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  Variablesالمتغيرات
 

  ما هو المتغير و ما فائدته و لماذا يستعمل آل هذه األسئلة سوف أجيبكم عليها
 

  :تعريف المتغيرات
ي قد يحمل رقم او نص او نعم  خزان تضع فيه قيمة و هي قيمة متغيره يعنأو اآلن المتغير هو بمثابة وعاء و 

   .ـأو خط
 و متغيرات تضع فيها النصوص و متغيرات تستعمل لوضع أرقامقط و المتغيرات أنواع متغيرات نضع فيها ف

  .حروف الهجاء و متغيرات لألرقام الكسرية و غيرها
  تسمية المتغيراتشروط  

 
  -:قواعد تسمية المتغيرات هي 

  ).-( عالمات سوى الشرطة التحتية وال يحتوىيجب أن يبدأ اسم المتغير بحرف  -١
 . يمثال نفس الشئ"me “و” ME“رة والصغيرة فمثال يفرق المترجم بين الحروف الكبيال  -٢
 .الخ ... For او Endيكون اسم المتغير باسم آلمة من الكلمات المحجوزة مثل  يجب أن ال -٣
 .زاد عن ذلك ال يلتفت إليه المترجم حرف وما١٠٢٣من الممكن أن يشمل اسم المتغير حتى -٤

  
  

  :أمثلة ألسماء متغيرات صحيحة
aB123__45

_567

A120 

X_2 

A200 
  :أمثلة ألسماء متغيرات غير صحيحة

_

12ABC

xyz$wv

a! 

 
 عن المتغيرات خطوات اإلعالن

   المتغيرات اإلعالن عن  
  Dimعبارة اليتم تعريف المتغيرات باستخدام 

  :الصورة العامة 
 

Dim variable name as data type 
 

  :حيث ان 
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Dim  ك دوت نت من اجل التعريفهذه آلمة محجوزة تستخدم من قبل الفجيوال بيس  
variable 

name  الذي تحددهعبارة عن اسم المتغير الذي تختاره .  

As  أيضا آلمة محجوزة لغرض البرمجة.  

Integer 

 نضع أرقام في هذا المتغير أنهذه نوع المتغير يعني يقصد في هذا انه يمكن 
 مع أرقامى  حتأو أسماء وضعنا عدا ذلك من إذا أما   integer من نوع ألنه

  آسور فسوف يعترض عليها البرنامج و نحصل على خطا
  

  
  :أمثلة

Dim name as string 
Dim num as integer 

  
  

  :اإلعالن عن المتغيرات مع إعطاء قيمة ابتدائية
     ++Cجديد فيجول بيسك هو اإلعالن عن متغير مع أعطائه قيمة ابتدائية على غرار لغة 

 
Dim name as string = "Test" 

  .آقيمة افتراضية" Test"اإلعالن عن متغير نوعه نص و إعطائه القيمة 
  :حيث ان 

Dim  هذه آلمة محجوزة تستخدم من قبل الفجيوال بيسك دوت نت من اجل التعريف  
variable 

name  name  اسم المتغير  

As  As  آلمة محجوزة  
Integer string  نوع البيانات  

  تساوي  = =
Default 
Value Test  القيمة الثابتة  

  
Dim num as integer =  100 

  . آقيمة افتراضية١٠٠اإلعالن عن متغير نوعه نص و إعطائه القيمة 
  

  
 TypesData : أنواع البيانات

  
  ٢٠٠٨ فيجول بيسك اآسبرس   البيانات في ألنواعملخص 

 
Data Type Summary (Visual Basic) 

   البيانات المختلفةأنواعيتوافر في لغة فيجول بيسك العديد من 
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المساحة المحجوزة في   الوصف نوع البيانات  م
 القيم المسموح بها الذاآرة

١  Boolean منطقي  
Depends on 

implementing 
platform 

True or False

٢  Byte 
بدون (بايت 

)إشارة
Unsigned 

1 byte  ٢٥٥ -٠(يمثل القيم الموجبة فقط من(  

٣  
Char 

(single 
character) 

 يمثل حرف واحد فقط bytes 2  حرف

٤  Date 8  وقت/تاريخ bytes  الي ١/١/٠٠٠١يمثل قيمة تاريخ ابتدأ من 
٣١/١٢/٩٩٩٩  

٥  Decimal 16   عشريةأرقام bytes 

-/+ االرقام  
79,228,162,514,264,337,593,543,

950,335 (+/-7.9...E+28)   
  بدون عالمة عشرية

-/+ ة عشرية   مع وجود عالماألرقام
7.92281625142643375935439503

35   
   رقم٢٨عدد المنازل العشرية 

٦  

Double 
(double-
precision 
floating-

point) 

 bytes 8  عشرية آبيرةأرقام

  السالبة مناألرقام
-1.79769313486231570E+308  إلي 

-4.94065645841246544E-324   
  الموجبة من ماألرقا

  4.94065645841246544E-324 إلي   
1.79769313486231570E+308  

٧  Integer 4  عدد صحيح bytes -2,147,483,648  إلي    
2,147,483,647 (signed) 

٨  Long (long 
integer) 8  عدد صحيح طويل bytes 

  إلي  9,223,372,036,854,775,808- 
9,223,372,036,854,775,807  

) (9.2...E+18   (signed) 

٩  Object آائن  

4 bytes on 32-
bit platform 

8 bytes on 64-
bit platform 

تختلف المساحة و الحجم على حسب طبيعة الكائن 
 المراد تعريفة

١٠  SByte  باالشارة(بايت( 
signed  

1 byte -128   127  إلي ) signed (باإلشارة 

١١  
Short 
(short 

integer) 
 باإلشارة 32,767 إلي  bytes -32,768 2  عدد صحيح قصير

١٢  UInteger 4 عدد صحيح موجب bytes 0 through 4,294,967,295 
(unsigned) 

١٣  ULong  8عدد صحيح طويل bytes 0 through 
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 18,446,744,073,709,551,615  موجب
(1.8...E+19 †) (unsigned) 

١٤  UShort  عدد صحيح قصير
  )موجب(

2 bytes 0 through 65,535 (unsigned) 

١٥  

Single 
(single-

precision 
floating-

point) 

 bytes 4  عدد عشري مفرد

-3.4028235E+38 through -
1.401298E-45 † for negative 

values; 
1.401298E-45 through 

3.4028235E+38 † for positive 
values 

١٦  
String 

(variable-
length) 

قيم (نصوص 
  )حرفية

 البيئة باختالفيختلف 
يهالتي نعمل ف   مليون حرف٢ عدد إلي ٠من ا 

 
١٧  User-

Defined 
(structure) 

نوع معرف من 
  البيانات

  

  
  
  

 Variables Scope: نطاق عمل المتغيرات

 Local variables المتغيرات المحلية االعالن عن  .١

 او داخل  Variables in events  تعريفها داخل الحدث فقط  التي يتم  المتغيرات هي 
  .Procedure او االجراء الفرعي  Functionالدالة 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
 
        Dim i, sum As Integer 
 
 الكود هنا            
 

    End Sub 

 و بالخروج من الحدث Button1_Clickدث داخل الح  sum و  Iهما ن يفي هذا المثال تم تعريف متغير
  .فان مجال صالحية استخدام المتغيرين ينتهي

  على مستوي النموذجعامة ال المتغيرات االعالن عن  -٢

  .هي المتغيرات التي يتم استخدامها داخل أي حدث أو أجراء أو دالة تعرف داخل النموذج الحالي فقط

وذج أي خارج أي حدث او الخاص بالنم   general  لمتغيرات في جزء اا النوع من عادة يتم تعريف هذ
   .   يأجراء فرع
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  :مثال

  أضف العناصر التالية إلي النموذج

   عنوان٢ ، عدد أفقي ، واحد شريط تمرير أمر زر ٢ مربع نص ، عدد ٢عدد 

  

  

 
Public Class Form1 
    ' declare public variables   االعالن عن متغير عام  
 

    Dim count As Integer 

المتغير  تم االعالن عن
count يتم  ايعام  آمتغير  

في  حدث اي  داخل هماستخدا
 .ليالنموذج الحا

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

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

          count = count + 1 
        If count > 100 Then 
            count = 1 
        End If 
        TextBox1.Text = count 
End Sub 
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Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 
        

 count = 0 
 
End Sub 
 
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles Button2.Click 
 

        Timer1.Enabled = False 
 
End Sub 
 
Private Sub HScrollBar1_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles HScrollBar1.Scroll 
      

   Dim calc_sec As Single 
 
 
        calc_sec = HScrollBar1.Value / 1000 
        TextBox2.Text = calc_sec 
        Timer1.Interval = HScrollBar1.Value 

م  النت ناإلع ر   ع المتغي
calc_sec ي ر محل  آمتغي

ذا    ل ه ستخدم داخ اي ي
ساب     ك لح ط وذل دث فق الح
وب   واني المطل دد الث ع

 ..انتظارها

   
  End Sub 
 
     
End Class 

  

     Module                  تعريف المتغيرات في نافذة-٣

 فان مستوي الرؤية و االستخدام داخل أي نموذج أو    Moduleأي متغير يتم تعريفة في جزء العام للموديل 
  أجراء 

  :مثال 
  

 : ات هامة مالحظ

يبقى في الذاآرة طوال   )  Module ) *.vb الموديل  الوحدة البرمجية داخل متغير يتم االعالن عنه آل -١
       .عمل البرنامج أو المشروع

  -:    ينقسم إلي   vb.*  إما ما يكتب في النموذج  -٢
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النافذة وهو    يبقى في الذاآرة طوال عمل    General في منطقةاالعالن عنها المتغيرات التي * 
  .المكتوب 

 يبقى في الذاآرة طوال    subroutineخل الـ في دااالعالن عنها أما المتغيرات التي * 
  .لم يتم تعريفة من قبل وبعدها آأنة  الحدث عمل

  
 

 Constantالثوابت 

  .  هو قيمه ثابتة ال تتغير بغض النظر عما يحدث داخل برنامجك  Constantإن الثابت 
  

  :تسمية الثابت
تفريق بين الثوابت و هي نفس قواعد تسمية المتغيرات ولكن يفضل غالبية المبرمجين ال

  -:المتغيرات وذلك باالتي
  
  . Capitalاستخدم الحروف االنجليزية الكبيرة بجعل الثوابت تتميز عن المتغييرات ، ن

  
  :فمثال االسماء التالية هس اسماء مقبولة آأسماء ثوابت

PI 
MAX_LIMIT 
PASSWORD 
 

  :اإلعالن عن الثوابت
Const Constant_Name = value 
 
Const PI = 3.1414 
 
' The following statements declare constants. 
 
  
Const MAXIMUM As Long = 459 
Public Const HELPSTRING As String = "HELP" 
Private Const STARTVALUE As Integer = 5 

  
  
  
  

  -:OPERATORSالمؤثرات 
  
  -:Arithmetic operators مؤثرات حسابية -)ا

  الناتج  لمثا  الوصف  المعامل
 11 2+9  جمع  +
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 7 2-9  طرح  -
 18 2*9  ضرب  *
 4.5 9/2  قسمة  /
 4 2\9  .قسمة اإلعداد الصحيحة   \

mod 9  باقي القسمة الصحيحة mod 2 1 
 81 2^9  االس  ^
 "concatenation "9" & "2" "92ضم النصوص   &

  
  
  .العوامل الحسابية المختصرة في فيجول بيسك دوت نت) ب

 x=12 آانت إذامثال   التعبير المختصر  بير العاديالتع  المعامل
+  x=x+5 x+=5 17 
-  x=x-5 x-=5 7 
*  x=x*5 X*=5 60 
/  x=x/5 x/=5 2.4 
\  x=x\5 x\=5  2 
^  x=x^2 x^=2 144 
&  x=x &"test" x &="test"  "12test" 

  
  

  : على العمليات الحسابيةأمثلة
  :مثال واحد

  
  

Public Class Form1 
    'Declare FirstNum and SecondNum variables 
    Dim FirstNum, SecondNum As Double 
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        'Assign text box values to variables 
        FirstNum = TextBox1.Text 
        SecondNum = TextBox2.Text 
 
        'Determine checked button and calculate 
        If RadioButton1.Checked = True Then 
            TextBox3.Text = FirstNum + SecondNum 
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        End If 
        If RadioButton2.Checked = True Then 
            TextBox3.Text = FirstNum - SecondNum 
        End If 
        If RadioButton3.Checked = True Then 
            TextBox3.Text = FirstNum * SecondNum 
        End If 
        If RadioButton4.Checked = True Then 
            TextBox3.Text = FirstNum / SecondNum 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button2.Click 
         
        End 
الكود الخاص  

 quitمر بزر األ
  إلنهاء البرنامج

    End Sub 
End Class 

  
  

  :٢مثال 
  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
Public Class Form1 
    'Declare FirstNum and SecondNum variables 
    Dim FirstNum, SecondNum As Double 
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
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        'Assign text box values to variables 
        FirstNum = TextBox1.Text 
        SecondNum = TextBox2.Text 
 
        'Determine checked button and calculate 
        If RadioButton1.Checked = True Then 
            TextBox3.Text = FirstNum \ SecondNum 
        End If 
        If RadioButton2.Checked = True Then 
            TextBox3.Text = FirstNum Mod SecondNum 
        End If 
        If RadioButton3.Checked = True Then 
            TextBox3.Text = FirstNum ^ SecondNum 
        End If 
        If RadioButton4.Checked = True Then 
            TextBox3.Text = FirstNum & SecondNum 
        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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 .Order of precedenceالحسابية األولويات في تنفيذ العمليات 

  
مع وجود هذا العدد الكبير من المعامالت في فيجول بيسك ، ماذا سيحدث إذا استخدمت معامالت معا 

  : ، مثلالتعبيرفي نفس 
Total= 44 / 7 + 99 * 3 

  ):االولويات(جدول اسبقية المعامالت
  

  ترتيب األولوية  المعامل  م
  يذه أوالما بداخل األقواس يتم تنف ( )  ١
  الرفع إلي األس ^  ٢
  النفي جعل الرقم سالب -  ٣
  الضرب و القسمة / *  ٤

قسمة األعداد الصحيحة أي إعطاء ناتج القسمة فقط بدون  \  ٥
  )باقي(آسور

٦  Mod حساب باقي القسمة  
  الجمع والطرح - +  ٧
  ضم السالسل &  ٨
  عالمة المقارنة يساوي =  ٩
  ساويعالمة المقارنة ال ي <> ١٠
  أصغر منعالمة المقارنة  > ١١
  اآبر منعالمة المقارنة  < ١٢
  أصغر من أو يساويعالمة المقارنة  => ١٣
١٤ Like مقارنة النصوص  
١٥ Is مقارنة ضمن فئات  
١٦ Not  نفي الشرط(منطقي(  
١٧ And  البد من تحقق الشرطين معا(منطقي(  
١٨ Or  احدهماالبد من تحقق الشرطين معا او(منطقي (  
١٩ Xor  البد من تحقق احد الشرطين فقط(منطقي(  
٢٠    

  
  

  :١مثال
Sum=10  +  15  *  2  /  4^2 
Sum=10  +  15  *  2  /  16 
Sum=10  +      30     /  16 
Sum=10  +      1.875 
Sum=      11.875 

  :٢مثال
  :الحظ الفرق و طريقة تنفيذ التعبيرين التاليين

Sum= 10   +   5  *  3 Sum=  (10+5)  *   3 
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Sum= 10   +   15 
Sum= 25 

Sum=  (15)  *   3 
Sum=  45 

 :Commentsاستخدام التعليقات 

عند تبدأ في آتابة البرامج ، فان طريقة عمل البرنامج ستكون واضحة بالنسبة لك لكن لسوء الحظ فانك اذا 
يه لتعديلة بعد فترة فانك ستكون قد نسيت السبب في آتابة  ، ثم عدت الترآت البرنامج جانبا في الوقت الحالي 

  . بعض االوامر والسطور 

  .ولهذا السبب فقط ، يجب أن تعتاد على آتابة التعليقات داخل البرامج التي تكتبها

  :تعريف التعليق

ن من هي وصف قضير يضيفة المبرمجون الي برامجهم ليشرحوا معني بعض االوامر أو ليبينوا ماذا يتوقعو
  .البرنامج عند نطقة معينة

فهي ال تساعدة على تنفيذ البرامج بصورة افضل، آما انها ال تعيقه بالنسبة للكمبيوتر فان التعليقات ال تعني شيئا 
  .عن تنفيذه 

  :فائدة التعليقات

 .بالنسبة للمبرمج فان التعليقات تساعد على شرح آيف و لماذا يعمل البرنامج .١
  .ج يجعله سهل الفهمالتعليق على البرنام .٢
  .التعليق على البرنامج لتجعل قراءته أسهل .٣
  .استخدام التعليقات اليقاف تنفيذ بعض االوامر في البرنامج .٤

 

  :إنشاء التعليقات 

  . ثم اآتب بعده أي شئ ترغب فيه  )‘(عندما ترغب في اضافة التعليقات إلي البرنامج إآتب الحرف  

  :مثال 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        '------------------------------------------------- 
 العمل يف يبدأ املؤقت جيعل الذي املناسب الكود هنا ضع'        
        ' 
        '------------------------------------------------- 
 
 
        Timer1.Enabled = True 

    End Sub 

 )‘( لفيجول بيسك فانة يتجاهل اي شئ يلي احلرف بالنسبة
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  اتاتخاذ القرار
 if – thenترآيبات 

If – then – else 
  

  تحديد الشرط •
 if – then – end if و if-thenاستخدام عبارات  •
 if – then - elseIf  وif – then – elseاستخدام عبارات  •

  

في الحياة الفعلية ، يتخذ آل منا العديد من القرارات بناءا شروط معينة فمثال تقول الحد اصدقائك المقربين 
ان فيجول بيسك ال يختلف " اذا أردت األ تسمن أآثر من هذا ، يجب أن تتوقف عن أآل الحلويات الدسمة "

  .لشرط الذي تحدده للقرار ثم يستجيب بالصورة الصحيحةعنا عندما يتخذ بعض القرارات ز فهو يفحص ا

  :الشرط

  :ان يكونويمكن للشرط  . false أو خاطئة True يمثل قيمة يمكن ان تكون صحيحة conditionالشرط 

  . واحد variableمتغير  -١

  . آامالexpressionتعبير  -٢

  .ير على قيمة صحيحة أو خاطئةإذا آان الشرط عبارة عن متغير واحد ، فيجب أن يحتوي هذا المتغ

If Result=true then 

  أو

If Result then 

   أمرا مثل التالي بصورة محددة ، فانك تكتبfalseواذا آنت تريد اختبار قيمة المتغير تساوي 

If Result=false then 

  أو

If not Result  then 
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  :تعبير قيمة صحيحة أو قيمة خاطئة مثليمكن للشرط أن يكون تعبيرا في هذه الحالة يجب ان يمثل هذا ال

If degree>=50 then 

 ، واال فإن true، فان التعبير آله صحيح  ٥٠في هذا الشرط ، إذا آانت قيمة المتغير   أآبر من أو تساوي 
   .Falseالتعبير يكون خاطئا 

  :مثال آخر

If  Textbox1.text=”test” then 

 

  ifأوال جملة 

أخري من ملة لتنفيذ مجموعة معينة من الجمل في حالة تحقق شرط معين  ومجموعة  تستخدم هذه الجIFجملة 
  .جمل عندما ال يتحقق الشرطال

 :والصيغة العامة 

If    شرط  then 
 

  الجمل المراد تكرارهامجموعة 

الشرط الذي 
على اساسة يتم 
 اتخاذ القرار

الجمل المطلوب 
 اذا آان تنفيذها

 الشرط صحيح

  اذا آان الشرط صحيح

End if 

 

 

 

  

  

فان البرنامج يعاود توجية المؤشر داخل  في هذا المثال اذا لم يتم ادخال اي قيمة داخل مربع النص :١ مثال
  .مربع النص مرة أخري

If textbox1.text<>”” then 

        Textbox1.setfocus() 

End if 
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  :٢مثال 

 فان البرنامج يقوم باظهار آلمة ناجح داخل مربع ٥٠ اآبر من او يساوي  degreeاذا آانت قيمة المتغير 
 .النص

If degree>=50 then 
        Textbox1.Text=”ناجح” 
End if 

 if – then – elseاستخدام عبارة 

 تقوم بتنفيذ مجموعة من الجمل اذا آان الشرط صحيح اما اذا آان الشرط غير صحيح if thenإن عبارة 
  .فانها ال تنفذ اي شئ

يدها  فانها اذا آان الشرط صحيح فانها تنفذ مجموعة من الجمل يتم تحدif – then – elseاما عبارة 
والعكس اذا آان الشرط غير صحيح فانها تقوم بتنفيذ مجموعه اخري من الجمل تقوم بتحديها والصورة 

  :العامة على هذا النحو

 نعم
الشرط الذي 

على اساسة يتم 
 اتخاذ القرار

الجمل المطلوب 
 اذا آان تنفيذها

 الشرط صحيح
 ال

 تنفيذهاالجمل المطلوب 
 غير اذا آان الشرط 
 صحيح

 

If    شرط then 

الجمل المراد تكرارهامجموعة   

 اذا آان الشرط صحيح

Else 

الجمل المراد تكرارها        مجموعة   

 اذا آان الشرط غير صحيح        

End if 

  :٣مثال 

 فان البرنامج يقوم باظهار آلمة ناجح داخل مربع ٥٠ اآبر من او يساوي  degreeاذا آانت قيمة المتغير 
  .النص

If degree>=50 then 

        Textbox1.Text=”ناجح” 

Else 
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        Textbox1.Text=”راسب” 

End if 

  if – then – elseifاستخدام عبارة  

  : بالصورة التاليةif – then – elseifتستخدم عبارة 

If   ١شرط   then 

  الجمل المراد تكرارهامجموعة 
  صحيح  1 اذا آان الشرط

Elseif ٢ شرط   then 

  الجمل المراد تكرارهامجموعة 
  صحيح  2 اذا آان الشرط

Else 

  الجمل المراد تكرارهامجموعة 
  صحيح  غير٢و الشرط 1 اذا آان الشرط

End if 

  Ifملخص جمل 

إذا آان الشرط  ) ١جمل(نفذ  في وجود اآثر من شرط
 نفذ في حالة تحقق الشرط غير صحيح )٢جمل( صحيح و

If   ١شرط   then 
  ١جمل

Elseif ٢ شرط   then 
  ٢جمل 

Else 
  ٣جمل 

End if 

If    شرط   then 
١جمل  

Else 
٢جمل  

End if 

If    شرط  then 
  مجموعة جمل

End if 

  
  -:Relational operators مقارنةعمليات المؤثرات 

 النتيجة مثال معامل المقارنة المؤثر
  true (1) 7<9 < اآبر من
 false (0) 9>17 > اصغر من
 false (0) 8=10 = يساوى

  true (1) 8<>10 <>  يساوى ال
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 false (0) 8=>10  => اقل من أو يساوى
  true (1) 8=<10 =< اآبر من أو يساوى

  
  -:logic operators مؤثرات منطقية -)ج
  

  مالحظات النتيجة مثال رمز مؤثر
  AND and  10>8 and 9>7 trueو  

  OR or 10>8 or  7>8 trueأو 
  NOT not 10 = 8   not  trueال 

xor xor 10>8  xor  9>7 
10>8  xor  9<7 

False  
true 

 

  
 

 حساب تقدير الطالببرنامج :مثال 

 النافذة ضع هذه األدوات على •

 

 :اضبط الخصائص  للعناصر المضافة الي النموذج آما يلي •

  مالحظات  القيمة  الخاصية  الكائن  م
Name txtdegree  مربع النص  ١ TextBox1 

Text  )خالية(  
  يستخدم الدخال الدرجات

Name txtResult  مربع النص  ٢ 
TextBox2  Text  )خالية(  

  يستخدم الظهار نتيجة الطالب

Name txtGrade  مربع النص  ٣ 
TextBox3  Text  )خالية(  

   الطالبتقديريستخدم الظهار 

6

5

4

3

2

1
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Name BtnIF  زر االمر  ٤ Button1  
Text  if  

 اذا نتيجة الطالبلحساب يستخدم 
 فهو  ٥٠آان درجتة اآبر من 

  .ناجح فقط
  ٥  Button2   Name BtnIFelseزر االمر 

  Text If else 
 اذا نتيجة الطالبلحساب يستخدم 

 فهو ٥٠ر من آان درجتة اآب
  .ناجح و اال آان راسبا

Button3   Name btnifelseiزر االمر 
f  

٦  

  Text If elseif 
else 

   : الطالبلحساب تقديريستخدم 

 التقدير   الدرجة
ممتاز   85=<

>=75 and <85   جيدجدا 
>=65 and <75   جيد 
>=50 and <65   مقبول 

   راسب  50>

 يماتاآتب هذه التعل •

Public Class Form1 
 
    Private Sub btnifelseif_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnifelseif.Click 
         
        Dim degree As Integer 
        Dim msg As String 
        degree = CInt(txtDegree.Text) 
        If degree >= 85 Then 
            msg = "ممتاز" 
        ElseIf degree >= 75 Then 
            msg = "جيدجدا" 
        ElseIf degree >= 65 Then 
            msg = "جيد//" 
        ElseIf degree >= 50 Then 
 
            msg = "مقبول" 
        Else 
            msg = "راسب" 
        End If 
        txtGrade.Text = msg 
        txtDegree.Clear() 
        txtDegree.Focus() 
 
 
    End Sub 
 
    Private Sub btnifelse_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnifelse.Click 
 
        Dim degree As Integer 
        degree = CInt(txtDegree.Text) 
        If (degree >= 50) Then 
            txtResult.Text = "ناجح" 
        Else 
            txtResult.Text = "راسب" 
        End If 
 
    End Sub 
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    Private Sub BtnIF_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles BtnIF.Click 
       
  Dim degree As Integer 
        If txtDegree.Text <> "" Then 
            degree = CInt(txtDegree.Text) 
            If (degree >= 50) Then 
                txtResult.Text = "ناجح" 
            End If 
 
        End If 
    End Sub 
 
End Class 

 IF زر   في خانة الدرجة واضغط على٧٠  نفذ البرنامج و اآتب

 

 .التقدير في خانة//  جيد يكتب التقدير يحسب البرنامج و سوف 

  

 SELECT Caseجملة االختيار  استخدام 

   

 النافذة ضع هذه األدوات على
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  :جدول الخصائص

  مالحظات  ةالقيم  الخاصية  الكائن  م
Name txtdegree  مربع النص  ١ 

TextBox1 Text  )يستخدم الدخال الدرجات  )خالية  

Name txtGrade  مربع النص  ٢ 
TextBox3  Text  )الطالبتقديريستخدم الظهار   )خالية   

زر االمر 
Button3 Name Btnselectcase 

٣  
  Text Select Case 

   : الطالبلحساب تقديريستخدم 

  يرالتقدالدر  جة
  تازمم85 =<

>=75 and <  ج   دجداي85
>=65 and <  75جيد  
>=50 and <  م   لقبو65

راس  ب 50>   

٤  
زر االمر 
Butto

n2 
Text يستخدم للخروج من البرنامج خروج  

  

  اآتب هذه األوامر

Public Class Form1 
 
    
    Private Sub Btnselectcase_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Btnselectcase.Click 
 
        Dim degree As Integer 
        Dim msg As String 
 

٤

٣٢

١
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        degree = CDbl(txtDegree.Text) 
        Select Case degree 
            Case 0 To 49.5 
                msg = "راسب" 
            Case 50 To 64.5 
                msg = "مقبول" 
            Case 65 To 74.5 
                msg = "جيد //" 
            Case 75 To 84.5 
                msg = "جدا جيد" 
            Case Else 
                Msg = "ممتاز" 
        End Select 
 
        txtGrade.Text = msg 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
 
        End 
 
    End Sub 
End Class 

 select case  اضغط  ثم٩١نفذ البرنامج واآتب درجة 

 

 التقدير  خانة سوف يظهر تقدير ممتاز في
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 For جملة التكرار 

For Repetition Structure 
  : For Nextالتكرار  حلقة 

  . بعدد ثابت من المرات يتم تحديده سابقا next ونهايتها  for الجمل ما بين من تقوم بتنفيذ مجموعة 

  

  نفذ جمل الدورة

  تعيين القيم االبتدائية

 اختبر شرط االستمرار

 احسب قيمة جديدة لمتغير الدورة

هل تحقق 
  الشرط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الصورة العام 

For Counter = startValue To EndValue step x 

 مجموعة أوامر

Next Counter 

  :حيث أن

  الوظيفة  الكلمة  الرقم

١  Counter   هي عبارة عن متغير نوعهInteger يستخدم للعد 
 بداخل التكرار
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٢  startValue تحدد لنا القيمة االبتدائية التي سوف تبدأ منها الحلقة  
٣  EndValue تحدد لنا القيمة التي سوف  تتوقف عندها الحلقة  

٤  step يرهي مقدار زيادة المتغ Counter في آل مرة يتم 
 xفيها تنفيذ التكرار بمقدار القيمة 

  

 فكرة البرنامج  :١مثال 

       For   ....  NEXT  عملطريقة آتابة برنامج يوضح 

  :بإظهار آتابة برنامج يقوم المطلوب تصميم و 
  داخل مربع النص  ١٠٠-١العشوائية من   عشرة من األرقام -١
 – ٦ – ٥ – ٤  - ٣  – ٢ – ١، أي إظهار األرقام التالية  .١٠-١ الفرديةألرقام اإلظهار وظيفة أخري  -٢
١٠ – ٩- ٨ – ٧. 
 ٢-٤-٦-٨-١٠أي إظهار األرقام التالية  ) بصورة عكسية( ١-١٠  الزوجيةاألرقام إلظهار وظيفة أخري   -٣

  .فقط

  البرنامجواجهة تصميم  •

  

 آتابة التعليمات •

Public Class Form1 
 
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        
       TextBox1.Clear() 
        For i = 1 To 10 
            TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(Int(Rnd(100) * 100)) + vbCrLf 

Name: 
TextBox1 
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        Next 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button2.Click 
 
        TextBox1.Clear() 
        For i = 1 To 10 Step 2 
            TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(i) + vbCrLf 
        Next 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button3.Click 
 
        TextBox1.Clear() 
        For i = 10 To 1 Step -2 
            TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(i) + vbCrLf 
        Next 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button4.Click 
 
        End 
 
    End Sub 
End Class 

 

   دوال مفيدة:مالحظة

    rnd(N) العشوائية األرقامدالة توليد   **
  ).١٥( الصحيح فقط في هذه الحالة  الرجاع الجزء int(15.5)الة د** 

  : تستخدم هذه الدالة هكذا١٠٠لتوليد ارقام عشوائية بين الصفر 
Int(Rnd(100)*100)  

   :( )CStrدالة ** 
  .تحويل القيم العددية الى قيم نصية

CStr(100)      "100" 
A=15 
B=CStr(A) 

  "15" هي Bفان قيمة 

  تنفيذ البرنامج •
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   LoopNested For    المتداخلة  كرار التحلقة 

  . المتداخلة  أن هناك عدة حلقات بعضها خارجي واألخر داخلي  forيقصد بحلقات 

  والشكل العام هكذا

 For i=1 to 10 حلقة خارجية
 

 For j=1 to 10     حلقة داخلية
     …….. 
   Next j 
 
Next i 

  

  )ى داخلية حلقة خارجية و أخر(توضيح مفهوم تداخل الحلقات لفكرة برنامج   -:٢مثال 

  جدول الضربباظهار آتبنا برنامج يقوم    For   ....  NEXTالمرآبة آتابة برنامج يوضح عمل

 تصميم البرنامج
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  آتابة التعليمات

Public Class Form1 
 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
        
    For i = 1 To 12 
            ComboBox1.Items.Add(i) 
        Next 
    End Sub 
 
 
    Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged 
 
 
        Dim i, j As Integer 
        j = ComboBox1.Text 
        TextBox1.Clear() 
        For i = 1 To 12 
            TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(i) + " ×  " + CStr(j) + " = " + 
CStr(i * j) + vbCrLf 
        Next 
 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
 
        End 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button2.Click 
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        TextBox1.Clear() 
        For i = 1 To 12 
            For j = 1 To 12 
                TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(i) + " ×  " + CStr(j) + " = 
" + CStr(i * j) + vbCrLf 
            Next j 
            TextBox1.Text = TextBox1.Text + "******" + vbCrLf 
        Next i 
 
    End Sub 
 
End Class 

  

 تنفيذ البرنامج

 

  مالحظة 
الموجودة في الحلقة الداخلية بعدد مرات تكرر الحلقة الداخلية مضروبة في عدد  يتكرر تنفيذ األوامر •

 تكرار الحلقة الخارجية مرات
  عدد مرات تكرار الحلقة الخارجية × عدد مرات تكرار الحلقة الداخلية =عدد مرات التكرار

  مرة١٤٤ =١٢ ×  ١٢                      = 
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  وهناك طرق أخري للتكرار
do/while Repetition Structure 

 

  الصيغة العامة

Do while 
DO  WHILE ( X < 4 ) 

 المطلوب تكرراهاجملمجموعة ال
LOOP 

 المطلوب تكرارها الجملمجموعة إذا آان الشرط صحيح ينفذ  •
 .حتي يصبح الشرط غير صحيح

 
  ؟Do Whileمتي تستخدم حلقة التكرار 

  : عندما نحتاج الي التاليDo whileاستخدام تكرار 
  .عدم تنفيذ االوامر في التكرار إال اذا آان الشرط صحيح -١
  .تكرار االوامر طالما أن الشرط صحيح -٢

Do loop while 

DO 
 المطلوب تكرراهاجملمجموعة ال

LOOP WHILE ( X < 4 )

 . اوالالتالية   ينفذ الجمل •
 .الجملمجموعة صحيح يعيد تنفيذ إذا آان الشرط  •
في هذه الحلقة على االقل ينفذ مرة واحدة حتي اذا آان الشرط  •

 .غير صحيح

  ؟Do loop whileمتي تستخدم حلقة التكرار 
  : عندما نحتاج الي التاليDo loop whileاستخدام تكرار 

حالة الشرط عن تنفيذ االوامر الموجودة في التكرار على االقل مرة واحدة بغض النظر عن  -١
  .بداية التكرار

  .تكرار االوامر طالما ان الشرط صحيح -٢
  
  

Do until loop 
DO   UNTIL ( X < 4 ) 

 المطلوب تكرراهاجملمجموعة ال
LOOP 

    إذا آان الشرط خطأ ينفذ الجملة •

  ؟Do loop untilمتي تستخدم حلقة التكرار 
  :ي عندما نحتاج الي التالDo untilاستخدام تكرار 
o اختبار الشرط قبل البدء في التكرار.  
o تكرار االوامر اي عدد من المرات حتي يصبح الشرط صحيح.  

Do loop until 
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DO 
 المطلوب تكرراهاجملمجموعة ال

LOOP UNTIL ( X < 4 )

    ينفذ الجملة •
    إذا آان الشرط خطأ يعيد تنفيذ الجملة •

  ؟Do loop untilمتي تستخدم حلقة التكرار 
  : عندما نحتاج الي التاليDo loop untilتخدام تكرار اس

o تنفيذ االوامر في التكرار مرة واحدة على االقل.  
o تكرار االوامر حتي يصبح الشرط صحيح.  

 
 
 

  اختبر شرط االستمرار

هل تحقق 
  الشرط

  ذ حمل الدورةنف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الصورة العامة
Do { While | Until } condition
    [ statements ] 
    [      Exit Do ] 
    [ statements ] 
Loop 
 
 
-or- 
 
Do 
    [ statements ] 
    [ Exit Do ] 
    [ statements ] 
Loop { While | Until } condition 
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Counter=0 
Do until Counter>4 
     Counter= Counter+1 
Loop 
 

 بأي من do while إيل تكرار do untilوميكنك حتويل تكرار 
 -:الطريقتني التاليتني

Do while شرط=false 
 جمموعة االوامر
loop 

Do while not شرط 
 جمموعة االوامر
loop 

 
 :حتويل املثال السابقتطبيق و 

 
  
Counter=0 
Do while not Counter>4 
     Counter= Counter+1 
Loop 
 

Counter=0 
Do while Counter<=4 
     Counter= Counter+1 
Loop 
 

 
 

 

  

  

  :مثال 
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  :الكود
Public Class Form1 
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
 
        Dim counter As Integer = 0 
        Dim number As Integer = 8 
        TextBox1.Text = "" 
        Do Until number = 10 
            If number <= 0 Then Exit Do 
            number -= 1 
            TextBox1.Text = TextBox1.Text + "   " + CStr(counter) + vbCrLf 
            counter += 1 
        Loop 
        MsgBox("عدد احللقة هذه تنفيذ مت:  " & counter & " مرات") 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button2.Click 
 
        Dim check As Boolean = True 
        Dim counter As Integer = 0 
        TextBox1.Text = "" 
        Do 
            Do While counter < 20 
                counter += 1 
                TextBox1.Text = TextBox1.Text + "   " + CStr(counter) + vbCrLf 
 
                If counter = 10 Then 
                    check = False 
                    Exit Do 
                End If 
            Loop 
        Loop Until check = False 
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    End Sub 
 
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button3.Click 
 
        Dim counter As Integer = 0 
        TextBox1.Text = "" 
        While counter < 20 
            counter += 1 
            TextBox1.Text = TextBox1.Text + "   " + CStr(counter) + vbCrLf 
            ' Insert code to use current value of counter. 
        End While 
        MsgBox("عدد احللقة هذه تنفيذ مت:  " & counter & " مرات") 
 
 
    End Sub 
End Class 
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