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الفصل األول : مفاهيم أساسية 

البرامج Application بالنسبة للحاسوب كالثمار بالنسبة للنبات  ، فبدون البرامج المختلفة ال نستطيع االستفادة من إمكانيات 
الحاسوب المادية ، وتساعدنا لغات البرمجة على بناء البرامج بجميع أنواعها ،

ويمكن تقسيم لغات البرمجة إلى :

1 ـ لغات البرمجة ذات المستوى األدنى :

سميت بذات المستوى األدنى لبعدها عن لغة اإلنسان أو لقربها من لغة اآللة ) لغة األرقام الثنائية (  

2 ـ لغات البرمجة ذات المستوى األعلى :

سميت بذات المستوى األعلى لقربها من لغة اإلنسان .  

وتنقسم إلى نوعين :  

Script languages أ ـ لغات البرمجة النصية  
هي لغات تعتمد على عبارات إنجليزية اصطالحية للداللة على األوامر التي توجِه الحاسوب   

Object languages ب ـ  لغات البرمجة المرئية   
هي لغات تعتمد على كائنات رسومية ) مثل األزرار والصور وصناديق النصوص ...(  ،        

ومن خالل ربط الكائنات الرسومية بأوامر نصية  توجه الحاسوب للمطلوب .  

: Visual Basic تعريف البيسك املرئي

هي لغة برمجة مرئية تستخدم  كأداة تطوير لـ :  

. Windows Application ـ برمجيات لنظام التشغيل النوافذ    

. Web Application ـ تطبيقات مواقع اإلنترنت     

ـ برمجيات الحاسوب الكفي  .    
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مزايا البيسك املرئي :

تشغيل البيسك املرئي :
 Express Edition 2008 Microsoft Visual Basic  البرامج  اضغط على زر ابدأ  

تظهر لنا النافذة الرئيسية محتوية على صفحة البدء Start Page كما في الشكل اآلتي :  

 
حيث  :



Visual Basic  |                                              2013 / 2012 دورة منهج الحاسوب للصف الثاني عشر

6

الوظيفةالجزءالرقم

1
قائمة املشاريع األخيرة

Recent Objects

)أ( تعرض آخر مشاريع تم التعامل معها لفتحها بصورة سريعة .

. Open Project ب( لفتح مشروع سبق إنشاؤه من خالل الخيار(

. Create Project ج( إلنشاء مشروع جديد من خالل الخيار(

2
دعنا نبدأ

Getting Started

تعطي معلومات مبسطة عن استخدام البيسك املرئي للمستخدم 
املبتدئ.

3News األخبار
 أثناء االتصال 

ً
وتظهر فيها أخبار لغة البيسك املرئي وتحدث تلقائيا

باالنترنت.

4Headlines إعالنات
تظهر روابط إنترنت لرؤوس مواضيع وإعالنات البيسك املرئي ، والبد من 

االتصال باإلنترنت 

لعمل مشروع جديد :

اختر األمر «New project» من قائمة «File»  ، أو األداة  من شريط األدوات .  
. «Windows Forms Application» اختر القالب ، «New project» من صندوق حوار  

 ) WindowsApplication#( نستبدل االسم االفتراضي للحل Name في صندوق االسم  
باسم المشروع الجديد   .  

مكونات شاشة املشروع :

يبدأ كل مشروع جديد بنافذة واحدة فارغة  windows Form ويوجد حولها األلواح التالية :

 : Solution Explorer لوح

ويقع في الجانب اليمن و يمكن املبرمج أن يطلع على مكونات املشروع وإداراتها .



Visual Basic  |                                              2013 / 2012 دورة منهج الحاسوب للصف الثاني عشر

7

 : Toolbox لوح األدوات

يوجد في الجانب األيسر للشاشة  ويضم عناصر التحكم Controls التي تلزم املبرمج لبناء واجهات تطبيقه .

  مالحظة

لوح األدوات مقسم إلى تبويبات حيث يشمل كل تبويب مجموعة من أدوات التحكم التي تقوم بوظائف متقاربة     
مثل تبويب Menus & Toolbars يحتوي على عناصر التحكم الالزمة لنشاء القوائم وأشرطة األدوات .  

 :Properties لوح الخصائص

وهو موجود في الر كن األيمن تحت لوح  استكشاف الحل Solution Explorer ويساعد على ضبط خصائص عنصر التحكم 
Control املحدد حاليا .
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املكونات البرمجية للمشروع  :

Object الكائن

هو كل عنصر  يكون التطبيق ) سواء كان نماذج form أو أدوات ... ( و يرتبط بالكائن ثالثة أشياء :

خصائص : تحدد مظهره .	 

طرق : وظائف مضمنة في الكائن .	 

 أحداث : تؤثر على الكائن مثل الضغط بزر الفأرة أو الضغط املزدوج ... الخ .	 

Event  الحدث

يحدد متى سيتم تشغيل التعليمات البرمجية املرتبطة بكائن ما .

Click .  لزر«خروج«  في حدث End مثال : كتابة تعليمة

End  ويعني ذلك أنه عندما يضغط مستخدم البرنامج زر الفأرة األيسر على زر« خروج » تنفذ تعليمة

ينتهي البرنامج .

IntelliSense  الوظيفة

تظهر هذه الوظيفة عند كتابة التعليمات البرمجي ، وتشتمل على األدوات التالية :

 Complete Word  وتساعد على إكمال كلمات التعليمية
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 Parameter Info أو تظهر معلومات البارامترات

code التعليمات البرمجية

 يقوم به .
ً
 محددا

ً
هي عبارات نصية اصطالحية دقيقة تحدد للحاسوب عمال

مثال :  تعليمة End تأمر الحاسوب بإغالق البرنامج الحالي .

ويمكن تقسيم التعليمات البرمجية الى :

1 ـ تعليمات  تحديد قيمة ألحد خصائص الكائن أثناء تشغيل البرنامج وتتبع القاعدة التالية :

ObjectName . Properties = Vaule

حيث :

ObjectName  اسم الكائن ) عنصر التحكم ( .	 

Properties  الخاصية .	 

  Vaule القيمة .	 

مثال : لنغير لون خلفية النموذج الحالي للون السماوي أثناء تشغيل البرنامج نكتب التعليمية التالية :

Me . BackColor = Color.Aqua

حيث :

Me تدل على النموذج الحالي مهما كان اسمه .	 

BackColor خاصية اللون الخلفية .	 

Color.Aqua قيمة اللون السماوي .	 
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2 ـ  تفعيل أحد وظائف ) طرق ( الكائن Object Methods وتتبع القاعدة التالية :

ObjectName . Method ( )

حيث :

ObjectName   اسم الكائن .	 

Method اسم الطريقة ) الوظيفة املضمنة ( .	 

مثال : إلخفاء كائن الصورة أثناء تشغيل البرنامج نكتب التعليمية التالية :

PictureBox1. Hide( )

حيث :

PictureBox1 هو اسم الكائن املراد إخفاؤه أثناء التشغيل .	 

Hide طريقة اإلخفاء .	 

3 ـ تعليمات تعريفية كتعليمة Dim التي تساعد على تعريف املتغيير .

. If ... then 5 . تعلميات التحكم كتعليمة التفرع البرمجي

1ـ مشروع بناء متصفح

. All Windows Forms اضغط على  تبويب Toolbox ـ من لوح األدوات

ـ اسحب عنصر التحكم زر  Button ثم ألقيه فوق النموذج في الجزء العلوي جهة اليمين . 

ـ اسحب عنصر التحكم صندوق نص TextBox ثم ألقيه فوق النموذج في الجزء العلوي جهة اليسار .

ـ اسحب عنصر التحكم صندوق تصفح WebBrowser ثم القه فوق النموذج  في الجزء السفلي . 

.  Go واكتب Text ومن لوح الخصائص اختر خاصية العنوان Button1 ـ اختر الزر

 على زر Button1 ، لتنتقل إلى نافذة محرر التعليمات البرمجية  Code Editor ، وتحتوي على 
ً
 مزدوجا

ً
ـ اضغط ضغطا

التعليمات  التالية:

 اكتب داخل التعليمات السابقة التعليمة :

WebBrowser1.Navigate(TextBox1.Text)
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TextBox1 العنوان املكتوب داخل صندوق النص WebBrowser1 وتعني اعرض في عنصر التحكم

2 ـ عارض الوقت والتاريخ :

ان�شئ مشروع جديد .

. button وزر Label وأربع عناوين PictueBox اضف صورة

غير خصائص الكائنات السابقة لتحصل على الشكل التالي .

اكتب التعليمات البرمجية التالية :

تمرين :
انشئ مشروع يشرح مكونات الحاسوب يتكون من عنوان Label والصور التالية :

عند مرور مؤشر الفأرة على الصورة يتغيير العنوان بنص يوضح وظيفة المكون .
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Variables املتغيرات

Variables تعريف املتغير

هو مكان في الذاكرة تخزن فيه بيانات بشكل مؤقت أثناء تنفيذ البرنامج ، البد أن يكون لكل متغير  اسم فريد يميزه يحدده 
املبرمج ، يختلف حجم املتغير حسب نوع البيانات التي ستخزن فيه . ويمكن تقسيم املتغيرات إلى األنواع التالية :

Boolean منطقي 

False». أو »ال  True» تخزين البيانات التي لها احتماالن »نعم

مثل : لديه سيارة ، لديه إقامة 

String حرفي 

تخزين البيانات النصية.

مثل :  االسم ، العنوان ،التقدير.

Date تاريخ/وقت 

.
ً
تخزين التاريخ أو الوقت أو التاريخ والوقت معا

مثل : تاريخ امليالد ، تاريخ االلتحاق بالجامعة ، موعد الطائرة.

Byte  عدد صحيح من 0 إلى 255 .

مثل : سنوات الخبرة ، العمر، عدد أفراد األسرة 

Integer عدد صحيح من – 2147483648 إلى 2147483647

مثل : عدد الطالب ، كمية املخزون من سلعة .

Double عدد عشري 

مثل : حساب البنوك ، األرقام الفلكية صفر

اإلعالن عن املتغيرات 
Dim x As Integer

Dim firstName As String

Dim firstName, lastName As String

Dim firstName, lastName As String, x As Integer

تخصيص قيم للمتغيرات :
Dim firstName As String = “osama”

Dim d1 As Date = #8/24/1969#

Dim x As Integer = 10
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أو

Dim firstName As String 

Dim d1 As Date

Dim x As Integer

firstName = “osama”

d1 = #8/24/1969#

x = 10

تخصيص قيم للمتغيرات من خالل مربعات النصوص 

firstName = TextBox1.Text

x = TextBox2.Text

نطاق املتغيرات :

يقصد بنطاق املتغير أجزاء البرنامج التي تتعامل مع املتغير ، ولكل نطاق طريقة اعالن  كما يلي :

ـ متغير على مستوى التركيب

) داخل تعليمة برمجية مثل If أو For أو داخل حدث مثل Button_Click (  ، ونعلن عن هذا النوع باستخدام dim أو 
.  Static
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- متغير على مستوى النموذج 

. Private أو dim أي يتعامل معه جميع  إجراءات النموذج (  ، ونعلن عن هذا النوع باستخدام (

- متغير على مستوى املشروع فقط 

.Friend أي يتعامل معه مع جميع عناصر املشروع ( ، ونعلن عن هذا النوع باستخدام (

 ـ متغير على مستوى داخل و خارج املشروع 

. Public أي يتعامل معه مع جميع عناصر املشروع وخارج املشروع (  ، ونعلن عن هذا النوع باستخدام (

  مالحظة

يعلن عن املتغير  Public  ضمن وحدة نمطية Module ويمكن تخصيص القيم له من أي نموذج داخل املشروع . والوحدة 
النمطية تتضمن متغيرات عامة أو دوال ...يستفاد منها في جميع نماذج املشروع . 
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املعامالت الحسابية :

أولوية تنفيذ املعامالت الحسابية :
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املعامالت النصية :

)أ( معامل جمع النصوص &

Trim ب( معامل حذف املسافات الفارغة(

 ...name1=Trim)textbox1.text(  ففي املثال السابق من االفضل كتابة

Space ج( معامل اضافة فراغ(

Label5.text = name1& space)1(&name2&space)2(&name3 ففي املثال السابق من األفضل كتابة

 من & .
ً
  مالحظة يمكن استخدام عالمة + بدال

الثوابت :

هي جزء من ذاكرة الحاسوب يتخزن بيانات ال يمكن تغييرها أثناء تشغيل البرنامج ، مثل :
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Contral Commands تعليمات التحكم

 IF   Then : األمر

وظيفته : تساعد على تنفيذ تعليمة أو أكثر عند تحقق شرط ) تعبير منطق ( معين وإال ينفذ تعليمات أخرى .

لنفرض يوجد متغير يمثل الدرجة Dgree فإذا كان أكبر من أو يساوي 50 تظهر رسالة “نجحت”  مثال :  

وإال تظهر رسالة “رسبت” .

IF Dgree >= 50 Then

MsgBox(“نجحت”)

Else

MsgBox(“رسبت”)

End if

والتعبير املنطقي هو عملية مقارنة تكون نتيجتها إما نعم True أو ال False  ، والجدول التالي يوضح معامالت املقارنة :

ويمكن عمل عمليات مقارنة مركبة من خالل معامالت الربط املنطقي املوضحة في الجدول التالي :

. else من غير  If مالحظة  يمكن كتابة تعليمة  
  

مثال :

 برنامج تحويل العملة من دينار كويتي الى دوالر أمريكي .
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Select Case : األمر

وظيفته : تساعد على تنفيذ أكثر من خيار ملتغير واحد . 

لنفرض يوجد متغير يمثل الدرجة Dgree فتعليمات التالية تساعد على تحديد التقدير وفقا لقيمة الدرجة : مثال :  

Select Case Dgree 

Case 0 to 59.9

 MsgBox(“راسب”)

Case 60 to 69.9

 MsgBox(“مقبول”)

Case 70 to 79.9

 MsgBox(“جيد”)

Case 80 to 89.9

 MsgBox(“ًجيد جدا”)

Case 90 to 100 
 MsgBox(“ممتاز”)

End Select
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For  Next : األمر

وظيفته : تساعد تكرار مجموعة من التعليمات عدد محدد من املرات 

مثال : ملطالبة بكلمة السر بحد أق�شى ثالث مرات .

التعليمة )1( تعرف متغير يخزن كلمة السر 	 

التعليمة )2( تكرر ظهور صندوق ادخال InputBox وتخزين القيمة املدخلة للمتغير ps ومقارتنها بالرقم 111 	 
فإذا كانت تساوي 111 يخرج من التكرار وإال يكرر ظهور الصندوق لثالث مرات 

التعليمة )3( االنهاء .	 
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برنامج جدول الضر ب  مثال :  

Do   Loop : األمر

وظيفته : تساعد تكرار مجموعة من التعليمات عدد غير محدد من املرات 

مثال : ملطالبة بكلمة السر بدون حد  .
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برنامج ايجاد األعداد الزوجية اصغر من رقم محدد  مثال : 
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With   End with  األمر: 

 وظيفته:  يستخدم في تسهيل الوصول الى احداث وخصائص الكائن املسند اليه

 مثل:
ً
مثال :  لنفرض ان لدينا اداة Textbox على الفورم عنها اذا اردنا التعامل معها سنكتب شيئا

 Public Class Form1

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        TextBox1.Text = “Test”

        TextBox1.BackColor = Color.Azure

        TextBox1.BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D

        TextBox1.MaxLength = 50

     End Sub

End Class

 الحظ تكرار كلمة TextBox في الكود السابق ،  جاءت عبارة With انظر الشكل التالي لتوفير تكرار الكتابة :

 Public Class Form1

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        With TextBox1

            .Text = “Test”

            .BackColor = Color.Azure

            .BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D

            .MaxLength = 50

        End With
    End Sub

End Class

Me  :األمر  

 وظيفته:  تشير الى الـ Class التي انت بداخلها

مثال : كلمة Me في االنجليزية تعني أنا، اي عندما تقولها تشير الى نفسك، وعندما تكتب Me بداخل الـ Form1 فانت تشير الى 
Form1

 Public Class Form1

     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        Me.Text = «Test»

        Me.Visible = True

        Me.Anchor = AnchorStyles.Left

        Me.BackColor = Color.Beige
    End Sub

End Class

 واذا حاولت ذلك عن طريق اسم النموذج ستحصل على الخطاء .

Try   End Try  :األمر 

 وظيفته:  قنص األخطاء
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 يمكنك استخدام Try أنظر 
ً
 مثال :  في حال اردت ان تقوم بعمل كود برمجي وتخ�شى الوقوع في اخطاء لم تحسب لها حسابا

الشكل التالي:

 Public Class Form1

     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        Try

            My.Computer.FileSystem.CopyFile(«C:\Source.txt», «C:\NewFolder\Dest.txt»)

         Catch ex As Exception

            MsgBox(ex.Message)

         End Try

    End Sub

End Class

وستظهر الرسالة التالية:

My  :األمر 

 وظيفته:  يمكنك من القيام بوظائف متعددة والوصول الى اماكن مختلفة

مثال :  بأي مكان في محرر الكود اكتب My وسوف يتم عرض القائمة التالية:

Application معلومات عن املشروع الحالي.	 

Computer للتعامل مع جهاز الكمبيوتر.	 

Forms للتعامل مع كل النماذج	 

Resources للتعامل مع مجلد موارد املشروع	 

على سبيل املثال اذا اردت ان تشغل ملف صوت من النوع Wav يمكنك كتابة التالي:

Public Class Form1

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        My.Computer.Audio.Play(“C:\Note.wav”)

    End Sub

End Class
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Tools األدوات

Form النموذج

يعرض بداخله جميع األدوات ومن أهم خصائصه :

Name. االسم البرمجي للنموذج
Text. العنوان الذي يظهر  في شريط العنوان
controlbox. الخفاء أو اظهر ازار التحكم بالنافذة
formborderstyle... لتحكم في شكل النافذة هل لها شريط عنوان أم مجرد اطار
startpostionمنتصف الشاشة CenterScreen تحديد مكان ظهور النافذة مثل
WindowState. يحدد وضع الشاشة هل ملء  الشاشة أم مصغرة أم عادية

 األداة 

 وظيفتها : عرض نص 

Text نغير قيمة الخاصية Label مثال : لتغيير نص أداة

أو باستخدام التعليمية البرمجية

Label1.Text = «ُمرحبا”

ومن الخصائص املهمة لها خاصية AutoSize عند ايقافها يمكن التحكم في عرض وارتفاع العنوان يدويا ، كما يمكن عمل 
. borderStyle برواز له من خالل خاصية
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 األداة 

 وظيفتها : استقبال النصوص اثناء التشغيل 

مثال : 

ومن أهم خصائصها : 

تجعل استقبال النصوص على عدة سطور .    MultiLine  

تخفي النص وتظهر مكانه أي رمز تحدده .   PasswordChar  

 األداة 

 وظيفتها : تشغيل مجموعة التعليمات البرمجية عند الضغط عليه . 

مثال : زر الخروج

 على الزر واكتب التعليمة التالية :
ً
 مزدوجا

ً
لكي يقوم بوظيفة انهاء البرنامج نضغط ضغطا

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        End 
End Sub

األداة  

وظيفتها : عرض الصور بداخلها .

ومن أهم خصائصها خاصية Size Mode التي تحدد حجم الصورة باملقارنة بحجم مربع األداة .
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فمثال لو كان مربع PictueBox أكبر من الصورة فالشكل التالي يوضح الفرق :

 األداة 

 وظيفتها : تفعيل أكثر من خيار في نفس الوقت 

مثال : لتفعيل خيار  خط العنوان مائل وسميك
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األداة 

وظيفتها : تفعيل خيار واحد من عدة اخيارات وتحتاج قبل اضافتها إلى اداة وعاء املجموعة 

املثال السابق للعمليات الحسابية يمكن تحسين مظهره للصورة التالية :

بحيث تكون التعليمات البرمجية املرتبطة بزر احسب كالتالي :
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 األداة 

 وظيفتها : عرض نصوص منسقه 

Edit Text Lines اضغط على زر املهام في أعلى األداة  ثم اضغط على  Rich TextBoxمثال : الضافة نص لـ

تساعد التعليمة التالية على عرض محتوى ملف ن�شي من نوع rtf داخل Rich TextBox  مع بدء تشغيل النموذج

Public Class Form1

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

      RichTextBox1.loadFile(“ksa.rtf”)      
     End Sub

End Class

Open File Dialog أداة صندوق حوار فتح 

 وظيفتها : يستخدم لتحديد ملف 

مثال : لعرض صندوق حوار فتح ملف ثم عرض اسم  امللف الذي تم اختياره  

 

 Public Class Form1

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

       Dim value As New OpenFileDialog

        If value.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK  Then   MsgBox(value.FileName)
     End Sub

End Class
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Save File Dialog  أداة صندوق حوار حفظ

 وظيفته: يستخدم لتحديد لفتح نافذة حفظ امللفات 

 املثال : لحفظ محتوى صندوق نص غني في ملف 

 Public Class Form1

     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

       Dim value As New SaveFileDialog

         If value.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK Then

           RichTextBox1.SaveFile(SaveFileDialog1.FileName)

        End If

    End Sub

End Class

Font File Dialog  أداة صندوق حوار خط

 وظيفته: تغير الخط املوجود داخل احد الكائئات 

 املثال : لتغيير خط الجزء املحدد من محتوى صندوق نص غني 

 Public Class Form1

     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

       Dim value As New FontFileDialog

         If value.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK Then

           RichTextBox1.SelectionFont = FontDialog1.Font

        End If

    End Sub

End Class

ColorDialog  أداة صندوق حوار  اللون

 وظيفته : فتح نافذة الختيار اللون

 املثال : لتغيير لون خلفية النموذج وفقا للون الذي ستختاره من صندوق الحوار

 Public Class Form1

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        Dim value As New ColorDialog

        If value.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then

            Me.BackColor = value.Color

        End If

    End Sub

End Class
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تطبيق ) محرر نصوص بسيط (

قم بتصميم النموذج التالي :

ثم اكتب التعليمات التالية :

Public Class Form1

    Private Sub Color_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        If ColorDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then

            RichTextBox1.SelectionColor = ColorDialog1.Color

        End If

    End Sub

    Private Sub Font_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

        If FontDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then

            RichTextBox1.SelectionFont = FontDialog1.Font

        End If

    End Sub

        Private Sub Save_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.
Click

        SaveFileDialog1.Filter = “*.rtf|*.*”

        If SaveFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then

            RichTextBox1.SaveFile(SaveFileDialog1.FileName)

        End If

    End Sub
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Private Sub Picture_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click

        If OpenFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then

            Dim myBitmap As New Bitmap(OpenFileDialog1.FileName)

            Clipboard.SetDataObject(myBitmap)

            Dim myFormat As DataFormats.Format = DataFormats.GetFormat(DataFormats.Bitmap)

            If RichTextBox1.CanPaste(myFormat) Then RichTextBox1.Paste(myFormat)

        End If

    End Sub

End Class

WebBrowser    األداة

 وظيفته:  يمكنك من خاللها استعراض املجلدات، او حتى مواقع Web او استعراض امللفات النصية، او ملفات Html او 
Word حتى ملفات

 Public Class Form1

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        WebBrowser1.Navigate(“WWW.google.com”)

        WebBrowser1.Navigate(“C:\Windows”)

        WebBrowser1.Navigate(“C:\Test.txt”)

        WebBrowser1.Navigate(“C:\Test.Doc”)

        WebBrowser1.Navigate(“C:\Test.Html”)

 

    End Sub

End Class

كما يمكنك عن طريق الخاصية DocumentText ان تقوم بكتابة شيفرة من نوع Html تم تقوم باسنادها الى االداة عن 
طريق هذه الخاصية كما بالشكل:

 Public Class Form1

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
        Dim str As String = “<html>”

        str &= “<head>”

        str &= “</head>”

        str &= “<body>”

        str &= “<h1>Test Page </h1>”

        str &= “</body>”

        str &= “</html>”

         WebBrowser1.DocumentText = str

     End Sub

End Class
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MenuStrip    األداة

 وظيفتها :  عمل شريط قوائم

 ببساطة اسحب األداة وافلتها على النموذج  ثم قم بكتابة اسماء القوائم واألوامر يدويا 

 مزدوج ثم اكتب التعليمات .
ً
ولتخصيص تعليمات برمجية ألمر بالقائمة فقط اضغط عليه ضغطا

NumericUpDown  األداة 

 وظيفته : أداة للحصول على رقم ورفعه وخفظه عن طريق الفأرة.

 املثال : ملعرفة قيمة األداة بأي  لحظة 

 Public Class Form1

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load      

 MsgBox(NumericUpDown1.Value)

    End Sub

End Class

ToolTip  األداة 

 وظيفته:  تستخدم الظهار تلميح الى املستخدم عند مروره بزر الفأرة على أداة معينة

 أضف أداة TextBox الى النموذج واكتب التالي:
ً
 املثال:  حسنا

Public Class Form1

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        Dim Value As New ToolTip

        Value.SetToolTip(TextBox1, “ارجو ادخال االسم بالكامل»)

    End Sub

End Class

TreeView   األداة 

 وظيفته:  تستخدم الظهار قوائم متشعبة ومفهرسة للمجموعة من العناصر

 املثال :
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 Public Class Form

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        TreeView1.Nodes.Add(“Windows”)

        TreeView1.Nodes.Add(“Program Files”)

        TreeView1.Nodes.Add(“Documents and Settings”)

    End Sub

 End Class

قمنا عن طريق الخاصية Nodes بإضافة هذه العناصر كما بالشكل:

مالحظة : يمكن اضافة العناصر  يدويا  أيضا  ، وتعمل أداة List وأدة Compbox بنفس الطريقة ولكن تزيد عليهم أداة 
 Node من العقد Child الشجرة في إمكانية عمل فروع

Timer    األداة 

 وظيفته:  تستخدم لتنقيذ امر او مجموعة من االوامر كل وقت محدد

 املثال على كيفية االستخدام

 أضف األداة الى النموذج تم انقر عليها نقرتين وأكتب:

 Public Class Form1
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick

        Me.Text = Now

    End Sub

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        Timer1.Interval = 1000

        Timer1.Enabled = True

    End Sub

End Class

Imagelist    األداة

 وظيفتها :  تخزين مجموعة من الصور

. Chose Image ببساطة اسحب األداة وافلتها على النموذج  ثم اضغط على زر املهام واختر اختيار صورة 

ويمكن اضافة صورة  من خالل التعليمات البرمجية من خالل التعليمة :

imageList1.Images.Add(imgeName) 
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تطبيق ) عمل شاشة توقف (

ImageList و Timer و PictureBox ان�شئ مشروع جديد واضف

قم بتخزين مجموعة من الصور داخل ImageList بدقة عالية وأكبر حجم ممكن 250,250 ثم اكتب التعليمات التالية :

Public Class Form1

    Dim i As Integer
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        PictureBox1.Dock = DockStyle.Fill    ‘ لكي تملئ الصورة النموذج

        Timer1.Enabled = True                          ‘تشغيل المؤقت

        Timer1.Interval = 1000                         ‘لضبط المؤقت على ثانية

        Me.FormBorderStyle = Windows.Forms.FormBorderStyle.None     ‘ اللغاء اطار النافذة

        Me.WindowState = FormWindowState.Maximized                             ‘ لتكبير نافذة النموذج لتملئ الشاشة

        PictureBox1.Image = ImageList1.Images(0)

        i = 0
    End Sub

    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick

        i += 1

        If i > 0 And i < ImageList1.Images.Count Then

            PictureBox1.Image = ImageList1.Images(i)

        ElseIf i = ImageList1.Images.Count Then

            i = 0

            PictureBox1.Image = ImageList1.Images(i)

        End If
    End Sub

    Private Sub Form1_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles 
Me.KeyPress

        End
    End Sub

End Class
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Database قواعد البيانات 

 تمر عملية التعامل بقواعد البيانات باملراحل التالية :

Connection إنشاء اتصال بقاعدة البيانات . 	 

Command األوامر التي تحدد البيانات املطلوبة من قاعدة البيانات .	 

DataAdapter تجهيز البيانات  .	 

 DataSet نقل البيانات إلى ذاكرة الحاسوب .	 

يمكن اختصار هذه الخطوات باستخدام املعالج بحيث نحصل مثل النموذج التالي : 

ان�شئ مشروع جديد من نموذج واحد 

من نافذة مصادر البيانات اضغط على زر مصدر بيانات جديد .
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اختار نوع البيانات قواعد بيانات .

ان�شئ اتصال جديد :

حدد نوع وموضع قاعدة البيانات :
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احفظ االتصال باسم معروف

Dataset حدد الجدول املراد التعامل معه ، وحدد اسم لـمجموعة البيانات التي تخزن في الذاكرة

  مالحظة

البرنامج يسمي الـ DataSet باسم الجدول يتبعه بدون فاصل DataSet ، تستطيع حذفه وتسميته باالسم التي ترغب فيه .
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اسحب الحقول من نافذة مصادر البيانات إلى النموذج 

 

حتى تحصل على النموذج بهذا الشكل :

املعالج يكون شريط إبحار تلقائي يؤدي جميع العمليات املتعلقة بالبيانات .   مالحظة
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. Gridview عند سحب الجدول بالكامل من البداية يكون   مالحظة

تصفية بيانات Gridview  بالحرف األول :

2 ـ صمم النموذج التالي : 

اكتب التعليمات البرمجية الخاص بعملية التصفية :

Sub button1_cilck(…

Dim filtStr As String = textbox1.text

MyDataSet.RowFilter = “Name like” & filtStr & “*”
End Sub

حيث MyDataSet هو اسم مصدر البيانات .

 عن باقي الحروف
ً
Name هو اسم الحقل الذي ستصف من خالله البيانات ودالة like تعني مشابه لـ   أما النجمة عوضا

GridVeiw لتحديث البيانات في F5 ثم اضغط على زر
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اثرائيات

BackgroundImage  أوال :- إدراج صورة في خلفية النموذج

يمكن  وضع صورة  كخلفية للنموذج من خالل الخطوات التالية :

# نحدد النموذج   

 BackgroundImage من نافذة الخصائص نختار الخاصية #  

# نضغط على زر صندوق الحوار بجوار الخاصية    

)Import(  نضغط على زر احضار  Select Resource  عند ظهور صندوق #  

# نحدد الصورة املطلوبة   
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ولتحدد طريقة عرض الصورة في خلفية النموذج, نغير قيم خاصية نمط الخلفية الحدى القيم التالية : 

الوظيفةاملعنىالخيار

Tileيظهر الصورة ويكررها لتناسب حجم االطار تكرار

Centerيظهر جزء من وسط الصورة يناسب حجم االطارتوسيط

Stretch يجعل الصورة تتالءم مع اإلطار تمدد

Zoomزووم
يجعل الصورة تساوي حجم اإلطار مع املحافظة على 

تناسب الطول مع العرض
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-: AxShockwaveFlash ثالثا :   إضافة فيلم فال�شي في البرنامج

يمكن اضافة أداة تشغيل ملفات الفالش ألدوات التحكم بالخطوات التالية  :

 الخطوة1 :

Choose Toolbox Items… اختر Tools من القائمة

الخطوة 2: 

 .… COM Components اختيار

Shockwave Flash Object ثم اختيار



Visual Basic  |                                              2013 / 2012 دورة منهج الحاسوب للصف الثاني عشر

43

الخطوة 3 : 

) Design ( اسحبها إلى النموذج في عرض التصميم … )
ً
ستجد األداة ضمن Toolbox )آخر أداة غالبا

الخطوة 4 : 

 أضف زر Button ثم اضغط على الزر ضغطا مزدوجا وأضف التعليمات التالية فيه:

AxShockwaveFlash1.Movie = System.IO.Path.GetFullPath)Path As String(

حيث :-

 AxShockwaveFlashاسم أداة امللف الفال�شي
  Movie                       طريقة تستدعي فيلم فال�شي مخزن على احد اقراص الجهاز

   Path                       املسار= موقع امللف + اسم امللف

  مالحظة 

ال نحتاج إلى كتابة موقع الملف داخل المسار إذا كان الملف مخزنا في نفس مجلد البرنامج حيث سيفهم البرنامج تلقائيا ان 
Bin\ أثناء اختبار المشروع ، ومجلد Bin\debug موقع الملف في نفس مجلد البرنامج لذلك يستحسن إضافة الملف في مجلد

 Release بعد بناء البرنامج  .    
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Windows Media Player  رابعا : إضافة أداة مشغل الوسائط املتعددة

هي أداة تستخدم في تشغيل ملفات الفيديو وهي من ضمن أدوات التحكم ويتم إضافتها بالخطوات التالية:

Choose Toolbox Items… اختر األمر  Tools  1- من قائمة

  

2- اختر عالمة التبويب  )Com Components( ثم اتبع الخطوات كما بالشكل إلضافة األداة

3- الحظ انه تم إضافة أداة مشغل الوسائط املتعددة في نهاية صندوق األدوات كما هو موضح بالشكل املقابل. 
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4-  قم بسحب أداة  Windows Media Player من صندوق األدوات ) Tools Box ( وضعها باملكان املناسب داخل نافذة 
النموذج ) Form1 ( كما موضح بالشكل التالي:  

يمكن ضبط خصائص األداة أما بتحديده ثم  تغيير خصائصه من نافذة الخصائص أو  بالضغط على األداة بالزر األيمن ثم 
اختيار األمر )Properties ( من القائمة املنسدلة ليظهر صندوق الحوار لتالي:

من خالل صندوق الحوار )Windows Media Player Properties( يمكن ضبط التالي:
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 في جزء Source يمكن تحديد اسم ومسار ملف الفيديو املراد ولتشغيله بالضغط على زر 

  من جزء  Controls layout يمكن التحكم في أزرار التحكم من خالل الخيارات

) Form ( خامســا : إضافة خلفية صوتية للنموذج

إلضافة خلفية صوتية للنموذج عن طريق التعليمات البرمجية نتبع التالي :-

نعرف متغير وليكن   )  ply2(  للوسائط  ونحدد اسم امللف الصوتي املراد تشغيله عند استدعاء هذا املتغير  كالتالي :- 

Public Class Form1

Dim ply2 As New System.Media.SoundPlayer)”nono.wav“(

حيث :

    ply2 اسم املتغير
 Nono.wav اسم امللف الصوتي

عند تحميل النموذج )  Form1_Load( نكتب التعليمة البرمجية كالتالي لتشغيل الملف الصوتي 

Private Sub Form1_Load)ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs( Handles MyBase.
Load

        ply2.Play)(

End Sub

إليقاف تشغيل امللف الصوتي نكتب التعليمة البرمجية :-

ply2.stop) (
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) Pdf – exe – سادســا : لتشغيل امللفات مباشرة ) فيديو – فالش – صوت

 ولكن في نافذة جديدة خارج النموذج الخاص بالفيجوال بيسك باستخدام األمر :-

 Process.Start)”file-name“(     

أمثلة :

Process.Start)”Wildlife.wmv“(

Process.Start)”xx.pdf“(

Process.Start)”r1.wav“(
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سابعــا : التحكم في تشغيل امليديا بالير عن طريق برمجة األزرار 

.invisible  كما سبق شرحه  مع جعل أزرار  األداة     Windows Media Player إضافة أداة مشغل الوسائط املتعددة

إضافة ثالثة أزرار للنموذج ) تشغيل – ايقاف مؤقت – ايقاف ( ، كما بالشكل :

بالضغط املزدوج على الزر األول الخاص بـ )تشغيل ( ، ننتقل لكتابة التعليمات البرمجية ونكتب التالي :

AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play)(

بالضغط املزدوج على الزر الثاني الخاص بـ )إيقاف مؤقت ( ، ننتقل لكتابة التعليمات البرمجية ونكتب التالي :

AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.pause)(

بالضغط املزدوج على الزر الثالث الخاص بـ )إيقاف ( ، ننتقل لكتابة التعليمات البرمجية ونكتب التالي :

AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop)(

وبذلك نكون قد تحكمنا في تشغيل ملف الفيديو وإيقافه أو إيقافه املؤقت عن طريق برمجة األزرار داخل برنامج الفيجوال 
بيسك . 
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ثامنـا : كيفية عمل ملف تنفيذي وذاتي التشغيل في الفيجوال بيسك:

لتغيير مكان بناء امللف التنفيذي للبرنامج اتبع الخطوات اآلتية: 

 “ Propertiesاختر األمر “اسم املشروع Project 1- من قائمة 

 2- اختر Compile من الجزء األيسر.

د موقع املجلد الذي ترغب ببناء امللف التنفيذي للبرنامج فيه.  3- ثم من خالل الزر Browse حدَّ

  مالحظة

في املجلد الذي تبني فيه البرنامج يفضل نسخ جميع امللفات الخارجية ) ملفات الفيديو والصوت والفالش.......( 

كيفية عمل ملف ذاتي التشغيل في الفيجوال بيسك:

وذلك عن طريق احد برنامج التشغيل الذاتي مثال )برنامج  AutoRun Pro( او باتباع التالي:

  txt1- قم بانشاء ملف ن�شى عادى

  inf2-  غير نسق امللف الى 
3- اكتب بداخله:  

 
[AUTORUN]  
OPEN=FILE.EXE  
ICON=FILE.ICO  

معال مراعاة أال تترك مسافات بين األسطر حيث :  

# السطر األول : يدل على نوع امللف 

#السطر الثاني : يدل على اسم البرنامج الذى سيتم تشغيله بمجرد وضع األسطوانة )الحظ استبدال كلمة FILE باسم امللف 
الذى سيشغل (

# السطر الثالث : يدل على األيقونة التي سوف تغير ايقونة مشغل األسطوانات العادية )الحظ ايضا استبدال FILE باسم 
ملف األيقونة 

# ثم قم بحفظ هذا امللف باسم AUTORUN.INF على الدليل الجذري لألسطوانة .
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