
 



 



 



 



 



 



 



 



 

:Open Project لفتح مشاریع موجودة مسبقاً على القرص. 

Recent Project : ً  .لعرض المشاریع التي تم العمل علیھا مؤخرا

 

:List Box تستخدم لعرض قائمة من عدة خیارات یختار المستخدم أحدھا 

:Combo Box  تستخدم لعرض قائمة مثل مربع القائمة مع إمكانیة كتابة قیمة

  . جدیدة غیر الموجودة في القائمة األصلیة

 

). View(          من قائمة 

 

 



 

 .أداة زر األمر، أداة زر الخیار، أداة التجمیع، أداة التسمیة

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

:Right to Left اتجاه النص الیمین. 

:Name تحدید اسم األداة .

:Text  الشاشةإظھار العنوان داخل األداة على .

:Font تغییر نوع الخط ونمطھ وحجمھ . 

 

 

 



 

:Check Box  منھا أو أي ختار العرض خیارات للمستخدم یضع عالمة صح إذا تستخدم

 . جمیعھا

Radio Button: تستخدم لعرض عدة خیارات یختار المستخدم أحدھا، ویفضل تجمیع 

 .الخیارات داخل إطار التجمیع ھذه

 

 

 . ویحتوي على النص الدرجة المئویةLabel 2 العنوان الثاني الذي یحمل اسم -

 . ویحتوي على النص الدرجة بالفھرنھیتLabel  3 العنوان الثالث الذي یحمل اسم -

 . ویكون فارغاً في البدایةcelsius األول الذي یحمل اسم Text Box)(مربع النص  -

 .ویكون فارغاً في البدایة  fahمربع النص الثاني الذي یحمل اسم -

 .Exit الذي على الیسار ویحمل اسم   (Command Button)زر األمر -

 .Convertزر األمر الذي على الیمین و یحمل اسم  -

 

 



 

 Text) ( والمحتوى Caption)( والعنوان Name)(قم بتغییر خصائص االسم  -

 .لمختلف العناصر لتتوافق مع المعلومات المذكورة

 Fore وAlignment   وغیر الخصائصLabel  1 قم بتنشیط العنوان األول -

color  و  Fontنقطة16ون األحمر عریض وبحجم ل لیصبح موسطاً بال . 

كتب الشفرة المناسبة لحساب درجة ا ثم Convertنقر نقراً مزدوجاً على الزر ا -

 :الحرارة بالفھرنھیت باستخدام المعادلة التالیة

32 C + ) × F = (9/5 

 . ثم أكمل الشفرة Exitنقر نقراً مزدوجاً على زر الخروج ا -

  . انقر على الزرF5لتشغیل البرنامج وتجربتھ عدید المرات  -

 

 



 

 رسم أداة التجمیع أوالً قبل مربعات االختیار .

 رسم مربع االختیار داخل أداة اإلطار. 

 

 



 



 



 



 



 



 

 یتیح التعامل مع نوافذ النماذج واألدوات في الملفات الموجودة في :المشروع

 .البرنامج الحالي

ر ثكأیكون لدینا   تبنى الواجھة بداخلھا وذلك بإضافة الواجھات علیھا وقد:النموذج

.  یظھر أمام المستخدم عند تنفیذ البرنامجيالذ  البرنامج الواحد، وھويمن نموذج ف

 لكل نموذج وأداة في البرنامج مجموعة من الخصائص، وتحدد قیم ھذه :الخاصیة

 .اإلطار الخصائص في ھذا

 

 

 



 

 القیمة اسم الخاصیة اسم األداة

label Text اختر الدولة 

label Text العاصمة 

label Text "فارغ"  

List Box Items "أسماء الدول"  

 



 

. Add Windows Form نختار Projectمن قائمة 

 .Windows Form اختر منھا Add New Itemsتظھر لنا نافذة  

  .اكتب اسم النموذج

 . یتكون لدیك نماذج جدیدAddاضغط على زر 

 

 

 :Label تستخدم لعرض نص ثابت على النموذج. 

:Textbox یستخدم إلدخال البیانات حیث یقوم المستخدم بكتابة بداخلھا. 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

Private Sub Button5_click: اإلجراء الفرعي داخل البرنامج، وھو 

 .ثابت لجمیع اإلجراءات

Dim grade As Integer: تعریف المتغیرات المستخدمة في البرنامج. 

End Sub :نھایة اإلجراء الفرعي. 

 

 



 

 

  text.األمر

M = Text box1 

 Mسوف یقوم بتخزین محتویات صندوق اإلدخال في المتغیر 

 Text Box1.text = Mأما األمر 

.  وإظھارھا في صندوق اإلدخال Mسوف یقوم باستدعاء محتویات المتغیر

 



 

Dim Grade As integer, Mark As single 

 Grade, Markتعریف المتغیرین 

Grade = 10 

 Grade  في المتغیر10تخزین القیمة 

 Mark = Input Box"أدخل درجة الطالب "

  Mark إظھار رسالة تطلب درجة الطالب وتخزینھا في متغیر

If mark > = 60 then Grade = Grade + 1 Else Grade = Grade 

 وغیر 1 سوف یقوم بزیادة الدرجة بمقدار 60إذا كانت الدرجة أكبر من أو تساوي 

ل الدرجة كما ھي ظذلك فت

Msg Box (Grade) 

إظھار رسالة بالدرجة 

End If  

 إنھاء العبارة الشرطیة

 

 



 

Dim rs,ro As Long 

rs = TextBox1.Text 

9.74×  ro = rs   

Label1.Text = ro 

 



 



 



 



 



 



 



 

   انقر على زر التنفیذ من شریط األدوات القیاسي .١

.  وقف تنفیذ البرنامج بالنقر على زر التوقف في شریط األدوات القیاسيأ .٢

 .Project من قائمة properties اختر األمر .٣

. Application تظھر لك قائمة .٤

 .لیعرض كل النماذج start Form انقر السھم المتجھ ألسفل في قائمة .٥

 Form3. اختر النموذج الثالث .٦

 Application. أغلق نافذة .٧

. نھ تم تنفیذ النموذج الثالثأخرى وستالحظ أنفذ البرنامج مرة  .٨

 

 

 



 

Dim a As Long 

a = TextBox1.Text 

If a < 12 Then 

 Label1.Text = a. tostring + :00" ً  "صباحا

Else 

a = a-12 

Label1.Text = a. tostring + :00" مساء" 

End If 

 

 



 

    .فتظھر نافذة خصائص المشروع، Project من قائمة Properties اختر األمر .١

 Compile. اختر التبویب .٢

، وھذا یعني أن النسخة Release اختر  Configurationمن القائمة المنسدلة  .٣

 .التنفیذیة ستكون نسخة إصدار

 Build out put الخاص بالخیار Browseحدد مكان تخزین ملف التشغیل بالنقر على  .٤

ath زر الخاص بالخیار المجلد الذي سیتم تخزین ملف التشغیل بداخلھ  .

. أغلق نافذة خصائص المشروع .٥

.  مع مالحظة وجود اسم المشروع مقابل األمرBuild من قائمة Buildاختر األمر  .٦

 

 



 

  



 



 



 



 



 



 

 



 

ةاسم األدا  القیمة الخاصیة 
Button1 Text اضغط إلدخال األعداد 
Label1 Text "فارغ"  

 



 

 :أوامر البرنامج

Dim a As Long 

        a = TextBox1.Text 

        If a < 12 Then 

            Label2.Text = a.ToString + 

":00  ً . صباحا

        Else 

            a = a - 12 

                 Label2.Text = a.ToString + 

 "مساءً  00:"

       End If 

 

: التنفیذ

 



 



 



 



 



 



 

 



 

ةاسم األدا  القیمة الخاصیة 

Button1 Text اضغط إلدخال األعداد 

Label1 Text "فارغ"  

 



 

 :الكود

Dim g(10), count, max As Integer 

        For count = 0 To 9 

"            g(count) = InputBoxأدخل عشر أعداد" 

        Next 

        max = 0 

        For count = 0 To 9 

            If g(count) > max Then 

                max = g(count) 

            End If 

        Next 

        Label1.Text = max 

 
 

 



 

: التنفیذ
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

: واجھة البرنامج

 

: نقوم بضبط الخواص للنموذج وفقا للتالي .١

 Name Form1الخاصیة 

السیارات  Textالخاصیة 

: نقوم بإنشاء األدوات التالیة .٢

: أداة التسمیة ویتم تغییر خواصھا تبعاً للتالي - أ

 

 



 

 Name Label 1الخاصیة 

 حدد النوع Textالخاصیة 

: أداة التسمیة ویتم تغییر خواصھا تبعاً للتالي - ب

 Name Label 2الخاصیة 

 حدد المودیل Textالخاصیة 

:  أداة التسمیة ویتم تغییر خواصھا تبعاً للتالي - ت

 Name Label 3الخاصیة 

نمسح محتویاتھا Textالخاصیة 

:  أداة الزر ویتم تغییر خواصھا تبعاً للتالي - ث

 Name Button 1الخاصیة 

 اعرض السعر Textالخاصیة 

: أداة مربع القائمة ویتم تغییر خواصھا تبعاً للتالي - ج

 ندخل أنواع السیارات Itmesالخاصیة 

: أداة مربع القائمة ویتم تغییر خواصھا تبعاً للتالي - ح

 ندخل مودیالت السیارات Itmesالخاصیة 

 

: ثم نقوم بكتابة الكود البرمجي التالي داخل الزر



 

Dim d, k As String 

d = ListBox1.SelectedItem 

k = ListBox2.SelectedItem 

If d = "كامري" And k = "2012" Then 

Label3.Text = "67000" 

ElseIf d = "كامري" And k = "2013" Then 

Label3.Text = "85000" 

ElseIf d = "ماكسیما" And k = "2012" Then 

Label3.Text = "60000" 

ElseIf d = "ماكسیما" And k = "2013" Then 

Label3.Text = "70000" 

ElseIf d = "أكورد" And k = "2012" Then 

Label3.Text = "65000" 

ElseIf d = "أكورد" And k = "2013" Then 

Label3.Text = "83000" 

ElseIf d = "سوناتا" And k = "2012" Then 

Label3.Text = "59000" 

ElseIf d = "سوناتا" And k = "2013" Then 

 



 

Label3.Text = "71000" 

End If 

End Sub 

: ویكون التنفیذ كالتالي

 

 


