥٣٥  UShort 

  ٤   -٤٨ ٤٨٣٦ ١٤٧ ٢   ٤٧ ٤٨٣٦ ١٤٧ ٢  Integer 

  ٤   ٠   ٩٥ ٦٧٢ ٩٤٩ ٤٢  UInteger 

  ٨   -٨٠٨ ٧٥ ٥٤٧ ٠٣٦٨ ٧٢ ٢٢٣٣ ٩   ٠٧ ٧٥٨ ٥٤٧ ٠٣٦٨ ٧٢ ٢٢٣٣ ٩  Long 

  ٨   ٠   ٦١٥ ٥٥١ ٠٩ ٧٣٧ ٧٤٤٠ ٤٤٦ ١٨  ULong 

 القيمة الصغرى   القيمة العظمى  
 الحجم 

 بالبايت  
 النوع  

  3.4028235E38   -3.4028235E38   ٤  Single 

1.79769313486231E308  1.79769313486231E308-   ٨  Double 

صتتفر  يستتتخدم لتمليل اداداد الصتتحيحة والعشتترية ويمكن تحديد الدقة العشتترية من

 خانة اشرية ٢٨إلى 
  ١٦  Decimal 

 القيمة  
 الحجم 

 بالبايت  
 النوع  

 Char  ٢    Unicodeيخزن به حرف واحد بترميز 

 مليار حرف بترميز  ٢يخزن به سلسلة حرفية من صفر إلى 

 Unicode 

 String  غير محدود  
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   التفرع:

تقوم بتنفيذ تعليمة أو مجمواة من التعليمات بناء الى قيمة منطقية  التيك مجمواة من التعليمات ستتتقدم لنا لغة فيجوال بي

تعبير له قيمة منطقية فيمكن أن يكون الشرط ناتج  أيوالشرط هو  Falseأو  Trueإما  هيوالقيمة المنطقية  ،لشرط معين

إذا  Trueتكون نتيجته قيمة منطقية إما  شرطيمى تعبير فهذا يس A>bمقارنة بين متغيرين باستخدام اوامل المقارنة ملل 

  :هيفيجوال بيسك  فيالقرار  اتخاذوتعليمات  الشرط،إذا لم يتحقق  Falseتحقق الشرط وإما 

• If ……. Then  

• If ……. Then …… Else  

• Select Case  

• Try …… Catch …… Finally  

Then…… If    

   :الى الصورة التالية Ifجملة  البرمجية تكتبحالة تنفيذ سطر واحد فقط من التعليمات  في

 If  [Conditional Expression]  Then [Statement]  
 Thenلم يليه الكلمة المحجوزة  شرطيبعدها تعبير  يأتيلم  Ifتُكتب الجملة الى سطر واحد بحيث تبدأ بالكلمة المحجوزة 

   .لم الجملة المطلوب تنفيذها

  

Conditional Expression  

 ،Booleanيمكن أن يكون املية مقارنة بين قيمتين أو متغيرين أو أكلر ويمكن أن يكون متغير من نوع  شرطيهو تعبير 

  Falseأو  Trueالنهاية إما  فيالمهم أن تكون النتيجة 

  

Statement  

   التالية:أما إذا أردنا تنفيذ مجمواة من التعليمات تُكتب الجملة الى الصورة  البرمجيةهى تعليمة واحدة من التعليمات 

If  [Conditional Expression]  Then     [Statement 1]     [Statement 2] [Statement 3] 
 End If 

 إلنهاء هيكل الشرط   End Ifلم تُكتب الكلمة المحجوزة  Thenتُكتب التعليمات الى ادة أسطر بعد كلمة 

   :(١)ملال   

Dim X, Y As Short  
X = 10  
If X >= 10 Then Y = X * 2  

 

نتيجة هذا  ، =<وهو املية مقارنة بين متغير وقيمة مجردة باستتتتتخدام اامل المقارنة   (=< X 10)هو  الشتتتترطيالتعبير 

المكتوبة بعد كلمة  ( Y = X* 2)إذن تحقق الشتتتترط وستتتتيتم تنفيذ الجملة  ١٠تستتتتاوى  Xآلن قيمة  Trueالتعبير ستتتتتكون 

Then تعنى إستتتتناد القيمة الناتجة ان حاصتتتتل ضتتتترب المتغير  والتيX إلى المتغير  ٢العدد  فيY  لتصتتتتبم قيمة المتغيرY 
   ٢٠تساوى 
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   :(٢)ملال 

Dim X, Y, Z As Integer  
Z = 1  
If Z <> 9 Then  
X += Z  
Y *= X  
End If  

  

و  ١تستاوى  xستيكون قيمة المتغير  Y *= Xو  X += Zوهما  (z<>9الشورط  هذا الملال ستيتم تنفيذ تعليمتين اند تحقق  في

   .يأخذ القيمة االفتراضية صفر إذا لم تُسند له قيمة الرقميالمتغير  دن هي صفرا yقيمة المتغير 

Y *= X يعادل Y=Y*X =0*1 

  

   Else…… Then …… Ifتعليمة 

 وتُكتب هذه التعليمات بعد الكلمة المحجوزة  الشرط،حالة ادم تحقق  فيتُستخدم هذه الجملة إذا أردت تنفيذ تعليمات معينة 

 

Else  

   

 برنامج حساب النسبة المئوية لمجموع طالب  الجملة:ملال الى هذه 

   :التالية لم اكتب التعليمات البرمجية Console Applicationمشروع جديد من  أنشئ

   

Dim Student_Mark As Single  

Student_Mark = Console.ReadLine  

If Student_Mark >= 50 Then  

   Console.WriteLine("Student Succeeded")  

Else    

   Console.WriteLine("Student failed") End If  

  

   Singleتم اإلاالن ان متغير لدرجة الطالب من نوع 

  Student_Mark = Console.ReadLine السطر 

  Student_Markالمتغير  فيسطر ادوامر ويخزنها  فيسيدخلها المستخدم  التييعنى أن البرنامج سيقرأ القيمة 

 Studentيطبع البرنامج الجملة  ٥٠تختبر درجة الطالب إذا كانت أكبر من أو تستتتتتتاوى  التيبعد ذلك تأتى جملة الشتتتتتترط 

Succeeded وإن لم يتحقق الشتتتترط ستتتتيطبع البرنامج الجملة  نجم،تعنى أن الطالب  وهيStudent failed تعنى  وهي

   .أن الطالب فشل
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ج يختبر شتتتتتتترط معين فإذا تحقق هذا الشتتتتتتترط يقوم وفى بعض الحاالت نحتاج إلى اختبار شتتتتتتتروط متعددة بحيث أن البرنام

 ،لم يتحقق الشتتتتتترط يقوم باختبار شتتتتتترط  خر وهكذا وإذاالبرنامج بتنفيذ التعليمات المطلوبة ويخرج من الجملة الشتتتتتترطية 

   التالية:هذه الحالة التعليمة  فينستخدم 

If  [Conditional Expression]  Then  

    [Statements]  

ElseIf [Conditional Expression]  Then  

    [Statements]  

Else  

    [Statements] 

EndIf  

   

   الملال:هذا  فييمكن توضيم هذه التعليمة 

 الى TextBoxو  Buttonوضع أدوات  Windows Forms Applicationمشروع جديد من نوع  أنشئ

Form  التاليالشكل  فيكما    

 
   

   يلي:وغير خصائص اددوات كما 

 ادداة الخاصية القيمة

btnColor Name Button 

Change Color Text Button 

txtColor Name TextBox 

Colors Text Form 
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  اضتتغط الى الزرbtnColor واكتب التعليمات البرمجية ضتتغطة مزدوجة بالفأرة لفتم نافذة التعليمات البرمجية 

   Clickالحدث  التالية في

 
   

  مربع النص الكلمة  فيبعد تشتتغيل البرنامج اكتبBlue  لم اضتتغط الى زرChange Color   ستتيتم تغيير خلفية ال

Form  وإذا كتبت كلمة  ادزرق،لتصبم باللونRed  وإذا كتبت كلمة  ادحمر،ستتغير الخلفية للونGreen  ستتغير

 :   Change Colorالذى يحدث اندما تضغط الى زر  ادخضر ماالخلفية للون 

 البرنامج بتنفيذ جملة الشتتتترط ويختبر الشتتتترط ادول   أيبدtxtColor.Text = "Red يفإذا كانت الكلمة المكتوبة ف 

تقوم بتغيير خلفية  والتيColor.Red =Me.BackColorستتتتتتتينفذ البرنامج التعليمة التالية  Red هيمربع النص 

الشتتتتروط ، اما  باقيوال يختبر  End Ifاللون ادحمر وينتقل البرنامج بعد ذلك إلى نهاية جملة الشتتتترط النموذج إلى 

فإذا كانت الكلمة المكتوبة  txtColor.Text = "Blue  اللانيإذا لم يتحقق الشتتتترط ينتقل البرنامج الختبار الشتتتترط 

تغير  والتي Color.Blue= Me.BackColor يتحقق الشتتتتترط وينفذ البرنامج تعليمة   Blue هيمربع النص  في

   وهكذا.خلفية النموذج إلى اللون ادزرق لم يخرج البرنامج من جملة الشرط 

   الشكل:ويمكن كتابة هذا البرنامج بطريقة أخرى بهذا 
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 فما الفرق بين الحالتين وأيهما أفضل؟  

لمقارنة تعبير أو متغير واحد بقيم متعددة وتختلف انها  Select Caseتستتتتتتتتخدم ابارة  Select Caseتعليمة 

   .كل مرة فيأنها تقارن تعابير مختلفة  في ElseIfابارة 

   الملال:خالل هذا  من Select Caseويمكن توضيم وظيفة العبارة 

 

 

 

 

 

 

 مشروع جديد باسم  أنشئSimpleCalculator   واجعل واجهة البرنامج بهذا الشكل 

  غير خاصيةName   ددوات الTextBox لتصبم الى الترتيب 

txtOperation – txtNum1 txtNum2 – 

  غير خاصيةName  للزر لتصبمbtnCalc  وغير خاصيةText  لتصبمCalculate  التعليمات لم افتم نافذة

   btnCalcللزر  Clickحدث  في ةالتالي التعليمات البرمجيةواكتب  البرمجية
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   التعليمات البرمجية:شرح 

  تم اإلاالن ان متغير باسمCalc_Operator  من نوعString  سيتم إدخاله  الذي الحسابييُخزن به المعامل

  txtOperation اللانيمربع النص  في

  تم اإلاالن ان متغير باسمNum1  من نوعSingle  مربع النص  فيسيتم إدخاله  الذييُخزن بداخله العدد

 1txtNumادول 
 

  تم اإلاالن ان متغير باسمNum2  من نوعSingle  مربع النص  فيسيتم إدخاله  الذييُخزن بداخله العدد

 2txtNumاللالث 
 

  تم اإلاالن ان متغير باسمResult   يُخزن بداخله ناتج العملية الحسابية 

  نبدأ بكتابة ابارةSelect Case المتغير  يليهاcalc_Operator ادة حاالت   فينريد اختبار قيمته  الذي 

  لم نكتب بعد ذلك كل حالة بكلمةCase  تليها القيمة المطلوب مقارنتها بقيمة المتغيرcalc_Operator  لم

تم إدخالها  التياندما تتساوى القيمة  أي Trueنكتب التعليمات المطلوب تنفيذها اندما تكون نتيجة المقارنة 

  Caseمع القيمة المكتوبة بعد كلمة  operationtextمربع النص  في

  العبارة بكلمة  تنتهيوهكذا حتىEnd Select  لم نكتب كود إظهار رسالة تعرض قيمة المتغيرResult  

  مربع النص  في الحسابيمربعات النص ادول واللالث وأدخل المعامل  فيقم بتشغيل البرنامج وادخل قيم اددية

 :  رسالة مالحظة فيإلظهار النتيجة  Calculateلم اضغط الى زر  اللاني

  ستظهر الرسالة وبها القيمة صفر وذلك آلن ابارة  اللانيمربع النص  في الحسابيفى حالة ادم إدخال المعامل

Select Case  من حاالت العبارة  أيمع  الحسابيآلنها لن تتساوى قيمة مربع المعامل  شيءلن ينفذ منها

Select Case  

  التالية:من مربعات النص الخاصة باداداد ستظهر رسالة الخطأ  أي فيحالة ادم إدخال قيم  فيأما   

 
    

 نص رسالة الخطأ  

Conversion from string "" to type 'Single' is not valid 

ليتم  Singleمربع النص ادول إلى النوع  فييعنى أن المترجم غير قادر الى تحويل القيمة الفارغة الموجودة  وهذا

 1Numالمتغير  فيتخزينها 
 

     Catch…… Tryهذا الخطأ يمكننا استخدام ابارة  ىولتتفاد

بمعنى أنه من الممكن حدوث أخطاء استلنائية سواء كانت هذه ادخطاء  ،لمعالجة االستلناءات  Try Catchتستخدم العبارة 

الملال الستتتتابق إذا أدخل المستتتتتخدم القيم المطلوبة بشتتتتكل صتتتتحيم ستتتتيتم تنفيذ  فيكما  ،متوقعة ومعلومة أو غير معلومة 

فتستتتتخدم العبارة  ،خطأ  هذه الحالة ستتتيحدث فيالبرنامج بدون أخطاء وإذا حدث استتتتلناء ولم يُدخل المستتتتخدم إحدى القيم 

Try Catch  وتُكتب الكلمة  ،الصتتتتتتتطياد تلك ادخطاءTry  تليها التعليمات المطلوب تنفيذها لم تُكتب كلمةCatch  تليها
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ستخدم  End Tryلم تليها كلمة  ،حالة حدوث أخطاء  فيالتعليمات المطلوب تنفيذها  سالة للم إلنهاء العبارة ويمكن إظهار ر

   التاليبالشكل  Catchإلاالن ان متغير بعد الكلمة بالخطأ وذلك با

  ex As Exception   هو نواه Exception هو اسم المتغير و ex حيث 

البرمجية فيصبم التعليمات  exللمتغير  Messageويمكن إظهار نص رسالة الخطأ للمستخدم من خالل الخاصية 

   :التاليبالشكل 
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 التكرار

فيجوال بيسك وتقدم لغة  محدد،تُستخدم حلقات التكرار لتنفيذ مجمواة من التعليمات لعدد معين من المرات بناء الى شرط 

   .العديد من حلقات التكرار ٢٠٠٨

   

 Do … Loop 

لتكرار تنفيذ مجمواة من التعليمات لعدد غير محدد من المرات بناء الى القيمة المنطقية  Do … Loopتُستخدم حلقة 

والشرط كما ذكرنا  ،Trueاندما تكون قيمته  أيويستمر تنفيذ الحلقة التكرارية طالما تحقق الشرط  المستخدم،للشرط 

   .تعبير تكون له قيمة منطقية أيسابقا هو 

  للتكرار:الصورة العامة 

Do… Loop 

Do While Condition   code block loop  

   ملال:

 الى الشاشة   ١٠إلى  ١طبااة اداداد من 

 ، 10Numbers1Toوقم بتغيير اسمه إلى  Console Applicationافتم مشروع جديد من نوع 

   :التالية لم اكتب التعليمات البرمجية

   

 
   

   :التعليمات البرمجيةشرح 

   ١ليكون اداد للحلقة وتم إاطاءه القيمة االبتدائية  Byteالبداية تم اإلاالن ان متغير من نوع  في

Dim N As Byte = 1  
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 ،Trueيليها الشرط المطلوب تكرار تنفيذ الحلقة إذا كانت نتيجته  Whileتليها كلمة  Doبدأت الحلقة بالكلمات المحجوزة 

 فيومعنى هذا أن الحلقة لن تبدأ  ،<=والشرط هنا ابارة ان املية مقارنة متغير بقيمة محددة باستخدام معامل المقارنة 

 Falseالتنفيذ إذا كانت نتيجة هذا الشرط 
 الى الشاشة السوداء   Nنكتب الجملة التالية لطبااة قيمة المتغير 

Console.WriteLine(N)  

   ١ وهي Nستطبع القيمة االبتدائية للمتغير  والتي

   التاليان طريق كتابة التعبير  ١بمقدار  Nلم نقوم بزيادة قيمة المتغير 

 N += 

 Nاآلن أصبحت قيمة المتغير  N=N+1بدال من كتابته الى هذه الصورة  =+ الحسابيالحظ أننا استخدمنا معامل التعيين 
   ٢تساوى 

تعيد التنفيذ لبداية الحلقة فيتم اختبار الشرط مرة أخرى وبناء الى القيمة الناتجة  والتي Loopلم نكتب الكلمة المحجوزة 

   التاليالسطر  اما False هيمن الشرط يتم التنفيذ أو يتم الخروج من الحلقة إذا كانت القيمة الناتجة 

Console.ReadLine()  

تشغيل البرنامج ستجد  بعد Enterفالفائدة منه هو إبقاء الشاشة السوداء مفتوحة لحين الضغط الى مفتاح 

 الى الشاشة   ١٠إلى  ١أنه طبع اداداد من 

   

  Do.. Loopحلقة  في Whileبدالً من  Untilاستخدام 

إلى الحلقة بينما يمكن اختبار الشرط بعد يتم اختبار الشرط قبل الدخول  Do.. Loopمع حلقة  Whileاند استخدام كلمة 

   :وتُكتب الحلقة الى هذه الصورة Untilتنفيذ الحلقة لمرة واحدة الى ادقل باستخدام الكلمة المحجوزة 

Do  

Code Block  

Loop Until Condition  
  

بناء الى قيمة  Loopلم نقوم بتكرار التنفيذ باستتتتتتتتخدام كلمة  تنفيذها،لم التعليمات المطلوب تكرار  Doنبدأ بكتابة كلمة 

بين الحلقتين هنا حيث يتم تكرار تنفيذ الحلقة إذا كانت القيمة  اللانياالختالف  ،Untilالمكتوب بعد كلمة  الشتتتتتتترطيالتعبير 

   Trueويتم إنهاء الحلقة إذا كانت قيمة الشرط  False هيالناتجة ان الشرط 
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 N=>10فبدالً من  الشتترطيالتعبير  الشتترط تغيرهذه الحلقة ستتيتم تنفيذ التعليمات مرة واحدة الى ادقل قبل اختبار قيمة  في

 نهاية الحلقة   في Untilاند استخدام الكلمة  N<10أصبم  الحلقة،بداية  في Whileاند استخدام الكلمة 

   هامة:مالحظات 

ويمكن أيضاً  ادقل،نهاية الحلقة الختبار الشرط بعد تنفيذ التعليمات مرة واحدة الى  في Whileيمكن استخدام كلمة  •

جرب كتابة الحلقة باستخدام كلمة  الحلقة، فيبداية الحلقة الختبار الشرط قبل الدخول  في Untilاستخدام الكلمة 

While نهاية الحلقة ومرة أخرى باستخدام كلمة في Until بداية الحلقة وحاول أن تستنتج الفرق بينهما في.   

   .وقت إذا تحقق شرط معين أي فيللخروج من الحلقة  Exit Doيمكنك استخدام ابار  •

الملال السابق ملالً  ففي الحلقة،يمكن أن تستمر الحلقة التكرارية إلى ما النهاية إذا لم يتحقق الشرط المطلوب إلنهاء  •

   .كل مرة في ١املية تكرارية ال نهائية وستطبع الرقم  فيستدخل الحلقة  Nإذا لم تقم بزيادة قيمة المتغير 

   

Next… For   

لتكرار تنفيذ مجمواة من التعليمات لعدد محدد من المرات معلوم مسبقاً الى  For … Nextتُستخدم الحلقة التكرارية 

وفى حالة معرفة ادد مرات التكرار المطلوبة من الُمفضل  ُمسبقاً،ال يُعرف فيها ادد مرات التكرار  والتي Doاكس حلقة 

بهذا الشكل For.. Nextوالصورة العامة لحلقة  Doبدالً من حلقات  For Nextاستخدام حلقة 
:

   

For Counter=Start  To  End  [Step]  

    Code Block  

Next Counter  
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لم تحدد قيمة  ،Endوقيمة نهائية  Startتحدد له قيمه ابتدائية  Counterكعداد للحلقة  ادديمتغير  Forتستتتتتتتخدم حلقة 

 Nextلم يتم تكرار الحلقة بكلمة  ،١ هيوإذا لم يتم تحديدها تكون قيمة الزيادة االفتراضية  Stepمقدار الزيادة  أيالخطوة 

 يليها اسم متغير العداد 

 Counter 
   

   :ملال

   ١٠٠إلى  ١طبااة اداداد الفردية من 

 لم اكتب التعليمات البرمجية 100PrintFrom1Toوقم بتغيير اسمه إلى Console Applicationمشروع جديد من نوع  أنشئ

   :التالية

 

  Byteمن نوع  Nبدانا باإلاالن ان متغير اداد الحلقة وسميناه 

هذه الحالة حيث أننا لن  فيفهو النوع ادنسب  Byteأما اختيار النوع  مناسب،اسم  بأييمكن تسميه متغير العداد  :مالحظة

المدى ملل  فيهذا المتغير فليس هناك حاجة الستتتتتتتتخدام متغير أكبر  في ١٠٠إلى  ١نحتاج إال إلى تخزين القيم العددية من 

Short  أوInteger  

لم تم تحديد قيمة  ،١٠٠والقيمة النهائية ب   ١لم تحديد القيمة االبتدائية للمتغير ب   Forحجوزة بدأت الحلقة بالكلمة الم

 Nextنكتب جملة طبااة قيمة المتغير الى الشاشة لم كلمة  لم فقط،وذلك حتى يتم طبااة اداداد الفردية  ٢الخطوة ب  

لم تعيد تنفيذ الحلقة حتى تصل قيمة العداد إلى قيمة  Step فية تقوم بزيادة قيمة متغير العداد بمقدار القيمة المحدد والتي

   ١٠٠ وهيأكبر من القيمة النهائية 

  Exit Forوقت باستخدام الكلمة  أي فيويمكن أيضاً الخروج من الحلقة 
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   :ملال الى حلقات التكرار  

يتم إدخالها باستخدام حلقات  التيبرنامج لطبااة حاصل ضرب اددين حسب اداداد 

 التكرار  

وقم بتصميم  Windows Forms Applicationمشروع جديد من نوع  أنشئ

   :الواجهة بهذا الشكل

  قم بتغيير خاصيةText  للفورم إلىNew Calculator  

  أضتتتتتتف أداةListBox  وزرButton  وقم بتغيير خاصتتتتتتيةText  له إلىStart 

 في لم قم بفتم نافذة التعليمات البرمجية btnStart إلى Nameوغير خاصتتتتية 

التالي واكتب التعليمات البرمجية btnStartللزر  Clickحدث 
:

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :التعليمات البرمجيةشرح 

لذا  اشريادد سواء كان صحيحاً أو به جزء  أيآلننا نريد إيجاد حاصل ضرب  Singleاإلاالن ان لاللة متغيرات من نوع  •

 لتفادى الخطأ وستظهر الفائدة من استخدامها اند تنفيذ البرنامج   Tryاستخدمنا ابارة و Singleكان االختيار ادنسب للنوع 

وذلك لكى يتم تنفيذ الحلقة مرة واحدة الى ادقل حتى يمكننا اختبار نهاية الحلقة  في Untilوكلمة  Doاستخدمنا حلقة  •

إلرجاع قيمة  Cancelقد ظهر بالفعل وتم الضغط الى زر  InputBoxالشرط الذى يفترض أن صندوق اإلدخال 
"

شيءال 
"

   

Nothing 

 إلدخال قيمة اددية للرقم ادول   InputBoxان طريق استدااء صندوق اإلدخال  Num1نقوم بتعيين قيمة للمتغير  •

   Num2المتغير  فيوتخزينها  اللانينستدع صندوق اإلدخال مرة أخرى لتعيين قيمة للعدد  •

Dim Num1,Num2,Result As Single 

Num1 = InputBox("Input First Number" , "Input Number") 
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  Num2 = InputBox("Input Second Number", "Input Number") 

سلي ListBoxفي السطر التالي نقوم بطبااة املية الضرب في أداة  • ستخدمنا العامل التسل لضم مجمواة من  &، وا

 القيم مع بعضها البعض لتظهر ككتلة واحدة  

  ListBox1.Items.Add(Num1 & "*" & Num2 & "=" & Num1 * Num2) 

   

   Untilلم تأتى مرحلة اختبار الشرط باستخدام كلمة  •

 Loop Until Num1 = Nothing Or Num2 = Nothing 

   

تنتهى  Nothingوالذى يختبر القيمة التي ستتتتتتيتم إرجااها من صتتتتتتندوق اإلدخال في حالة الرقم ادول أو الرقم اللاني إن كانت  

والذى يقارن بين تعبيرين منطقيين ويُرجع قيمة منطقية وكما  Orوالحظ أننا استتتتتخدمنا في هذا الشتتتترط العامل المنطقي  ،الحلقة 

والمطلوب  ، Falseإال في حالة واحدة فقط وهى أن تكون قيمة التعبيرين هي  Trueت سيُرجع قيمة ذكرنا سابقاً ففي جميع الحاال

أو كليهما ومعنى أن  Trueأي اندما تكون قيمة أي من التعبيرين  Trueفي هذا الشرط للخروج من الحلقة هو أن تكون النتيجة 

وبالتالي  Nothingفي صتتتتتندوق اإلدخال فيُرجع القيمة  Cancelهي أن يضتتتتتغط المستتتتتتخدم الى زر  Trueتكون قيمة التعبير 

 إلنهاء الحلقة يحدث الخطأ التالي   Cancelوفى حالة الضغط الى زر   Trueتصبم نتيجة التعبير 

Conversion from string "" to type 'Single' is not valid.  
  

والقيمة المطلوب إستتتنادها إليه من صتتتندوق اإلدخال هي  Singleوع ويحدث هذا الخطأ دن المتغير المطلوب إستتتناد القيمة له من ن

وتظهر رستتتتتتتالة بإنهاء البرنامج وتتوقف  Catchيحدث هذا الخطأ فتتلقاه  Nothingففي حالة إن كانت هذه القيمة  Stringمن نوع 

 املية الضرب  

وجودة في صتتتتتتندوق اإلدخال إلى قيمة رقمية قبل ويمكن تفادى هذا الخطأ بطرق أخرى منها الى ستتتتتتبيل الملال تحويل القيمة الم

 كما يلي   Valإسنادها إلى المتغير باستخدام الدالة 

   

 Num2 = Val(InputBox("Input Second Number" "Input Number")) 
   

 في صندوق اإلدخال. Cancelفي هذه الحالة لن يحدث خطأ اندما نضغط الى زر 
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•  

 

 

  

 
 

 
 إلرائيةأوراق امل 
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 (١ورقة امل إلرائية )
 الموضوع: توليد ادرقام العشوائية

 الفكرة الرئيسية: 

 من صفر إلى تسعة تظهر ارقام اشوائية   Startاند الضغط الى زر 
لحين الضغط الى زر    Label3و Label 1  ،Label2كل من  في

Stop أي منهم تظهر الصورة في   في ٧، واند ظهور رقمPicture 
Box 

 الخطوة ادولى:

 Random numberانشاء نموذج باسم  

 الخطوة اللانية:

 الكائنات إضافة
١- Button: ( واضبط خاصية ٢ادد ، )text  للزر ادول

Start والزر اللاني ،Stop. 
٢- Label: ( ٣ادد  ) 
٣- : Picture Box ( مع مراااة:١ادد ، ) 

لعدم ظهور الصورة  Falseالى  Visibleتغيير الخاصية  -
 في بداية التشغيل.  

 .Zoomلتصبم  SizeModeتعديل حجم الصورة من  -

 لخطوة اللاللة:ا

 البرمجيةكتابة التعليمات 
 وكتابة التعليمات البرمجية التالية: Startأوالً: النقر المزدوج الى زر 

 

 

 

 

 

 

 

 وكتابة التعليمات البرمجية التالية: Stopلانياً: النقر المزدوج الى زر 

 

 

 
 

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

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

 

        PictureBox1.Visible = False 

        Label1.Text = CStr(Int(Rnd() * 10)) 

        Label2.Text = CStr(Int(Rnd() * 10)) 

        Label3.Text = CStr(Int(Rnd() * 10)) 

 

        If (Label1.Text = "7") Or (Label2.Text = "7") Or (Label3.Text = "7") 

Then 

            PictureBox1.Visible = True 

        End If 

    End Sub 

 

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

As System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        End 

    End Sub 

End Class 
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 (٢ورقة امل إلرائية )
  LinkLabel  استخدام المكون الموضوع:

 الفكرة الرئيسية: 

 .Formاضافة رابط لصفحة انترنت لنموذج 

 الخطوة ادولى:

 (االنترنت)فتم صفحة انشاء نموذج باسم 

 الخطوة اللانية:

 إضافة الكائنات: 
 LinkVisited الخاصية    ، مع تغيير LinkLabel المكون

 زيارة الموقع الى االنترنت.  حالةلتغيير لون النص في  Trueالى 

 الخطوة اللاللة:

 كتابة التعليمات البرمجية
 .LinkClicked  ستنتقل إلى منطقة التعليمات البرمجيةتحت الحدث LinkLabel الى المكون الضغط المزدوج

 اند الضغط الى الرابط ينتقل الى الموقع المكتوب بالتعليمة البرمجية بين )    ( الحالة ادولى:
   المتصفم المستخدم.بغض النظر ان 

 
 اند الضغط الى اللينك ينتقل الى الموقع المكتوب بالتعليمة البرمجية بين )    (الحالة اللانية: 

 Inter Explorerباتباع المتصفم المكتوب بالتعليمة البرمجية وهنا تم تحديد 
 

  

نريد أن    Textfile.txt الطريقة نستطيع استخدامها مع كل البرامج فملال إذا كان لدينا ملف اسمهالحالة اللاللة: 
 :التعليمة البرمجية نستخدم  C: Wordالى القرص  نفتحه ببرنامج

  

System.Diagnostics.Process.Start("http://www.hasobkw.net/pages/courses.aspx") 
 

System.Diagnostics.Process.Start("IExplore.exe","http://www.hasobkw.net/pages/cou

rses.aspx") 
 

System.Diagnostics.Process.Start("Winword.exe", "c:\Textfile.txt") 
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 (٣ورقة امل إلرائية )
 ToolStripوأشرطة  MenuStripباستخدام  Menuالقوائم  مع الموضوع: التعامل

 

 الفكرة الرئيسية: 

 MenuStripإضافة القوائم للبرنامج والتعديل اليها باستخدام المكون 

 الخطوة ادولى:

   MyMenuباسم  جديد إنشاء مشروع

  الخطوة اللانية:

 : الكائناتإضافة 
 (٢ادد )   labelإضافة  -١

 Toolboxمن  PrintDialog إضافة -٢

٣- MenuStrip منToolbox اضافة القوائم التالية: 
- Time  في  يظهر الوقت الحاليLabel1. 
- Date  الحالي في  يظهر التاريخLabel2 . 
-  Print الطبااة. يستداي صندوق الحوار 
في   &العالمة بإضافة  Alt السريع التي تخصص لالستخدام بحرف محدد مع مفتاح  الوصول تحديد مفاتيم -

 (Print& قبل الحرف المراد )ملال :   Textالخاصية 

 الخطوة اللاللة:

 كتابة التعليمات البرمجية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Private Sub التاريخToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles التاريخToolStripMenuItem.Click 

        Label1.Text = TimeString 

    End Sub 

 

    Private Sub الساعةToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles الساعةToolStripMenuItem.Click 

        Label2.Text = DateString 

    End Sub 

 

    Private Sub PrintToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles PrintToolStripMenuItem.Click 

        PrintDialog1.ShowDialog() 

    End Sub 
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 (٤إلرائية ) ورقة امل
 /،  *، - ،  + :العمليات الرياضية البسيطة الموضوع:

 الفكرة الرئيسية: 
 أله حاسبة بسيطة. انشاء

 الخطوة ادولى:
 نموذج باسم )العمليات الرياضية البسيطة( انشاء

 الخطوة اللانية:
 إضافة الكائنات:

١- TextBox ( ٣ادد) 
٢- GroupBox( ١ادد) 
 (٤ادد ) Radio Buttonأزرار  -٣
٤- Label ( ٣ادد) 

 بط الخصائص كما بالشكل السابق.يتم ض

 الخطوة اللاللة:
 :كتابة التعليمات البرمجية

 :وكتابة التعليمات البرمجية التالية Radio Buttonالضغط المزدوج الى زر  -

 
  

    Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton1.CheckedChanged 

 

        Dim x, y As Double 

        x = TextBox1.Text 

        y = TextBox2.Text 

        TextBox3.Text = x + y 

    End Sub 

 

    Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton2.CheckedChanged 

 

        Dim x, y As Double 

        x = TextBox1.Text 

        y = TextBox2.Text 

        TextBox3.Text = x - y 

    End Sub 

 

    Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton3.CheckedChanged 

        Dim x, y As Double 

        x = TextBox1.Text 

           y = TextBox2.Text 

        TextBox3.Text = x * y 

    End Sub 

 

    Private Sub RadioButton4_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton4.CheckedChanged 

        Dim x, y As Double 

        x = TextBox1.Text 

        y = TextBox2.Text 

        TextBox3.Text = x / y 

    End Sub 

End Class 
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 (٥ورقة امل إلرائية )
 المتقدمة الرياضية العمليات الموضوع:

 الفكرة الرئيسية: 

 أله حاسبة متقدمة. انشاء
 

 الخطوة ادولى:

 Adv. Math باسمإنشاء مشروع جديد 
 

 الخطوة اللانية:

 الكائنات: إضافة
١- TextBox ( ٣ادد) 
٢- GroupBox( ١ادد) 
 (٤ادد ) Radio Button أزرار -٣
٤- Label ( ٣ادد) 

 بالشكل السابق.يتم ضبط الخصائص كما 
 

  
Public Class Form1 

 

    Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton1.CheckedChanged 

 

        Dim x, y As Double 

        x = TextBox1.Text 

        y = TextBox2.Text 

        TextBox3.Text = x \ y 

    End Sub 

 

    Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton2.CheckedChanged 

 

        Dim x, y As Double 

        x = TextBox1.Text 

        y = TextBox2.Text 

        TextBox3.Text = x Mod y 

    End Sub 

 

    Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton3.CheckedChanged 

        Dim x, y As Double 

        x = TextBox1.Text 

        y = TextBox2.Text 

        TextBox3.Text = x ^ y 

    End Sub 

 

    Private Sub RadioButton4_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton4.CheckedChanged 

        Dim x, y As Double 

        x = TextBox1.Text 

        y = TextBox2.Text 

        TextBox3.Text = x & y 

    End Sub 
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 (٦ورقة امل إلرائية )
 استخدام المؤقت لتحديد فترة زمنية الموضوع:

 
 الفكرة الرئيسية: 

 حماية برنامج بكلمة سر تدخل خالل فترة زمنية محددة.
 

 الخطوة ادولى:

 Timed Passwordإنشاء مشروع جديد باسم 
 

 الخطوة اللانية:

 إضافة الكائنات:
١- Label ( مع ضبط خاصية ١ادد ، )Text  لانية وإال سنقوم  سفين بإغالق  ١٥إلى  قم بكتابة كلمة السر خالل

 البرنامج 
٢- TextBox( مع ضبط خاصية ١ادد ، )Password Char التابعة للمكون TextBox  الى"*" 
 Trueالى  Enabledوخاصية  15000الى  Interval، مع ضبط خاصية Timerمؤقت  -٣
  "الى  دخول Text(، مع ضبط خاصية ١ادد )Button زر -٤
 Button1إلى Form1التابعة للنموذج  AcceptButtonتغيير الخاصية  -٥

 

 الخطوة اللاللة:

 كتابة التعليمات البرمجية
 

  
 
Public Class Form1 

 

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

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

 

        If TextBox1.Text = "123456" Then 

            Timer1.Enabled = False 

            MsgBox("الصحيحة السر كلمة كتابة على شكًرا") 

        Else 

            MsgBox("ُأخرى مرة حاول خاطئة، السر كلمة") 

            TextBox1.Text = "" 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Timer1.Tick 

        End 

End Sub 
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 (٧امل إلرائية )ورقة 
 الموضوع: تحريك الصورة 

 الفكرة الرئيسية: 

 انشاء أزار لتحريك الصورة إلى أالى وإلى أسفل 
 الخطوة ادولى:

 My Moving Iconإنشاء مشروع جديد باسم 
 الخطوة اللانية:

 إضافة الكائنات:
 إلى  التحريك البسيط للرسوم Textخاصية  ط، مع ضبFormنموذج  -١
للزر ادول إلى  تحريك  Text(، مع ضبط خاصية ٢ادد ) Buttonزر  -٢

 لألسفل  لألالى ، وللزر اللاني إلى  تحريك
٣- : Picture Box ( مع إضافة صورة ونعدل الخاصية ١ادد ، )

SizeMode  إلىStretchImage 
 .٧٥للمؤقت الى Interval، مع ضبط الخاصية Timerمؤقت  -٤

 الخطوة اللاللة:

 جيةكتابة التعليمات البرم
 . Trueالى مستوى المشروع، مع ضبط المتغير الى  Goingupاإلاالن ان متغير  -

 
 

  

Public Class Form1 

    Dim GoingUp As Boolean 

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

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        GoingUp = True 

        Timer1.Enabled = True 

    End Sub 

 

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

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        GoingUp = False 

        Timer1.Enabled = True 

    End Sub 

 

    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Timer1.Tick 

        If GoingUp = True Then 

            If PictureBox1.Top > 10 Then 

                PictureBox1.Location = New Point _ 

                (PictureBox1.Location.X - 10, _ 

                PictureBox1.Location.Y - 10) 

            End If 

        Else 

            If PictureBox1.Top < (Me.Size.Height - 75) Then 

                PictureBox1.Location = New Point _ 

                (PictureBox1.Location.X + 10, _ 

                PictureBox1.Location.Y + 10) 

            End If 

        End If 

    End Sub 
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 (٨ورقة امل إلرائية )
 الموضوع: املية التلوين

 
 الفكرة الرئيسية: 

تلوين خلفية البرنامج، بخلط لاللة اللون ادحمر واللون ادخضر 
   FromArgbواللون ادزرق بالدالة 

 
 الخطوة ادولى:

 Coloring باسمإنشاء مشروع جديد 
 الخطوة اللانية:

 إضافة الكائنات
١- Label ( ٤ادد) 
 (١ادد ) Buttonزر  -٢
٣- Textbox ( ٣ادد) 

 يتم ضبط الخصائص كما بالشكل السابق.
 

 الخطوة اللاللة:

 :كتابة التعليمات البرمجية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مالحظة:

 :يمكن التلوين باستخدام اللون مباشرة باستخدام التعليمات البرمجية التالية 

 التعليمة التالية لتغيير لون الخلفية باللون االزرق 

 TextBox1.BackColor = Color.Blue 

  لتغيير لون النص باللون االحمرالتعليمة التالية 

 TextBox1.ForeColor=color.Red 

 
  

Color Public Class Form1 
 

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

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

 

        Dim rgb1, rgb2, rgb3 As Integer 

        rgb1 = TextBox1.Text 

        rgb2 = TextBox2.Text 

        rgb3 = TextBox3.Text 

        Me.BackColor = Color.FromArgb(rgb1, rgb2, rgb3) 

 

 

    End Sub 

End Class 
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 (٩ورقة امل إلرائية )
 متصفم انترنتالموضوع: 

 
 لفكرة الرئيسية: ا

 تصميم متصفم انترنت 
 

 الخطوة ادولى:

 My_WebBrowser باسمإنشاء مشروع جديد 
 

 الخطوة اللانية:

 إضافة الكائنات
١- Label (١ادد) 
٢- TextBox (١ادد) 
٣- Button (١ادد) 
٤- WebBrowser  

 يتم ضبط الخصائص كما بالشكل السابق.
 

 الخطوة اللاللة:

 :Goبالضغط المزدوج الى الزر  كتابة التعليمات البرمجية
 
 
 
 
 
 
 

 :حيث أن

 Navigate  تستخدم لفتم الصفحة المحددة بين القوسين كمعامل   

 
  

Public Class Form1  
 

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

e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        WebBrowser1.Navigate(TextBox1.Text) 

    End Sub 

End Class 
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 (١٠ورقة امل إلرائية )
 الموضوع: البحث في النص

 

 الفكرة الرئيسية: 

   فقرة.ان نص معين داخل  البحث
 

 الخطوة ادولى:

      Searchبإسمإنشاء مشروع جديد 
 

 الخطوة اللانية:

 إضافة الكائنات
١. Label  (٢)ادد 

٢. TextBox ( ٢ادد )، مع مراااة كتابة أي فقرة فيTextbox  ،ادول

 اللاني. Textboxوكتابة الكلمة المراد البحث انها في 

 (١ادد ) Button زر أمر .٣

 السابق.يتم ضبط الخصائص كما بالشكل 

 

 الخطوة اللاللة:

 البرمجية التعليماتكتابة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Public Class Form1 

    Dim i As Integer        

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

e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

 

        i = InStr(TextBox2.Text, TextBox1.Text, 

CompareMethod.Binary) 

        If i > 0 Then 

            TextBox2.Select(i - 1, Len(TextBox1.Text)) 

            TextBox2.Focus() 

        Else 

            MsgBox("لم يتم العثور على شى") 

        End If 

 

    End Sub 

End Class 
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 ( ١١ ورقة امل إلرائية )
  Toolstrip باستخدام Toolbarsإضافة أشرطة اددوات  الموضوع:

 
 

 الفكرة الرئيسية: 

 شريط قوائم قياسي مع كتابة التعليمات البرمجية لألدوات و ادوامر  –إضافة شريط أدوات قياسي 
 

 الخطوة ادولى:

 Toolstripإنشاء مشروع جديد باسم 
 

 الخطوة اللانية:

 إضافة الكائنات:
 Toolboxفي  Menus Toolbarsن قائمة م Toolstripإضافة  .١

 مالحظة: يتم إضافة ادداة في ادسفل و الشريط في ادالى 

  Insert Standard Itemsمر لم اختيار من السهم اال .٢

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

إلدراج شريط قوائم  Menu Stripاددوات االفتراضية في الشريط و يمكن التطبيق أيضا الى  إضافةسوف يتم  .٣

 كما هو موضم في الشكل التالي : قياسي و كتابة التعليمات البرمجية لألدوات و ادوامر كما تم ذكره سابقا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١ 

٢ 
٣ 

 شريط قوائم القياسي 

 شريط االدوات القياسي 
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 ( ١٢ إلرائية ) ورقة امل
 : pop menuانشاء  القوائم المختصرة  الموضوع:

 
 

 الفكرة الرئيسية: 

 إضافة قائمة مختصرة ببعض ادوامر اند الضغط الى بالزر اديمن الى العنصر 
 

 الخطوة ادولى:

 Context Menuإنشاء مشروع جديد باسم 
Strip 

 
 الخطوة اللانية:

 إضافة الكائنات:
 Toolboxمن   Rich Textbox إضافة .١

 من Context Menu Strip اداة إضافة .٢

menus&Toolbars 

مالحظة: يتم إضافة ادداة في ادسفل و الشريط في 
 ادالى
-Copyادوامر المطلوبة ملال )  تضافلم  .٣

Past-Delete) 

 
 الخطوة اللاللة:

 ) Rich Textboxمن خصائص العنصر ) .١

 بالزر اديمن تغيير خصائصهالذي تم تحديده للضغط 
 

 يتم  Rich textمن خصائص  .٢

 للربط بين Context Menu Stripتحديد 
 الزر اديمن و الكائن 

 كما هو في الشكل التالي :

 

 

 

 

١ 

٢ 

٣ 

١ 
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 ( ١٣ ورقة امل إلرائية )
   progress Barانشاء   الموضوع:

 
 

 الفكرة الرئيسية: 

اند تحميل الصفحة يظهر النسبة المئوية     progress Bar إضافة    
 للتحميل والتزايد بمعدل واحد.

 
 الخطوة ادولى:

 progress Barإنشاء مشروع جديد باسم 
 

 الخطوة اللانية:

 إضافة الكائنات:
 label – Buttonاضافة أداة   .١
 Timerإضافة  .٢
 progress Barإضافة  .٣

 
 الخطوة اللاللة:

 :   Timerتعديل خصائص  .١
True Enabled :  

Interval : 150   ) مقدار التزايد يمكن تغييره الى حسب السراة ( 
  كتابة التعليمات البرمجية : .٢

 
Public Class Form1 

 

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

As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Me.Hide() 

        Form2.Show() 

 

    End Sub 

 

    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Timer1.Tick 

 

        ProgressBar1.Increment(1) 

        If ProgressBar1.Value = 100 Then 

  Label1.text = "done" 

        End If 

        Label1.Text = ProgressBar1.Value & "%" 

 

    End Sub 

End Class 
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 ( ١٤ ورقة امل إلرائية )
 

 Box Msgصندوق الحوار  الموضوع:
 

 الفكرة الرئيسية: 

 و التحكم بعدد االزرار  Box Msgالحوار  صندوقإضافة  

 Msgbox("Messaged",code,"Title")التعليمة البرمجية :
 

 
 ++ للتحكم في ادد ادزرار و شكلها ان طريق التحكم في ادرقام الموجودة

 Msg Boxفي خانة رقم الكود بدالة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التحكم في الزر االفتراضي الذي يظهر بصندوق الحوار 

 
 
 
 
 

 

  الخطوة ادولى:

 Msg Boxجديد باسم  مشروعإنشاء 
 

 الخطوة اللانية:

  البرمجية : التعليماتكتابة 

       Cancel و  Retry: زرين ٥
 : ؟ ٣٢

  ر االفتراضي : الز ٢٥٦

Public Class Form1 

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

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
 

        MsgBox("رسالة" ,256 + 32 + 5 ,"بالدخول المتابعة تريد هل") 

 

Title 

messages 

button 
 موضم بالجدول التالي

Code 

256 

Code 

5 

 

 

  

Code32 

32 
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 ( 15 ورقة امل إلرائية )
 الترجمة الصوتية للنصوص الموضوع:

 

 

 الفكرة الرئيسية:

 إضافة صندوق حوار يقبل النصوص وترجمتها صوتيا . 
 

  ادولى:الخطوة 

 Text Voice إنشاء مشروع جديد باسم
 

 الخطوة اللانية:

 إضافة الكائنات:
  Rich Text boxاضافة أداة   .١
 Buttonاضافة أداة    .٢

 
 :اللاللةالخطوة 

  كتابة التعليمات البرمجية :
 

 
Public Class Form2 

 

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

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

 

        Dim voice 

 

        voice = CreateObject("sapi.spvoice") 

        voice.speak(RichTextBox1.Text) 

 

 

    End Sub 

End Class 
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 ( 16 ورقة امل إلرائية )
 الموضوع : نص متحرك

 

 

 الفكرة الرئيسية 

 تحريك نص بشكل مستمر بشكل أفقي اند حدث تحميل النموذج .
 الخطوة ادولى :

 انشاء نموذج جديد .
 الخطوة اللانية :

إلى   اختبارات   textوتغيير خاصية    labelاضافة كائن نص  .١
 الوظائف االشرافية   .

إلى  enabledوتغيير خاصية   للنموذج     timerاضافة كائن  .٢
true . 

 
 

 

 

 

 

 

 الخطوة اللاللة :

  timer1كتابة التعليمات البرمجية للكائن 

  

1 

2 

Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As  

    System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

Timer1.Tick 

        If Label1.Left < Me.Width Then 

            Label1.Left += 6 

        Else 

            Label1.Left = -Label1.Width 

        End If 

 

    End Sub 
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 ( ١٧ ورقة امل إلرائية )
 الموضوع : نص وامض

 

 الفكرة الرئيسية 

مستمر من ادسود إلى ادحمر ومن ادحمر إلى ادسود اند حدث  بشكلتغيير لون نص 

 تحميل النموذج 

 

 الخطوة ادولى :

 . جديدانشاء نموذج 
 

 الخطوة اللانية :

 لى إ  textوتغيير خاصية    labelاضافة كائن نص  .١
 لتوجيه الفني للحاسوب   .

وتغيير خاصية   للنموذج     timerاضافة كائن  .٢
enabled   إلىtrue  

 .١٠٠٠إلى  intervalوتغيير خاصية  .٣
 

 

 

 

 الخطوة اللاللة :

 timer1للكائن  البرمجيةكتابة التعليمات 

  

1 

2 

  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As 

 System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick 

        If Label1.ForeColor = Color.Black Then 

            Label1.ForeColor = Color.Red 

        Else 

            Label1.ForeColor = Color.Black 

        End If 

    End Sub 
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 ( ١٨ ورقة امل إلرائية )
 الموضوع : زر متغير اللون

 

 الفكرة الرئيسية 

 انشاء زر يتغير لونه اند التحويم ويتغير لونه اند الضغط اليه  .
 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطوة ادولى :

 .انشاء نموذج جديد 
 

 الخطوة اللانية :

إلى  flat appearance  back color mouse over :تغيير خاصية 
 اللون ادخضر. 

mouse down back color , . إلى اللون ادحمر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . flatإلى   flat styleتغيير الخاصية  -

 
 

 

  

 التحويمحالة النص اند  حالة النص اند الضغط

1 

2 

3 

4 
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 (١٩رقة امل إلرائية )و

 لحساب فارق اديام بين تاريخين DateTimePickerاستخدام ادداة الموضوع: 

 الفكرة الرئيسية: 

 التاريخ والوقت   الظهار
 

 الخطوة ادولى:

 جديد نموذج انشاء 
 

 الخطوة اللانية:

 وضبط خصائصها: الكائنات إضافة
  textونضبط خاصية  ٣ادد   labelنضيف  .١

 Label2و  Label1تكون كما بالشكل لألداتين 
 تكون فارغة .  Label3أما 

ونضبط  ٢ادد  DateTimePickerنضيف  .٢
 . CustomFormatو  Formatخاصية 

  textونضبط خاصية  واحد  Bottun نضيف .٣
 .لتكون ادد اديام

 

 لخطوة اللاللة:ا

 كتابة التعليمات البرمجية
 وكتابة التعليمات البرمجية التالية: ادد اديام  أوالً: النقر المزدوج الى زر

 

 

 

 

 

 

 

  

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

As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

 

        Dim firstDate, secondData As DateTime 

 

        firstDate = DateTimePicker1.Value 

        secondData = DateTimePicker2.Value 

        Label3.Text = secondData.Subtract(firstDate).Days 

 

    End Sub 

 

    

٢ ١ 

٣ 
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 (٢٠)ورقة امل إلرائية 
 ارض التاريخ في شريط الحالة الموضوع: 

 

 رة الرئيسية: الفك

 الحالة في ارض التاريخ الحالي شريط استخدام
 

 الخطوة ادولى:

 جديدنموذج  انشاء 
 

 الخطوة اللانية:

 وضبط خصائصها: الكائناتإضافة 
ونغير خاصية  ToolStripStatusLabel1نضيف و  statusStrip1نضيف  .١

 فارغة .تكون   textوخاصية  lbldateاالسم لتكون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لخطوة اللاللة:ا

 كتابة التعليمات البرمجية
  وكتابة التعليمات البرمجية التالية:  النموذجأوالً: النقر المزدوج الى 

  

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

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

       

  lbldate.Text = Now.ToShortDateString 

 

    End Sub 
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 (٢١) ورقة امل إلرائية
 ارض اجمالي ادد حروف النص في شريط الحالة الموضوع: 

 

 رة الرئيسية: لفكا

ارض اجمالي ادد حروف النص المكتوب في مربع النص في 
 شريط الحالة 

 

 الخطوة ادولى:

  جديدنموذج  انشاء 
 

 الخطوة اللانية:

 وضبط خصائصها: إضافة الكائنات
 نضيف داخله و  statusStrip1نضيف  .١

ToolStripStatusLabel1  خاصية ونغيرtext  
 فارغة .لتكون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  Textbox1نضيف أداة  .٢
 
 لخطوة اللاللة:ا

 كتابة التعليمات البرمجية
  وكتابة التعليمات البرمجية التالية:   Textbox1 ادداة أوالً: النقر المزدوج الى 

 

 

 
 

 

 

 

Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged 

    

    ToolStripStatusLabel1.Text = "الحروف عدد: " & 

Len(TextBox1.Text) 

 

    End Sub    


