
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢٠٠٨ مايو  



  لغة بيسك المرئي

 من أسهل لغات البرمجة التي يمكن من خاللها  إنشاء  Visual Basic 2008تعتبر لغة بيسك المرئي 
 asp.netالتطبيقات التي تعمل تحت نظام النوافذ والتطبيقات التي تعمل داخل ملقم ويب يعتمد على تقنية 

يناميكي ، وآذلك برمجة تطبيقات أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الحاسوب لتلبي احتياجات الموقع الد
  .الكفية 

  Visual basicتعريف بيسك المرئي 

أو أو المواقع الديناميكية هي أداة تطوير يمكن من خاللها بناء تطبيقات متنوعة لنظام تشغيل النوافذ  
  .أجهزة الحاسوب الكفية 

  Visual basicمزايا بيسك المرئي 

  . ـ من أسهل لغات البرمجة ألنها تعتمد على تعليمات سهلة الفهم ١

  . ـ لغة برمجة مرئية تعتمد على آائنات رسومية ٢

  . ـ لغة تستجيب لألحداث مثل الضغط على زر ٣

  ـ السهولة في آتابة التعليمات البرمجية ، حيث ال تتقيد بالعديد من القواعد التي تتقيد بها اللغات األخرى٤
  .مثل طبيعة الحروف آبيرة أو صغيرة 

  . ـ سهولة إعداد تطبيقات اإلنترنت ٥

   .Windows ـ التوافق التام مع إصدارات النوافذ ٦

 ـ اختبار التطبيق المنشأ واآتشاف أخطاء البرمجة وذلك بترجمة البرنامج عند التنفيذ من خالل البيئة ٧
   . virtual machineالوسيطة 

  Visual Basic 2008ي تشغيل بيسك المرئ

  :لتشغيل لغة بيسك المرئي نتبع الخطوات اآلتية 

  Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition رامج ب الإضغط على زر إبدأ 

  :لتظهر لنا الشاشة التالية 

  

  

  

  
  



  

   )Integrated Development Environment ) IDEبيئة التطوير المتكاملة 
 اسم بيئة التطوير Visual basicفت على النافذة الرئيسية للغة بيسك المرئي أطلقت شرآة ميكروسو

، والتي تمكننا من  )IDE(  و تختصر باألحرف Integrated Development Environmentالمتكاملة 
  .بناء التطبيقات وتطويرها والتعامل معها بطريقة سهلة من  خالل أدواتها ونوافذها المتعددة 

  :ت المهمة بعض التعريفا

  Projectالمشروع 

  . التي يتكون منها التطبيق  Modules  والوحدات  Formsهو مجموعة من النماذج 

   )Formالنموذج ( واجهة التطبيق 

  .هي النافذة التي تحتوي على آائنات التطبيق مثل األزرار و الصور وصناديق النصوص والعناوين

) برنامج تسعير المنتجات( حساب األسعار وتظهر واجهته بإسم المثال اآلتي يمثل مشروع برنامج : مثال 
صندوق نص إلدخال سعر الشراء ـ زر أمر لحساب سعر البيع ـ صندوق ( وتحتوي على ثالث آائنات 

  )نص إلظهار سعر البيع 



  

 
  :مشروعك األول 

من سيربح " نامج دعنا اآلن نبدأ بأنشاء أول مشروع ، في الخطوات التالية سوف نتعرف على انشاء بر
  .وفي آل مرة يتولد رقم متغير    .  Labelاداة بحيث يتم توليد رقم عشوائي ليظهر داخل " الجائزة 

> -- Fileأو من قائمة " . Recent Projects " أسفل  جزء المشاريع األخيرة    New  Project ـ اختر  ١
New Project  .  لتظهر الشاشة التالية.  

  



  . تظهر لنا النافذة  OK الزر بعد الضغط على

  
  .ثم التغيير من خالل نافذة الخصائص   اضبط خصائص النموذج آما يلي وذلك بتحديد النموذج -٢

  
  



  Propertiesالتعامل مع نافذة الخصائص 

لتغيير خصائص عنصر معين ، علينا تفعيله بالضغط عليه بزر الفأرة األيسر ، فتظهر له مقابض على 
  .ظهر خصائصه االفتراضية في نافذة الخصائص أطرافه ، وت

  :وتختلف طريقة اختيار أو تحرير الخاصية حسب نوع الخاصية والتي نلخصها في الجدول اآلتي 

  الشكل  مثال  الطريقة  اسم الطريقة

االختيار من 
  قائمة

الضغط على زر 
القائمة بجانب 

الخاصية ثم 
اختيار الخاصية 

  .المطلوبة

اختيار خاصية 
ة النص محاذا

Text Align 
   .للعنصر 

فتح صندوق 
  حوار

الضغط على 
 بجانب األداة 

الخاصية 
المطلوبة لفتح 
  .صندوق حوار

تغيير خاصية 
 Fontالخط 
 Textلنص 

نوع ( عنصر 
الخط ، حجم 
الخط ، نمط 

  ...الخط 

 

  التحرير

وفيها يتم تحرير 
الخاصية بالكتابة 

داخل صندوق 
الخاصية مباشرة 

ؤشر بعد وضع م
  . به الكتابة

تغيير خاصية 
 Textالنص 

لعنصر ، وهو 
النص الذي 

سيظهر على 
  . العنصر 

  

  .على النموذج مع ضبط خصائصها آما في الجدول من خالل صندوق األدوات  التالية األدوات ضع -٣

  



  
  : خصائص األدوات 

  الضبط   الخاصية  األداة

Label Name  Label1  

  AutoSize  False  

  BorderStye  FixedSingle  

  TextAlign TopCenter 

Name Button1 Button  

  Text الفائز 

Name Button2 Button 

 Text خروج 

  Toolboxإضافة العناصر للنموذج من صندوق األدوات 

  Toolboxصندوق األدوات 
صندوق األدوات " يمكن من خالله إضافة الكائنات المختلفة للنموذج ، وفي الوضع االفتراضي يكون 

Toolbox  "  مختفيا في يسار الشاشة ، ويظهر عند مرور مؤشر الفأرة عليه ، وهذه الخاصية تسمى
    ."Auto Hide""  اإلخفاء التلقائي"

 إلى النموذج ، يمكن استخدام إحدى الطرق Toolboxإلضافة عنصر من عناصر صندوق األدوات 
  :الثالث التي نوضحها في الجدول اآلتي 



  الخصائص    الطريقة  م الطريقةاس

  الضغط المزدوج 
الضغط المزدوج بزر 

الفأرة األيسر على 
  العنصر المطلوب

يضيف العنصر بحجمه 
االفتراضي أعلى يسار 
النموذج في حالة تفعيله 
أو فوق العنصر الفعال 

  .حاليا 

يتم تغيير موضع 
العنصر وحجمه 

في خطوة منفصلة 
.  

  السحب واإلفالت

غط على استمرار الض
العنصر بزر الفأرة 

األيسر مع السحب إلى 
الموضع المطلوب ثم 

  تحرير زر الفأرة

يتم إضافة العنصر 
بحجمه االفتراضي في 

المكان الذي تم فيه تحرير 
  .زر الفأرة

التحكم في موضع 
العنصر فقط ، 

ويتم تغيير الحجم 
في خطوة منفصلة 

.  

  رسم العنصر
اختيار العنصر ثم رسمه 

 المطلوب في الموضع
  على النموذج

يتم إضافة العنصر 
بالحجم الذي تم رسمه 

والمكان الذي تم الرسم 
  .فيه 

التحكم في حجم 
  وموضع العنصر

  .لكتابة التعليمات البرمجية التالية " الفائز "  اضغط على الزر -٤

  
  .لكتابة التعليمات البرمجية التالية " انهاء "  اضغط على الزر -٥

  
حدد اسم ومكان  .  "Save All "األمروذلك باختيار  . "من سيربح الجائزة " باسم شروع  المأحفظ -٦

  .المشروع 



  

    أو األداة F5 شغل المشرع وذلك بالضغط على -٧

  
  : التعامل مع اآثر من نموذج 

  : الدراج نموذج جديد الى المشروع نتبع الخطوات التالية 

 …Add Windows Form االمر  Project نختار من قائمة -١

  
  . تظهر الشاشة التالية -٢



  
   لعرض النموذج عند الضغط على زر مثال نكتب -٣

formName.show  

  فتح مشروع سبق إنشاؤه

يتم فتحه بالضغط على اسمه مباشرة دون " قائمة المشاريع األخيرة"إذا آان اسم المشروع يظهر في 
  .الحاجة لتحديد موقعه 

  :تية لفتح مشروع معلوم موقعه أو اتبع الخطوات اآل

  " .Recent Projects " أسفل  جزء المشاريع األخيرة    Open Project ـ اختر  ١

  
  . ـ حدد محرك األقراص الذي يحتوي على المشروع ٢



  
  . ـ حدد المجلد الذي يحتوي على المشروع ثم اضغط عليه ضغطا مزدوجا ٣

  
  " .Open"م اضغط زر  ـ اختر ملف المشروع المراد فتحه ، ث٤

  



 Formوتظهر به نافذة النموذج  )  Designerصفحة التصميم ( يتم فتح المشروع في صفحة تسمى 
  .محتوية على آائناتها  

  
لفتح مشروع سبق إنشاؤه بنفس " File" من قائمة Open Project""يمكن استخدام األمر : مالحظة 

  .الخطوات السابقة 
  

                                                                                              Variablesالمتغيرات 
نص ، ( تحتــاج آل البرامـج تقريبا للعمـــل على  بيانات من نوع أو آخـــر ومهمـــا آان نـــــوع البيانات 

ما لحفظ هذه البيانات أثناء تنفيذ البرنامج يحتاج البرنامج إلى موقع ................ ) صورة ، جدول ، رقم 
  .وال نقصد التخزين الدائم للبيانات على القرص ، وإنما  التخزين المؤقت أثناء تشغيل البرامج 

  : تعريف المتغير 

المتغير هو موقع في الذاآرة ذات اسم تستطيع أن تخزن فيه بيانات أثناء تنفيذ البرنامج  ويختلف حجم 
  .  المتغير الموقع حسب نوع

  :أنواع المتغيرات 

 أنواع متغيرات عديدة نلخص VB.NETيكتب عند اإلعالن عن المتغير ويتضمن ) نمط(لكل متغير نوع  
 :أشهرها  في الجدول التالي 

 

  



  يستخدم لــــ  القيم نوع المتغير 

Boolean نعم(تخزين البيانات التي لها احتمالين   منطقيةTrue  ال، False  ( ــل مثـ ) لديه
  .......... )سيارة ، لديه إقامة 

String اسم الطالب ، العنوان ، التقدير ( تخزين البيانات النصية مثل محارف( .......  

Date  تاريخ /
  وقت

تاريخ الميالد ، ( تخزين التاريخ أو الوقت أو التاريخ والوقت معا مثل 
  ........  )رة تاريخ االلتحاق بالجامعة  ، تاريخ و موعد الطائ

Byte سنوات (  مثل ٢٥٥ إلى ٠تخزين أعداد موجبة بدون فاصلة عشرية من   عددية
  .......)الخبرة ، العمر، عدد أفراد األسرة  

Short بدون فاصلة ٣٢٧٦٧ إلى ٣٢٧٦٨–تخزين أرقام موجبه أو سالبة من   عددية 
  ........... )   عدد الموظفين ، درجة الحرارة (عشرية مثل 

Integer عددية  
  إلى ٢١٤٧٤٨٣٦٤٨ –تخزين أرقام موجبه أو سالبة من 

عدد الطالب ، عدد السلع ( بدون فاصلة عشرية مثل ٢١٤٧٤٨٣٦٤٧
( ............     

Long عدد (تخزين أرقام موجبه أو سالبة آبيرة جدا بدون فاصلة عشرية مثل   عددية
  ........ )   الموظفين 

Single درجات الطالب ، ( أرقام موجبه أو سالبة ذات فاصلة عشرية مثل تخزين   عددية
  ........ ) المجموع 

Decimal درجات الطالب ، ( تخزين أرقام موجبه أو سالبة ذات فاصلة عشرية مثل   عددية
  ........ ) حساب العميل ، المجموع 

Double حساب البنوك (ل تخزين أرقام موجبه أو سالبة آبيرة ذات فاصلة عشرية مث  عددية
  ........ ) ، األرقام الفلكية 

 

  :مالحظة 
   . False له القيمة االفتراضية  Booleanالمتغير المنطقي 
   .Null له القيمة االفتراضية سلسلة فارغة  ) String(المتغير النصي 
   .1/1/0001له القيمة االفتراضية  ) date( متغير التاريخ 

  .صفر  ) ٠( ا القيمة االفتراضية جميع المتغيرات العددية له
  

  : مالحظة 
  .حسب نوع المتغيرعند اإلعالن عن المتغير وعدم إسناد قيمة له أثناء اإلعالن  يسند له  قيمة افتراضية 

                                                                         Declaring Variables: اإلعالن عن المتغيرات 

بل استخدام أي متغير ضمن البرنامج يفضل اإلعالن عنه ، فاإلعالن عن متغير يحجز موقع في الذاآرة ق
 : ويمكن أن يسند له قيمة بدائية ويتم اإلعالن عن المتغيرات باستخدام الصيغة التالية 



Dim name as  Type  

  : مالحظة 
 المتغير آما هي ، وال يمكن استخدامها  آلمات مفتاحيه تكتب أثناء اإلعالن عن Dim  ، asالكلمات 

  آأسماء للمتغيرات 
  .ليس هناك فرق بين آتابة أحرف آبيرة أو صغيرة في أسماء المتغيرات 

  

  : مالحظة 
   واحدة  Dimيمكن التعبير عن أآثر من متغير ضمن عبارة 

Dim x as Integer , y as single , z as date  
Dim a,b,c as string  

  :  للمتغيرات إسناد قيم

هو المعامل ( = )  ، ويعتبر معامل اإلسناد بعد اإلعالن عن المتغيرات يمكن إسناد قيم لها بالمعامالت
  .األساسي وهو يسند قيمة التعبير الموجود إلى يمينه للمتغير الموجود إلى يساره 

  ( = ) :أمثلة على المعامل 

                                       X                                              X = 5 إلى المتغير ٥يسند القيمة 

  X = X + 1                             ٦ بواحد أي الناتج  Xيزيد قيمة المتغير 

 X + = 1              : يمكن آتابة الصيغة السابقة آاألتي 

  :يمكن إسناد القيم للمتغيرات بطريقتين 

  : أثناء تشغيل البرنامجإسناد قيم للمتغيرات -١

 ) :وقت التصميم (  إسناد قيم للمتغيرات أثناء آتابة التعليمات البرمجية  -٢

  :المثال التالي يوضح آيفية إسناد القيم للمتغيرات بالطريقتين 

  : لتظهر الشاشة التالية  New Project   ثم  Fileأنشئ مشروع جديد  -١

  



  . اضبط خصائص النموذج آما يلي -٢

  
  . ضع أدوات التحكم المناسبة لتحصل على الشكل التالي مع ترك أسماء أدوات التحكم آما هي -٣

  
  .لكتابة التعليمات البرمجية " الزآاة " اضغط ضغطا مزدوجا على الزر -٤

  . آما يلي Double عرف متغيرين من نوع – ٥



  
  . يمات البرمجية   أثناء آتابة التعل Zakaa نسند نسبة الزآاة إلى المتغير -٦

  
  . نكتب  Money لتخزين القيمة المدخلة من المستخدم أثناء تشغيل البرنامج في المتغير -٧

  
   .TextBox2 نحسب قيمة الزآاة وذلك بضرب المبلغ في نسبة الزآاة ونظهر النتيجة في مربع النص -٨



  
  . شغل البرنامج وجرب آتابة مبالغ – ٩

  
 

  :قيم إثناء آتابة التعليمات البرمجية يراعى على إسناد ال: مالحظة 
، "" عند إسناد قيم عددية تكتب األرقام  بدون عالمات ، عند إسناد قيم نصية تكتب بين عالمات تنصيص 

  .آما في المثال التالي . ## عند إسناد تاريخ تكتب بين عالمات 

  



                                                                   Variables Scope:  مجال رؤية المتغيرات وفترة حياتها  خامسا

  :تعريف مجال رؤية المتغير     

  .أجزاء البرنامج التي يمكن ضمنها الوصول إلى ذلك المتغير 

  :تعريف فترة حياة المتغير 

  .اته الفترة الزمنية بين فترة إنشائه ولحظة تدميره ويحتفظ المتغير بقيمته خالل فترة حي

  : أقسام مجاالت رؤية المتغيرات 

يختلف مجال رؤية المتغير وفترة حياته حسب المكان التي تم اإلعالن فيه عن المتغير ويمكن تقســيمها 
 : إلى 

 : متغير على مستوى اإلجراء -1

لى مجال رؤيته وفترة حياته تمتد ع) لكن خارج أي آتله فيها ( المتغير الذي يصرح عنه ضمن إجرائية 
 آل اإلجرائية وتنتهي فترة حياته بالخروج من اإلجراء

  
 : متغير على مستوى النموذج -٢

مجال رؤيته وفترة حياته تمتد ) لكن خارج أي إجراء  فيه ( المتغير الذي يصرح عنه ضمن النموذج  
 .على آل النموذج وتنتهي فترة حياته بالخروج من النموذج



 
  : متغير على مستوى المشروع- 3

 مجال رؤيته وفترة حياته Publicالمتغير الذي يصرح عنه ضمن وحدة نمطية وتم اإلعالن عنه بكلمة 
  .تمتد على آل النماذج  وتنتهي فترة حياته بالخروج من المشروع 

  



                                                                                 Data Manipulation: معالجة المعطيات 

قد يتساءل البعض ماذا نفعل بتخزين المعطيات داخل متغيرات ؟ يمكنك في الواقع أن تفعل الكثير ، ومن 
  .أهم وسائل معالجة المعطيات ما نسميه بالمعامالت 

  : تعريف المعامل 

  . أن يعالج المعطيات بطريقة محددة  VB.NETعبارة عن رمز أو آلمة تطلب من 

  : امالت بعض أنواع المع

  :  المعامالت الحسابية -١

تنجز المعامالت الحسابية وعددها سبعة العمليات الرياضية ومنها العمليات األربع المعروفة وسوف 
  : نلخصها  في الجدول التالي 

رمز   المعامل
  الوظيفة  الناتج  مثال المعامل

  ٥ والعدد ٢جمع العدد  7  5+2  +  الجمع

  ١٨ من العدد ١٠ طرح العدد 8  10 – 18  -  الطرح

  ٢ في ٥ضرب العدد  10  2 * 5  *  الضرب

   ٢ على ٥قسمة العدد  2.5  5/2  /  القسمة

   مع حذف الكسر العشري٢ على ٥قسمة العدد  2 2\5  \  القسمة الصحيحة

   ) ٣(  في نفسه قيمة األس ٢ضرب العدد  8 3^2  ^  الرفع إلى أس

   ١ وهي ٢على  ٥باقي قسمة العدد   Mod 5 mod 2 1  باقي القسمة

  :مثال توضيحي على المعامالت الحسابية 

من على مجلد األمثلة وجرب األعداد اآلتية لتفرق بين المعامالت ) أسبقية المعامالت (افتح المشروع 
  :الحسابية 

   ٢= العدد الثاني          ٥= العدد األول 

  جرب أعداد أخرى 



  
  : مالحظة 

  .غط المزدوج  على الزر أحسب يمكن مشاهدة التعليمات البرمجية بالض

  : معامالت السالسل المحرفية -٢

 وهو يقوم بضم سلسلة &المعامل الوحيد الذي يعمل مع السالسل المحرفية هو معامل الضم ويمثل بالرمز 
  .محرفية إلى نهاية سلسلة محرفية أخرى 

ر االسم آامال عند آتابة آل المثال التالي يوضح آيفية ضم السالسل المحرفية وهو عبارة عن برنامج يظه
  :لعمل ذلك نتبع الخطوات التالية .اسم على حدى 

  : لتظهر الشاشة التالية  New Project   ثم  Fileأنشئ مشروع جديد  -١

  . اضبط خصائص النموذج آما يلي -٢



  
  . أضف أدوات التحكم التالية ليظهر النموذج آما يلي -٣

  
 آما Stringثم أعلن عن ثالث متغيرات من نوع "  االسم بالكامل " اضغط ضغطا مزدوجا على الزر -٤

  .يلي 



  
  . اسند قيم مربعات النص إلى المتغيرات أثناء التشغيل وذلك بكتابة التعليمات البرمجية التالية -٥

  
  .آما يلي " Label5" اظهر االسم بالكامل في أداة العنوان -٦

  
  :البرنامج مع التعليمات البرمجية 



  
  :مالحظة 

  .لضم السالسل المحرفية +  يمكن أيضا استخدام المعامل  
  

  :مالحظة 
  .يمكن التعامل مباشرة مع عناصر النموذج وإجراء العمليات عليها دون استخدام المتغيرات 

عند التعامل مع عناصر النموذج مباشرة في القيم العددية و بها عالمات عشرية من الممكن أن تحدث أخطاء 
  .ناتج  في ال

  :المثال السابق بدون استخدام المتغيرات 

  
  :أسبقية المعامالت 

إذا أحتوى التعبير على أآثر من معامل فأنه يتم تنفيذ المعامالت حسب قواعد األسبقية التالي سردها 
  : في  الجدول التالي 

  االسبقية  المؤثر 

  ١ ^الرفع إلى أس 



  ٢  ( / )، القسمة ( * ) الضرب 

  ٣   )\( لصحيحة القسمة ا

  ٤   ) Mod( القياس 

  ٥   ) -( ، الطرح ( + ) الجمع 

  ٦  ضم السالسل المحرفية 
  

  :مالحظة 
  .مثال يتم تنفيذها من اليسار حسب ترتيبها) الجمع ، الطرح ( عند وجود معاملين من نفس درجة األسبقية 

      ( ) . األقواس عند الرغبة في تغيير تنفيذ العمليات حسب قواعد األسبقية  نستخدم

  :مثال توضيحي على أسبقية المعامالت 

  
  

                                                                                               Constants    : الثوابت 

  : تعريف الثابت 

يم الثوابت أثناء آتابة البرنامج هو جزء من معطيات البرنامج ال يتغير طيلة فترة تنفيذ البرنامج ، وتحدد ق
  .وال يمكن تغييرها أثناء تشغيل البرنامج 



 ويمكن تحديد نوع البيانات للثوابت آما في  Constويمكن اإلعالن عن الثوابت باستخدام الكلمة المفتاحية 
ى قيمة المتغيرات أو اإلعالن عن الثوابت بدون نوع ويقوم البرنامج بتحديد نوع الثابت باالعتماد عل

  .الثابت 

  :الصيغة التالية توضح آيفية اإلعالن عن الثوابت 

Const name As Type = Value  

  : أمثلة على الثوابت 

Const LastName as string = “محمد احمد” 

Const Pi = 3.14 

  ."محمد احمد "  وإسناد قيمة له االسم  Stringفي المثال األول تم تحديد نوع الثابت وهو من نوع 

   . ٣٫١٤في المثال الثاني لم يتم تحديد نوع للثابت وسوف يقوم البرنامج بتحديد النوع بناءا على القيمة 

  :مالحظة 
  ) . األنواع –قواعد التسمية ( تخضع الثوابت لنفس قواعد المتغيرات 

  .قيمة الثابت ال يمكن أن تتغير أثناء تشغيل البرنامج 

ة ومحيط الدائرة باستخدام نصف قطر الدائرة ومن خالله سنوضح المثال التالي يستخدم لحساب مساح
  :آيفية استخدام الثوابت 

  . اآتب اسما مناسبا للمشروع  New Project   ثم  Fileأنشئ مشروع جديد  -١

  . صمم شكل النموذج ليظهر آما يلي -٢

  
 آما 3.14159القيمة  واسند له Piثم أعلن عن الثابت " أحسب "  اضغط ضغطا مزدوجا على الزر -٣
  .يلي



  
  . احسب محيط ومساحة الدائرة آما يلي -٤

    ٢ط نق = مساحة الدائرة           ط نق٢= محيط الدائرة 

 3.14159ثابت يساوي = ط     .نصف قطر الدائرة = حيث نق 

    
  "أحسب " شاشة البرنامج مع التعليمات البرمجية للزر 

  
  



                                                                              Decision Structure: اتخاذ القرار
قد تعلمنا حتى اآلن أن آود البرنامج يتألف من سلسلة عبارات تكتب آل منها على سطر مستقل ، ويجرى 

تاج إلى تنفيذ الكود بترتيب يوافق ترتيب العبارات من األعلى إلى األسفل ، لكننا في بعض األحيان نح
تغيير هذا الترتيب وتعتبر إمكانية التحكم بتنفيذ البرنامج من أهم أدوات البرمجة إذ تمكنك من تحديد 

  .العبارات التي ستنفذ ومتى ستنفذ ؟ وذلك بناء على تحقق أو عدم تحقق شرط 

والمؤثرات التعبير المنطقي ، ومؤثرات المقارنة ، (ولكن قبل ذلك يجب التعرف على بعض المفاهيم مثل 
  ) .المنطقية

                                                                                 Logical Expressions: تعريف التعبير المنطقي 

   ) .False( أو ال  ) True(هو تعبير أو سؤال يجاب عنه بنعم 

  .أمثلة على بعض التعبيرات المنطقية 

  دد أم ال ؟هل أدخل المستخدم ع 

  هل العدد المدخل أآبر من الصفر ؟ 

                                                                                        Comparison Operators:معامالت المقارنة 

لمعطيات  عددا من المعامالت التي يمكنك استخدامها لبناء التعابير المنطقية وطرح أسئلة حول اVBيوفر 
 ويمكن False أو القيمة Trueوتقارن المعامالت بين التعابير لتعيد القيمة . التي يتعامل معها برنامجك 
  : تلخيصها في الجدول التالي 

  X = 5 ،   Y = 8إذا آانت 

القيمة   المعنى  مثال  المقارنة المعامل
  المعادة

 False  ؟Y تساوي قيمة Xهل قيمة  X = Y  يساوي  =

 False   ؟Y أآبر قيمة Xهل قيمة  X > Y   منأآبر  <

 True   ؟Y أصغر قيمة Xهل قيمة  X < Y  أصغر من >

 False   ؟Y أآبر أو تساوي  قيمة Xهل قيمة  X >= Y  أآبر أو يساوي =<

 True   ؟Y اصغر أو تساوي  قيمة Xهل قيمة  X <= Y  أصغر أو يساوي =>

 True  ؟Yمة  ال تساوي قيXهل قيمة  X <> Y  ال يساوي <>

  

  

  



                                                          Logical Operators: ) عوامل الربط (  المعامالت المنطقية 

 . False ، أو  Trueتستخدم المعامالت المنطقية لترآيب تعبيرين منطقين أو أآثر في سؤال واحد جوابه 
  .قية الجدول التالي يوضح المؤثرات المنط

  . تعبير منطقي  Y تعبير منطقي ،  Xحيث 

  حساب القيمة  مثال  المؤثر  عامل الربط

 Y  True و X إذا آانت آل من AND  X  AND   Y True و

 True أو آلتاهما Y أو قيمة X اذا آانت قيمة OR X  OR  Y True أو

 Y مختلفة عن قيمة  X إذا آانت قيمة XOR X  XOR  Y True االستبعاد

  . والعكس X  False إذا آانت NOT  NOT  X True النفي

  :التحكم في البرنامج 

  : يمكن التحكم في تنفيذ الكود داخل البرنامج وذلك باستخدام أحد العبارتين التاليتين 

   : If …… Then….. Else العبارة -١

تساوي ) الشرط (انت قيمة  لتحديد أي العبارات ستنفذ وذلك إذا آIf …. Then …. Elseتستخدم العبارة 
True ويمكن آتابتها بالصيغ التالية  :  

  
  : مالحظة 

  . بالترتيب  End If ويراعي آتابة  Ifيمكن تداخل أآثر من جملة 

  

  



  :مثال 

  If …Then .... Elseيستخدم المثال التالي للتحويل من الدينار الكويتي إلى الدوالر وتستخدم العبارة 
  .تخدم يدخل أرقام أآبر من الصفر للتأآد من صحة البيانات المدخلة  لوضع شرط لجعل المس

 :ولتنفيذ ذلك نتبع الخطوات التالية 

  . أنشئ مشروع جديد -١

لالنتقال إلى حدث النقر للزر ) التحويل (  صمم شكل النموذج آما يلي ثم أضغط مرتين على الزر -٢
  . المحدد 

  
  . داخل حدث النقر للزر  Decimal نعلن عن ثالث متغيرات من نوع -٢

  
  . نختبر  القيم المدخلة من المستخدم  -٣



  
  

 ثم n1  ، nنسند قيم مربعي النص الى المتغيرات ) القيم المدخلة أآبر من الصفر(  عند تحقق الشرط -٤
  .دم  ونظهر الناتج للمستخ n3نحسب اإلجمالي وذلك بضرب المبلغ في سعر الدوالر ونسند القيمة للمتغير 

  
  .في خانة اإلجمالي " تأآد من األرقام "  عند عدم تحقق الشرط نظهر عبارة -٥

  



   : If … Then … Elseمالحظات على العبارة 
  . داخل العبارة  Else ليس بالضرورة آتابة الكلمة  -١
   . End If يقوم البرنامج تلقائيا بكتابة العبارة If … Then بعد آتابة العبارة -٢
  . في نهاية الجملة   End If على سطر واحد وعدم آتابة عبارة  Ifيمكن آتابة عبارة -٣

If X > 5 Then  Y = 9  Else  Y =1  

   : Select Case العبارة -٢

 عند وجود أآثر من احتمالين   If … Then … else على العبارة  Select Caseيفضل استخدام العبارة 
  :ختبار قيمته  ، وتكتب بالصيغة التالية للمتغير أو التعبير المراد ا

  
  : مثال 

لتحديد تقدير  Select case يستخدم المثال التالي لحساب تقدير الطالب لمادة واحدة وتستخدم العبارة 
   .١٠٠الطالب بناءا على الدرجة المدخلة  بشرط إال تزيد عن 

  :ولتنفيذ ذلك نتبع الخطوات التالية 

 .أنشئ مشروع جديد  -١

لالنتقال إلى حدث النقر للزر )  التقدير ( شكل النموذج آما يلي ثم أضغط مرتين على الزر صمم  -٢
  .المحدد 



  
  . في حدث النقر للزر المحدد Select Case نكتب العبارة -٢

  
  . تلقائيا  End Selectالحظ ظهور العبارة 

  . المحتملة لتحديد التقدير المناسب  Case نكتب جميع حاالت -٣

  
   .Caseآتابة التقديرات لجميع حاالت  -٤



  
  . الشكل النهائي للبرنامج مع الكود 

  
   : Select Caseمالحظات على العبارة 

  . داخل العبارة  Case Else ليس بالضرورة آتابة العبارة -١
   .End Select يقوم البرنامج تلقائيا بكتابة العبارة  Select Case بعد آتابة العبارة -٢
   .  Case 20,40,60 آتابة عدة قيم تفصل بينهما فاصلة عادية  يمكن-٣
   .١٠ أو ٩ أو ٨ ، الشرط صحيح عندما تكون القيمة Case 8 to 10 يمكن اختبار قيمة تقع بين قيمتين -٤
   Is يكتب قبلها  Caseمع  ....  ) > ، <(  عند استخدام أحد معامالت المقارنة مثل -٥

Case is < 100 



                                                          Loop Structure:كرار حلقات الت
                    

: تتحكم جمل التكرار بعدد مرات تكرار تنفيذ مجموعة من العبارات ويمكن تحقيق ذلك بإحدى طريقتين 
  .ت إلى أن يتحقق شرط ما وإما بتنفيذ العبارا. أما بتنفيذ مجموعة العبارات لعدد ثابت من المرات 

   : For …..Nextالبنية  

  . لتنفيذ مجموعة من العبارات لعدد محدد من المرات معلوم مسبقا  For …Nextتستخدم الحلقة 

   : For …. Next البنيةصيغة 

  
   . For …. Nextمالحظات على البنية  

  . تحدد مقدار الزيادة على قيمة بدء الحلقة Stepالكلمة  -١
  . بشكل متداخل مع مراعاة الترتيب  Forابة اآثر من جملة يمكن آت -٢

  :مثال 

  :في المثال التالي سوف ننشئ مشروع لبرنامج جدول الضرب 

 : لتظهر الشاشة التالية  New Project   ثم  Fileأنشئ مشروع جديد 

  :آما في الشكل التالي أنشئ واجهه البرنامج 



  
 :ة ووظيفة آل خاصية الجدول التالي يبين الخصائص المستخدم

  الوظيفة  الخاصية  العنصر

Form Font - Name  
تحدد نوع الخط المستخدم في لعناصر 
النموذج ويمكن تغيير  نوع الخط لكل 

  عنصر على حدى

  Font – size  تحدد حجم الخط لعناصر النموذج ويمكن
  .تغيير حجم الخط لكل عنصر على حدى 

  Text العنوان العنوان الذي يظهر في شريط 
  .للنموذج

 RightToLeft  لجعل عنوان النموذج يظهر لليمين.  

TextBox Multiline  تسمح لمربع النص بعرض أآثر من سطر. 

 ScrollBars  تحدد آيفية عرض أشرطة التمرير بالنسبة
  .لمربع النص 



  .يمات البرمجية لتظهر نافذة التعل" الجدول "  اضغط ضغطا مزدوجا على الزر الذي له العنوان -٣

  ماذا تالحظ ؟ . Enter واضغط على مفتاح  For I = 1 To 10اآتب 

  
 السطر التالي الذي يقوم بإيجاد حاصل ضرب العدد المكتوبة في  For, Next نكتب بين الكلمتين -٤ 

Textbox2  في المتغير I  لنحصل على جدول العدد  ) ١٠ ...........٢ ، ١(  الذي تتغير قيمته من
   " .TextBox2"المكتوبة في مربع النص 

  
  " .ماذا تالحظ " وجرب احد األعداد .  قم بتشغيل البرنامج -٥



  
  : لترك سطر بعد آل عملية ضرب نعدل في التعليمات البرمجية  آما يلي -٦

  
  " :ماذا تالحظ "  جرب البرنامج مرة أخرى -٧



  
ول الضرب له ؟ تظهر جميع األعداد أصفار لحل ذلك إليجاد جد ) ٠( ماذا يحدث عند آتابة العدد صفر 
  :  آما يلي  Exit Forالشرط باستخدام عبارة هذا  عند تحقق  Forنجعل البرنامج يخرج من البنية 

  
  :مالحظة 

  . للخروج من التكرار عند تحقق شرط محدد  Exit Forتستخدم العبارة 

 :   Do ….Loopالبنية 

 أآثر حلقات فيجوال بيسك مرونة فهي تسمح بتكرار تنفيذ الحلقة إلى أن  من Do ….Loopتعتبر البنية 
   . For ….Nextيتحقق شرط محدد وال يكون معلوم عدد مرات التكرار آما في الحلقة 

  Do ……Loopوابسط صورة للحلقة 



  
  :مثال 

   : قبل المستخدملعرض األعداد الزوجية إلى أي رقم يتم إدخاله منفي المثال التالي سوف ننشئ مشروع 

  : لتظهر الشاشة التالية  New Project   ثم  File أنشئ مشروع جديد -١

  :آما في الشكل التالي  أنشئ واجهه البرنامج -٢

  



لتظهر نافذة التعليمات " األعداد الزوجية "  اضغط ضغطا مزدوجا على الزر الذي له العنوان -٣
  :  آما يلي ٢ واسند له القيمة Yن  وليكIntegerعرف متغير من نوع . البرمجية 

  
 أقل من أو تساوي  Y تستمر طالما أن قيمة  Do While … Loop قم بعمل حلقة تكرار باستخدام -٤

  :  آما يلي TextBox2القيمة القيمة المدخلة من المستخدم في مربع النص 

  
   . Enter مباشرة بعد الضغط على مفتاح  Loopالحظ ظهور آلمة 

وذلك بكتابة  " TextBox1" في مربع النص ٢ والتي تكون في المرة األولى تساوي Yقيمة  اظهر -٥
  : السطر التالي 

  
  :  آما يلي ٢ بقيمة Y قم بزيادة القيمة الموجودة في المتغير -٦



  
  ؟"ليست أرقام" فارغ أو ادخل أي حروف " TextBox2" ماذا يحدث لو ترك المستخدم مربع النص -٧

  .للحصول على األرقام من مربع النص " Val"للتغلب على ذلك الخطأ نستخدم الدالة يظهر خطأ و

  
  ماذا تالحظ ؟ .  جرب البرنامج بوضع أرقام مختلفة – ٨



  
" TextBox1" نالحظ  آتابة األعداد الزوجية مع عدم مسح األعداد السابقة لحل ذلك نجعل قيمة مربع – ٩

  :نعدل في البرنامج آما يلي 

  
   آيف يمكن عمل برنامج لطباعة األعداد الفردية ؟فكر

  



  : مالحظة 
) ٠( للحصول على األرقام الموجودة في قيمة نصية وعند عدم وجود أرقام تعيد القيمة Valتستخدم الدالة 

  .صفر
 للخروج من التكرار عند تحقق شرط محدد  Do ….Loop داخل البنية  Exit Doيمكن استخدام العبارة 

 If y = 0 then Exit Do      : آما يلي 

  

                                                                                   ToolBox  :ادوات التحكم 
 لغني باألدوات التي نستطيع من خاللها التفاعل مع المستخدم واستقبال وعرض VB.netأن برنامج 

ي هذا الفصل بعض األدوات التي من خاللها يمكن استقبال البيانات في البرنامج وسوف نستعرض ف
  .المستخدم والى البيانات من وعرض 

                                                                                             : PictureBox :       أداة مربع الصورة

ويمكن تحديد الصورة وقت التصميم أو وقت التنفيذ تستخدم أداة الصورة لوضع صورة على النموذج 
  .للبرنامج 

  : لوضع صورة على النموذج نتبع الخطوات التالية 

  . اضغط ضغطا مزدوجا على أداة الصورة ، أو قم بسحب األداة لرسم مربع الصورة -١

  
  . حدد الصورة بالضغط على المربع الصغير أعلى أداة الصورة -٢



  
  . الصورة  حدد مكان واسم-٣

  



  
  .آما يلي لالطار  بالنسبة الصورةووضع  حدد حجم -٤

  
  االختيارات المتاحة لحجم الصورة 

  الوصف  االختيار



Normal  يتم محاذاة الصورة في الرآن العلوي األيسر بنفس الحجم األصلي
  .للصورة 

StretchImage   يتم تكبير أو تصغير الصورة لتتناسب مع أداة  الصورة.  

AutoSize   يتم تصغير أو تكبير أداة الصورة لتتناسب مع الصورة.  

CenterImage  يتم توسيط الصورة داخل األداة.  

Zoom  يتم تكبير أو تصغير الصورة مع المحافظة على نسبة إلي الطول
  .والعرض 

 
  .أهم خصائص أداة الصورة 



  
                                                                                             : CheckBox :       ثانيا أداة مربع االختيار

تستخدم أداة مربع االختيار عند الحاجة الختيار عنصر أو عدة عناصر في آن واحد ، وهي عبارة عن 
  :عنوانا نصيا يظهر بجانبه مربع صغير ولها ثالث حاالت 

  . األداة محددة  -١

  .األداة غير محددة -٢

 .األداة غير معلومة الحالة  -٣

  
  



  :أهم خصائص مربع االختيار 

  
  :مثال 

  :المثال التالي يستخدم لعرض أو إخفاء الصور حسب اختيار المستخدم ولعمل ذلك نتبع الخطوات التالية 

  : لتظهر الشاشة التالية  New Project   ثم  Fileأنشئ مشروع جديد  -١

  : قم بضبط خصائص النموذج آما يلي  -٢

  
  



  . أضف أداتين لمربع االختيار -٣

  
 من مجلد Images6 ، والصورة الثانية Images أضف أداتين للصورة وحدد لألداة األولي الصورة -٤

  .الصور مع ضبط الخصائص آما يلي 

  
" جهاز مكتبي"الذي له العنوان " CheckBox1"اضغط ضغطا مزدوج على مربع االختيار األول  -٥

  .ات التالية واآتب التعليم



  
الذي له " CheckBox2 "الثانيعلى مربع االختيار  انسخ التعليمات السابقة واضغط ضغطا مزدوجا -٦

   .ثم عدل آما يلي لتعليمات والصق ا" محمولجهاز "العنوان 

  
  . شغل البرنامج وجرب اختيار مربعات االختيار-٧

  



       :RadioButton                                                                                           : أداة زر االنتقاء

تستخدم أداة زر االنتقاء عن اختيار عنصر واحد فقط من عدة عناصر ، وهي عبارة عن عنوانا نصيا 
  :يظهر بجانبه دائرة صغيرة ولها حالتين فقط  

  . األداة محددة  -١

 .األداة غير محددة  -٢

  
  :مالحظة 

   .Off وإما  On ال يمكن أن يكون زر االنتقاء في حالة عدم تحديد فهو إما -١
 تنظم أزرار االنتقاء دوما في مجموعات من زرين أو أآثر بحيث يكون واحد منها فقط في أي لحظة في -٢

   . ONالحالة 
  . أن خصائص زر االنتقاء مشابهه لمعظم خصائص مربع االختيار -٣
  Offأو في الحالة  ) On  ) Checked = True إذا آان الزر في الحالة  Checked تحدد الخاصية -٤
 )Checked = False. (   

                        : GroupBox            :علبة المجموعة 

 لتجميع مجموعات عناصر تحكم أخرى على النموذج ، ويمكن GroupBoxتستخدم علبة المجموعة 
  .عة من أزرار االنتقاء استخدامها لعمل أآثر من مجمو

  :لوضع علبة المجموعة نتبع الخطوات التالية 

  . اضغط ضغطا مزدوجا على أداة علبة المجموعة  ، أو قم بسحب األداة لرسم مربع المجموعة-١



  
   .Text لتغيير العنوان نغير في الخاصية -٢

  
  :أهم خصائص علبة المجموعة 

  الوظيفة  الخاصية

BackColor ن الخلفية لعلبة المجموعة لتحديد لو.  

BackgroundImage  لوضع صورة في خلفية علبة  المجموعة.  

BackgroundImageLayout   لتحديد جحم الصوة بالنسبة لعلبة المجموعة.  



ForeColor  لتحديد لون الكتابة لعنوان علبة المجموعة أو العناصر الموضوعة
  .داخلها 

Text ة لتحديد عنوان علبة المجموع.  

  :مثال 

  :لعددين ) الجمع ، الطرح ، الضرب ، القسمة ( في المثال التالي سوف ننشئ مشروع للعمليات األساسية 

  : لتظهر الشاشة التالية  New Project   ثم  Fileأنشئ مشروع جديد  -١

  .اضبط خصائص النموذج آما يلي  -٢

  
  .لي  آل منهما آما يText ضع ثالث علب للمجموعات واضبط خاصية -٣

  



  .قم بإضافة األدوات التالية داخل علب المجموعات مع ضبط خصائصها حسب الشكل التالي -٤

  .لزر االنتقاء األول  " Checked = True"اضبط الخاصية " 

  
  واآتب التعليمات البرمجية " احسب "  اضغط ضغطا مزدوجا على الزر – ٥

الى المتغير " Textbox1" واسند قيمة مربع النص Doubleمن النوع  n1,n2 قم باإلعالن عن متغيرين -أ 
  . آما يلي يإلى المتغير الثان" Textbox2"واسند قيمة مربع النص  األول ، و

  
  . اختبر حالة زر االنتقاء األول بكتابة التعليمات البرمجية التالية -ب



 
  . والصقها ثالث مرات وغير آما يلي  End If إلى  If انسخ جملة –ج 

  



  . جرب البرنامج -٥

  
   :ListBoxالكائن 

يعرض هذا الكائن عدة بنود نصية يستطيع المستخدم ان ينتقي واحدا منها أو اآثر ، أذا آان عدد البنود 
  .اآثر مما يمكن رؤيته تظهر شريط تدرج يسمح للمستخدم بالتدريج عبر البنود 

  . ولها القيم التالية SelectionMode ويتم التحكم في آيفية تحديد مجموعة بنود باستخدام الخاصية

  الوصف  القيمة

None  ال يمكن انتقاء أي بند  

One  يمكن انتقاء بند واحد فقط.  

MultiExtended  يمكن انتقاء عدة بنود متجاورة ويمكن استخدامShift  لتحديد مجموعة متجاورة 
  . لتحديد عناصر غير متجاورة  Ctrlأو 

MultiSimple ء عدة بنود ليست بالضرورة متجاورة ويتم تحديد العناصر بالضغط يمكن انتقا
  .مباشرة على العنصر لتحديده أو عدم تحديده 

   : ListBoxإضافة أو حذف عناصر للكائن 

  :الطريقة األولى عند التصميم 

  . ليظهر الصندوق التالي يتم من خالله إضافة العناصر  Itemوذلك باختيار الخاصية 



  
  :لثانية أثناء تشغيل البرنامج الطريقة ا

  . آما يلي  Item للكائن Add عنصر نستخدم الطريقة إلضافة

ListBox1.Item.Add(“النص المراد أضافته”) 

  . آما يلي  Item للكائن Removeلحذف عنصر من القائمة نستخدم الطريقة 

ListBox1.Item.Remove(“النص المراد حذفه”) 

ListBox1.Item.Remove(1) 

  . هي موقع العنصر في القائمة ١يث ح

  ).٠(العنصر األول في القائمة له الموقع صفر 

   :ComboBoxالكائن 

 عندما يوجد مجموعة آبيرة من االختيارات  نريد من المستخدم أن يختار ComboBoxيفضل استخدام 
ن الكائن  وهي تجمع بي.عنصر واحد منها ، ومن مزاياها أنها تأخذ مساحة صغيرة على الشاشة 

TextBox والكائن ListBox  والخاصية . حيث أنها ممكن أن تسمح للمستخدم أن يكتب أو يختار من قائمة
  . ولها القيم DropDownStyleالتي تتحكم آيفية االختيار من العناصر هي 

  الوصف  القيمة

DropDown  ل  يدخأنيظهر العنصر آمربع نص يوجد سهم في نهايته ، ويستطيع المستخدم
   . يضغط على السهم ليعرض القائمة ليختار من القائمةأي نص يريد ، أو

DropDown List  ، المستخدم ان يدخل عوال يستطييظهر العنصر آمربع نص يوجد سهم في نهايته 
  .يختار من القائمة يضغط على السهم ليعرض القائمة لأي نص بل عليه أن 



Simple المستخدم االنتقاء منها أو آتابة نص جديد تعرض القائمة بشكل دائم ويستطيع   

  

  :مالحظة 
   له نفس الطرق إلضافة أو حذف العناصر ComboBoxالكائن 

   : ListBox ، ComboBoxتوضيحي لـ مثال 

  : آما يلي  ListBox  ، ComboBoxآتابة برنامج جدول الضرب باستخدام الكائنات حاول 

  . آما يلي األول مشروع جديد وصمم النموذج أنشئ -١

  
 التالية في حدث  واآتب التعليماتComboBoxطا مزدوجا على اضغط ضغ -٢

SelectedIndexChanged.   



  
   : القوائم 

 يقدم اداة سهلة لوضع VB.Netيكاد ال يخلو اى برنامج من قائمة تحتوي على وظائف البرنامج ، وبرنامج 
  . عنصر بطريقة مرئية وسهلةقائمة على النموذج وتغيير الخصائص الخاصة بكل

       :MenuStrip                                                                                                   :أداة القائمة 

  .تستخدم أداة القائمة لوضع قائمة على النموذج وتظهر القائمة أسفل شريط العنوان في البرنامج 

على التعامل مع أداة القائمة من خالل المثال التالي الذي يستخدم إلظهار التاريخ والوقت وسوف نتعرف 
  .حسب االختيار من القائمة 

  : لتظهر الشاشة التالية  New Project   ثم  File أنشئ مشروع جديد -١

  . اضبط خصائص النموذج آما يلي -٢

  



  . ضع أداة القائمة على النموذج آما يلي -٣

  
  .حظ ظهور عنصر تحكم للقائمة في أسفل النموذج ال 

  . آما يلي  Dock يمكن ضبط مكان ظهور القائمة من خالل الخاصية -٤

  



  ".التوقيت"واآتب " Type Here" ضع المؤشر داخل المربع المكتوبة به -٥

  
  . أآمل القائمة األولى لتظهر بالشكل التالي -٦

  
  :مالحظة 

  .قبل الحرف & ف في اسم القائمة نكتب  لوضع حرف مسطر أسفل حر-١
  .الحرف المسطر  + Alt يمكن الوصول السريع للقائمة بالضغط على مفتاح -٢

نشير إلى السهم الصغير بجانب القائمة الفرعية ثم نضغط لتظهر قائمة . لوضع خط فاصل بين األوامر -٧
   .Separatorنختار منها  

  
  . يلي  أآمل القائمة األولى لتظهر آما– ٨



  
  . أنشئ قائمة ثانية آما يلي -٩

  
  .على النموذج واضبط الخصائص  لها آما يلي " Label" ضع أداة العنوان – ١٠

  
نضغط ضغطا مزدوجا على األمر " التوقيت"من قائمة " التاريخ"إلظهار التاريخ عند اختيار األمر  – ١١

  .ونكتب التعليمة البرمجية التالية " التاريخ"



  
نضغط ضغطا مزدوجا على األمر " التوقيت"من قائمة " الوقت"إلظهار الوقت عند اختيار األمر  – ١٢

  .ونكتب التعليمة البرمجية التالية " الوقت"

  
نضغط ضغطا مزدوجا على " التوقيت"من قائمة " خروج"للخروج من البرنامج عند اختيار األمر  – ١٣

  .تالية ونكتب التعليمة البرمجية ال" خروج"األمر 

  
نضغط ضغطا مزدوجا " حول البرنامج "إلظهار رسالة للمستخدم باسمك عند الضغط على األمر – ١٤

  .ونكتب التعليمة البرمجية التالية " حول البرنامج"على األمر 



  
  . شغل البرنامج وجرب عرض التاريخ أو الوقت -١٥

  
  .لى العنصر المراد التعديل فيه يمكن التعديل في القوائم وذلك بالضغط على الزر األيمن ع

  



  : أشرطة األدوات 

أن استخدام القوائم و أشرطة األدوات داخل البرامج  من األساليب التي تعطي مظهر جيد للبرنامج حيث 
وهي تعد وسيلة سريعة وسهلة للوصول الى أن أشرطة األدوات ال تستغل مساحة آبيرة من الشاشة 

   .األوامر الشائعة في البرنامج

سوف نتعرف على آيفية التعامل مع أشرطة األدوات من خالل المثال التالي التي يستخدم لفتح صورة من 
  . وعرضها في البرنامج األقراصعلى محرك 

  .خطوات إضافة أشرطة أدوات للبرنامج 

  : لتظهر الشاشة التالية  New Project   ثم  File أنشئ مشروع جديد -١

  .آما يلي  اضبط خصائص النموذج -٢

  
  . على النموذج آما يلي األدوات أشرطة ضع أداة -٣

  
يحتوي شريط األدوات القياسي على األيقونات األساسية جديد ، فتح ."  إلضافة شريط األدوات القياسي -٤

  ......." ، حفظ ، طباعة 



  
  : مالحظة 

  .فة شريط األدوات القياسي آتابة التعليمات البرمجية بما يتناسب مع وظائف البرنامج يجب بعد إضا
  

   . يمكن عمل ذلك بطريقتين في مثالنا ال نحتاج إال ألداة فتح ولحذف األدوات األخرى

  : الطريقة األولى 

  .من خالل القائمة المختصرة لألداة 

  
  :الطريقة الثانية 

   .Edit Items ثم اختيار smart tags  األدوات يمين شريط من خالل السهم الصغير على



  
   .األدواتلتظهر الشاشة التالية التي يمكن من خاللها التعامل مع عناصر شريط 

  
  . أضف أداة أخرى لتغيير لون خلفية النموذج آما يلي – ٥

 



 ثم اآتب Image And Text ثم حدد DisplayStyle واختر لألداة لتحديد صورة األيمن اضغط بالزر -٦
   .لألداةآنص  " األلوانتغيير "

  
  . أضف أداة الصورة إلى النموذج لعرض الصور -٧

 
 "ToolBar" البرنامج باسم أحفظ -٨

  :صناديق الحوار 

 من أآثريوفر البيسك المرئي مجموعة متنوعة من صناديق الحوار الشهيرة التي يمكن استخدامها مع 
واستخدام هذه الصناديق ...........................) تح ، الحفظ ، األلوان ، الطباعة صندوق الف" برنامج مثل 

  .يوفر الوقت في تصميم نماذج خاصة لكل برنامج ويوفر الشكل االحترافي للنموذج 

  :ئي ر في البيسك المالمتوفرةالحوار صناديق 

  الوصف  الكائن

ColorDialog   األلوانيعرض صندوق الحوار لتغيير.   

FolderBrowserDialog  الخاص بتحديد مجلد يعرض صندوق الحوار.  

FontDialog  يعرض صندوق الحوار الخاص يتغير نوع وحجم الخط.  



OpenFileDialog  يعرض صندوق الحوار الخاص بفتح ملف،  

PageSetupDialog  لتحديد خصائص الصفحة للطباعة.  

PrintDialog  يعرض صندوق الحوار الخاص بالطباعة.  

PrintPreviewDialog اينة قبل الطباعة يعرض شاشة مع.  

SaveFileDialog  يعرض  صندوق  الحوار الخاص بالحفظ.  

جميع األدوات السابقة لها خصائص عامة خاصة بطبيعة آل صندوق فعلى سبيل المثال صندوق حوار 
الفتح اذا استخدم في برنامج معالج النصوص يفتح ملفات نصية وإذا استخدم في برنامج رسوم يعرض 

  . آما سنرى الحقا  Filterيد ذلك بخاصية صور ويتم تحد

  :آيفية التعامل مع صناديق الحوار 

   " .ToolBar"  افتح المشروع -١

  . إلى النموذج OpenFileDialog أداة أضف – ٢

  
  .الحظ ظهور األداة أسفل النموذج 

  .مجية التالية  لكتابة التعليمات البر" الفتح  " أداة اضغط ضغطا مزدوجا على األدوات في شريط -٢

  



  

  

  
   : Filterخاصية ال

" jpg" لتحديد نوع الملفات ، لجعل الصندوق يعرض الملفات التي لها االمتداد Filterتستخدم خاصية 
  .نكتب 

  
   :Filter Indexالخاصية 

  . يظهر عند فتح الصندوق أيهما تحدد Filter من امتداد داخل خاصية أآثرعند آتابة 

  : FileNameالخاصية 

  .تحدد اسم الملف المراد ظهور عند فتح الصندوق 

 ShowDialog  :                                                             ShowDialog Methodالطريقة 

تستخدم لعرض صندوق الحوار وتعيد اسم الزر التي تم الضغط عليه عند إغالق الصندوق هل ضغط 
   .Cancel أو Okعلى 

  .واآتب التعليمات التالية " األلوانتغيير "ط ضغطا مزدوجا على الزر  اضغ-٣



  
   : Colorالخاصية 

  .تعيد اللون التي ضغط عليه المستخدم 

  . أحفظ التعديالت على المشروع -٤

  . جرب المشروع -٥

   : Timerآائن  الوقت 

  . لتنفيذ حدث معين عند مرور فترة زمنية محددة  Timerتستخدم أداة 

   : Timerدول التالي يوضح أهم خصائص الكائن الج

   الوصف  الخاصية 

Enabled  لتفعيل التوقيت أو عدم تفعيلة وله القيمTrue  أو False.   

Interval  الفاصل الزمني ويقاسmilliseconds ثانية ١ تساوي  ١٠٠٠ حيث آل   

  

   :ImageListالكائن 

 البرنامج حيث يتم تخزين مجموعة من الصور ويمكن  آحاوية للصور داخلImageListيستخدم الكائن 
  .التعامل معها 

  :ImageListالجدول التالي يوضح أهم خصائص الكائن 

   الوصف  الخاصية 

Images  حيث أن الصورة االولى له الرقم .لتحديد مجموعة الصور المراد تخزينها داخل الكائن
   ) ٠( صفر 

ImageSize لتحديد عرض وارتفاع الصور.  

ColorDepth  لتحديد دقة ألوان الصورة.  



   :ImageList و Timerمثال توضيحي لكل من 

المثال التالي عبارة عن شاشة توقف تعرض مجموعة من الصور ويتم إغالق البرنامج عند الضغط على 
   .Escمفتاح 

  : لتظهر الشاشة التالية  New Project   ثم  File أنشئ مشروع جديد -١

  .ائص النموذج آما يلي  اضبط خص-٢

  
   القيمة  الخاصية 

Text  فراغ " امسح ما هو موجود"  

WindowStateMaximized  

ControlBox False  

  . واضبط خصائصه آما يلي  Timer أضف الكائن -٣

  



  . واضبط خصائصه آما يلي PictureBox الكائن أضف -٤

  
   واضبط خصائصه آما يلي ImageList أضف الكائن -٥

  
  . لتحديد الصور ليظهر الشكل التالي Choose Image اضغط على -٦

  
   ) .٠( الحظ أن الصورة األولى لها الرقم 

  . أعلن عن متغير على مستوى النموذج لتخزين رقم الصورة المراد إظهارها -٧



  
رة األولى  واآتب التعليمات التالية لجعل الصو Load اعرض التعليمات البرمجية للنموذج للحدث -٨

  .تظهر عند ظهور النموذج 

  
 وعرضها ١ واآتب التعليمات التالية لزيادة رقم الصور  Timer اضغط ضغطا مزدوجا على آائن -٩

داخل آائن الصورة مع مراعاة اختبار رقم الصورة هل هو اآبر من العدد الكلي للصورة ويحدد العدد 
   .ImageList للكائن Countالكلي الخاصية 

  
  .للنموذج اآتب التالي  " KeyPress في حدث – ١٠

  



  : مالحظة 
  . عند الضغط على أي مفتاح KeyPressيتم تفعيل حدث 

  :"شاشة التوقف "  أحفظ البرنامج باسم -١١

  . جرب البرنامج – ١٢

  : مثال 

طلب منك معلم الجغرافيا مساعدته في عمل برنامج يعرض خرائط للوطن العربي مع عرض اسم 
  .ة أسفل الصورة ويتحرك من صورة إلى أخرى بالضغط على السابق أو التالي الخريط

  
  .فكر آيف يمكن آتابة التعليمات البرمجية للبرنامج السابق



DataBase       قواعد البيانات :
مما ال شك فيه أن برامج قواعد البيانات هي األآثر من بين البرامج المستخدمة في أي مجتمع ، فأنت 

لفعل تبحث داخل قاعدة بيانات واألمثلة آثيرة عندما تستخدم هاتفك للبحث عن تليفون لشخص ما فأنت با
  .ومن هنا تأتي أهمية التعامل مع قواعد البيانات .........) البطاقة المدنية ، المرور ، الكهرباء  ( من حولنا

  : مميزات ربط قواعد البيانات ببرنامج البيسك المرئي 
 Accessمن خالل برنامج االآسس انات تعلمت في الصف الحادي عشر التعامل مع آائنات قواعد البيلقد 
ما الفائدة من ربط . قد يتبادر إلى ذهنك السؤال التالي و ) الجداول ، النماذج ، االستعالمات ، التقارير ( 

  قواعد البيانات من خالل البيسك المرئي ؟

  : إليك بعض المميزات لربط قواعد البيانات من خالل البيسك المرئي 

    . SQL Server    ، Orcale مثل Access أي قاعدة للبيانات غير يمكن التعامل مع -١

  . من قاعدة بيانات في وقت واحد أآثر يمكن التعامل مع -٢

  .عمل على أي جهاز بدون وجود البيسك المرئي ت إمكانية أنشاء برامج  – ٣

  .ج والحماية مما يسهل عملية التعديل في البرنام فصل قاعدة البيانات عن واجهه البرنامج -٤

  :رسم توضيحي لكيفية التعامل مع قواعد البيانات من خالل البيسك المرئي 

  

    : Connection االتصال مفهوم 
م ومكان ونوع قبل البدء في التعامل مع قواعد البيانات البد من إقامة اتصال معها الذي من خالله نحدد اس

  .  وآلمة المرور األمن مثل معلومات أخريقاعدة البيانات ومعلومات 

   DataSet: تعريف مجموعة البيانات 
 التي تم أو العالقات الجداول أو الحقول تحتوي على البيانات قاعدة مكان في الذاآرة لحفظ نسخة من 

عامل معها مباشر من خالل آائنات النموذج وال ويتم الت DataSetأثناء إنشاء من قاعدة البيانات تحديدها 
  .إال عند حفظ التعديالت األصلية يتم التعامل مع قاعدة البيانات 



  : برنامج قاعدة بيانات بالبيسك المرئي إنشاءخطوات 
  :يمكن تقسيم خطوات إنشاء برنامج قاعدة بيانات إلى ثالث مراحل  

  
ويتكون االختبار من شاشة للدخول " االختبار اآللي" من خالل إنشاء برنامج المراحلوسوف نتطرق لهذه 

  .وشاشة لعرض أسئلة اختيار من متعدد 

  :إنشاء الجداول واالستعالمات : المرحلة األولى 
برنامج االآسس الذي تم دراسته في  ناستخدماويتم ذلك من خالل أحدى برامج قواعد البيانات وفي مثالنا 

  : وله التصميم التالي " Qu"وبها جدول واحد  " Db_test"حيث تم إنشاء قاعدة بيانات باسم  الماضيالعام 

  
  .وتم إدخال ثالث أسئلة  للجدول آما يلي 

  



   " .Db_test" قاعدة البيانات مخزنة على المجلد تدريبات باسم 

  : مالحظة 
. لتسهيل آتابة التعليمات البرمجية والحقول قاعدة البيانات والجداول ألسماء يفضل استخدام أسماء انجليزية 

  .على الرغم من دعم البرنامج لألسماء العربية 
  .الجداول واالستعالمات فقط من خالل برنامج قاعدة البيانات يتم إنشاء 

   . DataSetاالتصال بقاعدة البيانات وإنشاء : الخطوة الثانية 
 الخطوات نتبععمل اتصال مع قاعدة البيانات ولعمل ذلك البد من لكي يتم التعامل مع قواعد البيانات 

  .التالية 

اختر    ثم  لتظهر الشاشة التالية ثم اضغط   : OKأنشئ مشروع جديد  -١ New Project File 

  
 لعمل اتصال مع قاعدة البيانات يوفر البيسك المرئي معالج الستكمال خطوات االتصال لتنفيذ ذلك  -٢

   .  Data من قائمة  Add New Data Sourceاختر األمر 

  
" قاعدة بيانات"  وفي مثالنا هي  Data Source مصدر البيانات  تظهر الشاشة التالية لتحديد نوع-٣

DataBase  ثم نضغط على Next " التالي.  "  



  

   : Data Sourceانات تعريف مصدر البي
اتصال  " " New Connection "  نضغط على الزرشاشة التالية لتحديد بيانات االتصال التظهر  -٤

  : المصممة مسبقا في الخطوة األولى  " Db_test" قاعدة البيانات بتصال لال "جديد



  
 والوضع   Access ، Oracle ، SQL  Server نوع قاعدة البيانات شة التالية لتحديد  تظهر الشا-٥

  Access قواعد البيانات إلىولتغييرها  . SQL Server  Microsoftاالفتراضي هي قواعد البيانات 
  " .تغيير  " " Change" نضغط على الزر 



  
 Microsoft Accessبها أنواع قواعد البيانات المعرفة على جهازك نختار  تظهر الشاشة التالية -٦

Database File  ثم نضغط على Ok.  

  
   " .Db_test" لتحديد مكان قاعدة البيانات  Browse تظهر الشاشة التالية نضغط على -٧



  
    . Openثم نضغط على  " Db_test" نحدد المجلد ونختار قاعدة البيانات  -٨

 
 



ا بالكامل للتأآد من صحة االتصال اضغط  تظهر الشاشة وقد تم تحديد نوع قاعدة البيانات ومساره– ٩
   . Test Connectionعلى 

  
  .إلتمام إنشاء االتصال  Okثم   Okثم اضغط على . إذا نجح االتصال تظهر الشاشة التالية – ١٠

  
  . تظهر شاشة االتصال مرة أخرى وتم تحديد اسم االتصال وبياناته آما يلي -١١



  
 لنسخ قاعدة البيانات الى Yes الستكمال الخطوات تظهر رسالة اضغط على  Next اضغط على – ١٢

  .المجلد المخزن به المشروع 

  
 تظهر شاشة تخيرك بين تخزين بيانات االتصال على ملف اترك االختيارات آما هي لتخزين – ١٣

    .  Nextاالتصال  واضغط على 



  
  . آما يلي DataSet لتحديد جداول الشاشة التالية تظهر – ١٤



  
 أو عدة جداول أو حقول من جداول مختلفة لوضعها في  أو استعالم في الخطوة السابقة يمكن تحديد جدول

DataSet د التعامل معها في  الجداول المراأمامووضع عالمة + ع الشجرة بالضغط على يعن طريق توس
  .المشروع 

  : مالحظة 
  . تحديد جميع جداول واستعالمات قاعدة البيانات ةليس بالضرور

 في  DataSet الحظ ظهور اسم  .DataSet وإنشاءمبروك لقد انتهيت من االتصال بقاعدة البيانات 
  .مستكشف الحل 

  
  . " Db_test" باسم  أحفظ  المشروع – ١٥



  عرض البيانات 
االتصال بقاعدة (والثانية )  الجداول واالستعالمات إنشاء( انتهينا في الفصل السابق من المرحلتين األولى 

  .وفي هذا الفصل سوف نكمل الخطوة الثالثة  ) DataSetالبيانات وانشاء 

   .DataSetتصميم النماذج  وربطها مع : الخطوة الثالثة 
  : نجد انه يحتوي على" االختبار اآللي " من خالل تحليلنا لمشروع 

  ."  مع قاعدة البيانات ةغير مرتبط"  اسم الطالب نموذج به  -١

  ."مرتبطة مع حقول قاعدة البيانات "  االختبار أسئلة لعرض نموذج  -٢

  " . البيانات غير مرتبطة مع قاعدة"  األسئلة في نهاية اإلجابة إلظهار نموذج -٣

  . عن متغيرات على مستوى المشروع لإلعالن" Module" وحدة نمطية -٤

  :لتنفيذ ذلك اتبع الخطوات التالية 

  . " Db_test " مشروعال افتح  -١

 .مع وضع الكائنات المناسبة ليظهر آما يلي " Form1"صمم النموذج  -٢

  
صمم النموذج . إلضافة نموذج ثاني للبرنامج Project من القائمة Add Windows Form اختر األمر -٣
"Form2 "  مع إضافة الكائنات المناسبة ليظهر آما يلي. 



  
  .وع ليظهر آما يلي  آرر الخطوة السابقة إلضافة نموذج ثالث للمشر-٤

  
للمشروع وأعلن عن " Module" وحدة نمطية  إلضافةProject من قائمة Add Moduleاختر األمر  -٥

  .متغيرين على مستوى المشروع آما يلي 



  
 دعنا نبرمج الزر DataSetاآلن قد انتهينا من تصميم النماذج ولكن قبل البدء في ربط الكائنات مع 

إخفاء النموذج الحالي وإظهار لتحزين اسم الطالب و " Form1" في النموذج األول  " عرض األسئلة "
   " .Form2"النموذج 

واآتب " األسئلة عرض " وجا على الزر واضغط ضغطا مزد " Form1"  انتقل إلى النموذج األول -٦
   .التعليمات التالية 

  

   .DataSetربط آائنات النموذج مع حقول مجموعة البيانات 
  : آما يلي   مع النماذجDataSetيمكن ربط حقول 

  .وج على اسمه في مستكشف الحل  بالضغط المزد" Form2"افتح النموذج الثاني  -٧

من قائمة  " Show Data Sources" وذلك باختيار األمر " Data Source"  اعرض مصدر البيانات -٨
"Data "  ثم اسحب حقل "q "  إلى الكائن "Label1 "  آما يلي.  



  
  . للتحكم أسفل النموذج الحظ ظهور أربعة أدوات

  
  . التحكم السابقة أدواتالجدول التالي يوضح وظيفة 

  الوظيفة  األداةاسم 

db_testDataSet   اسم مجموعة البياناتData Set التي تم إنشائها في الخطوة الثانية   

QuTableAdapter  المتحكم في مرور البيانات بين الجدولQu ومجموعة البيانات 
DataSet.   

QuBindingSource  تعتبر القناة الوسيطة بين مجموعة البياناتDataSetوآائنات النموذج . 

TableAdapterManager من جدول وتستخدم لحفظ البيانات دفعة أآثرتظهر فائدتها عند وجود 
  .واحدة 

  

  بسحب باقي الحقول الى الكائنات المناسبة على النموذج السابقة آرر الخطوة  -٩



  :اضبط خصائص الكائنات حسب الجدول التالي  -١٠

  الوصفالقيمة الخاصية   الكائن 

Label2 Tag  1   لمقارنتها مع قيمةanLabel1 "لمعرفة اإلجابة صحيحة أم ال" اإلجابة.  

Label3 Tag 2  لمقارنتها مع قيمةanLabel1 "لمعرفة اإلجابة صحيحة أم ال" اإلجابة.  

Label4 Tag 3  لمقارنتها مع قيمةanLabel1 "لمعرفة اإلجابة صحيحة أم ال" اإلجابة.  

Label5 Visual False عند تشغيل البرنامج " اإلجابة"إلخفاء آائن. 

 البرمجية عند الضغط على دعنا نبدأ في آتابة التعليمات. اآلن انتهينا من ربط الحقول مع آائنات النموذج 
  . Label5 اإلجابة لعنصر Text مع خاصية Label2 لـ Tagبحيث يتم مقارنة الخاصية " Label2"الكائن 

  .واآتب األتي " Label2" اضغط ضغطا مزدوجا على الزر -١١

  
 وصل إذاابقة بحيث نختبر رقم السجل الحالي مع عدد السجالت بحيث يجب تعديل التعليمات الس – ١٢

  .ونظهر النتيجة وإال ننتقل السجل التالي " Form3"إلى نهاية السجالت يظهر النموذج الثالث 

  
   .QuBindingSourse استخدامنا الخواص التالية لكائن التحكم أنناالحظ 



  الوظيفة   الخاصية 

Position  ١+ للحصول على موقع السجل الحالي والسجل األول له القيمة صفر لذلك أضفنا   

Count    للحصول على إجمالي عدد السجالت في الجدول  

MoveNext   االنتقال إلى السجل التالي.  

مع تغيير ما يلزم لتظهر " ch1label1"و " Label3" انسخ التعليمات السابقة والصقها في لكل من  – ١٣
  .التعليمات آما يلي 

  

  
لحل واضغط  بالضغط المزدوج على اسمه في مستكشف ا "Form3" انتقل إلى النموذج الثالث – ١٤

  .ضغطا مزدوجا على أي مكان فارغ في النموذج واآتب التالي 



  
واآتب " الشاشة الرئيسية "  اضغط ضغطا مزدوجا على الزر  "Form3"في النموذج الثالث  – ١٥

  .التالي 

   
  . المشروع التعديالت على  أحفظ  – ١٦

  

  

  



   البيانات إضافة
حتى اآلن تعاملنا مع قواعد البيانات لعرض البيانات الموجودة مسبقا ، ولكن ماذا لو أردنا أن نضيف 

  .أو التعديل في بيانات موجودة  قاعدة بيانات موجودة إلىبيانات جديدة 

  . آما يلي نات إلى قاعدة البيانات ويمكن عمل ذلكإضافة بيافي هذا الفصل سوف نستعرض آيفية 

  :لتعديلها  عرض جميع السجالت 
  . " Db_test " مشروعال افتح  -١

 .مع وضع الكائنات المناسبة ليظهر آما يلي " Form1"صمم النموذج  -٢

  
 غير Form4 للبرنامج رابع إلضافة نموذج Project من القائمة Add Windows Form اختر األمر -٣

  :خصائصه ليظهر آما يلي 



  
من قائمة  " Show Data Sources" وذلك باختيار األمر " Data Source"  اعرض مصدر البيانات -٤
"Data " .ض الجدول ثم غير طريقة عر"Qu " إلىDataGridView آما يلي .  

  
  . النموذج آما يلي إلى "qu"اسحب الجدول  -٥



  
  .ف سجل وحفظ السجالت الحظ ظهور شريط للتنقل بين السجالت وإضافة سجل جديد وحذ

 لتعديل عناوين Edit Columns ثم اختار DataGridViewاضغط على السهم الصغير أعلى الكائن  -٦
  .أو حذف عمود   األعمدة

  
لحذف عمود المسلسل حيث " Remove"واضغط على الزر " No"تظهر الشاشة التالية حدد الحقل  – ٧

  .أن الرقم تلقائي 



  
  .لتغيير عنوان عمود السؤال " االسئلة "  الى HeaderTextثم غير خاصية " q"حدد الحقل  – ٨

  
  .لخطوة السابقة مع جميع الحقول لتظهر آما يلي آرر ا – ٩



  
 لتغيير عرض العمود ، وغير عرض آل من االختيار ٣٠٠ لعمود السؤال إلى withغير خاصية  – ١٠

  . آما يلي ١٥٠األول والثاني والثالث إلى 

  
  .  غير عرض النموذج ليظهر جميع األعمدة آما يلي  – ١١



  
واآتب "  سجل إضافة"واضغط ضغطا مزدوجا على الزر  " Form1" انتقل إلى النموذج األول  – ١١

  .التعليمات التالية 

   
  . سجل جديد وأضف التعديالت على البرنامج ثم شغل البرنامج أحفظ -١٢

  

  



   البيانات البحث عن 
أن من أهم مزايا قواعد البيانات سرعة الوصول إلى البيانات المطلوبة ، ففي هذا الفصل سوف نتناول 

  .آيفية البحث عن سؤال 

  : البحث عن سجل محدد  
  . " Db_test " مشروعال افتح  -١

 .لكائنات المناسبة ليظهر آما يلي مع وضع ا" Form1"صمم النموذج  -٢

  
 Form5 للبرنامج خامس إلضافة نموذج Project من القائمة Add Windows Form اختر األمر -٣

  :غير خصائصه ليظهر آما يلي 



  
من قائمة  " Show Data Sources" وذلك باختيار األمر " Data Source"  اعرض مصدر البيانات -٤
"Data " . ثم غير طريقة عرض الجدول"Qu " إلىDetails آما يلي .  

  
  .TextBox غير عرض جميع الحقول الى مربع نص  -٥



  
  .آما يلي " Form5"إلى النموذج " qu"اسحب الجدول  -٦

  
  .لحذف عمود المسلسل حيث أن الرقم تلقائي " Delete "مفتاحواضغط على " No"حدد الحقل – ٧

   . الكائنات وعناوينها آما يلي أبعادغير  – ٨



  
  . ثم اسحب الحقل إلى النموذج  ComboBoxإلى "  q"غير طريقة عرض الحقل  – ٩

  
  . آما يلي ComboBox خصائص غير  – ١٠

  



  

واآتب "  سجل إضافة"واضغط ضغطا مزدوجا على الزر  " Form1" انتقل إلى النموذج األول  – ١١
  .التعليمات التالية 

   
  .الت على البرنامج ثم شغل البرنامج التعديأحفظ -١٢
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