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  :ملخص ما يقدمه الكتاب

 المحطة األولى تزودك ،تتمر فيها على خمس محطا قصيرة يأخذك الكتاب فى رحلة

 ، تطوير النظم وخطوات سير البرامج مراحل، ومفاهيمهابمعلومات عن ماهية البرمجة

  ثم ينتهى،روما بها من لغات برمجية وأدوات تطوي ) دوت نت (التعرف على منصة التطوير 

بك إلى مراحل ترجمة التطبيق ليظهر أمامك فتراه بعينيك وتلمسه بمؤشر فأرتك أو بإصبعك 

  .Touch Screenإن كنت تتعامل مع 

 فى جميع عنصرُثم يصل بك إلى المحطة الثانية والتى تعد حجر األساس الذى يمثل أهم 

  . وهى البيانات،إللكترونيةالعمليات ا

الثة والتى تتعرف فيها على بناء الواجهة الرسومية للتطبيق المحطة الثثم تنتقل بعدها إلى 

  .Windows Formsباستخدام فئات 

حتى تصل إلى المحطة الرابعة وهى محطة جوهرية فى لغات البرمجة والتى تستطيع من 

 وذلك عن ،خاللها التحكم فى مسار البرنامج وتنفيذ األوامر ومعالجة األخطاء الغير متوقعة

  .من التراكيب البرمجية تسمى هياكل القرارات وحلقات التكرارمجموعة طريق 

إلى المحطة الخامسة والتى تمثل التطبيق العملى لكل ما ورد فى المحطات إلى هنا تصل 

 فى التعرف على النواة األساسية لبناء التطبيقات عن طريق كتابة ستبدأ حيث ،السابقة

  .ى تبنى بها البرامجاإلجراءات والدوال والتى تعتبر اللبنات الت

 فمهمة ،فى النهاية عليك أن تعلم أن الكتاب لن يقدم لك كل شىء وال أى كتاب آخر 

وبعدها عليك أن تكمل مشوارك الكتاب تقتصر على أن تضع قدميك على أول الطريق 

 المهم ، مع مزيد من الصبر والجهد والعزيمة ستصل إلى ما تريد ،ًمعتمدا على نفسك 

 وال تنسى أنك ستواجه صعوبات كثيرة ، ًك وتسعى جاهدا لتحقيقهأن تحدد هدف

فى البداية ستشعر وكأنك تسير على قدميك بترقب وحذر  ،  وستقابلك حواجز وعناء

كثر من الممارسة والتطبيق ُمع الوقت تزداد معلوماتك وت ،لذا ستكون حركتك بطيئة 

  .نترة بن شدادكعُة وكأنك تركب فرسا أبجر ستجد نفسك أسرع وأكثر ثق

  

  :ة وتطبيق األمثلة العمليةاألدوات المطلوبة لمتابع

  ـــة التطـــوير  ويمكنـــك اســـتخدام النـــسخ ، ر أى إصـــداMicrosoft Visual Studioبيئ

وســتجد  visualstudio.comويمكنــك تحميلهــا مــن موقــع  Express Editionsالمجانيــة 

  Visual Studio Community 2015 RCُأحدث إصدار مجانى حاليا هو 
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  المقدمۀ

 فالبرمجة لن تفيدك فى عملك فحـسب بـل ستوسـع ، هو شىء مفيد فى حد ذاته م البرمجةُتعل

خلــف مجموعــة مــن الــصور واألشــكال مــن إدراكــك ببــواطن األمــور والتــى تجــرى فــى الخفــاء 

 وأيــضا ســتجعلك أكثــر قــدرة علــى إنجــاز العديــد مــن األنيقــة التــى تظهــر علــى شاشــة الحاســب

وهـذا الهـدف هـو  ،ى الفكـر البرمجـى الـذى سـينمو بـداخلك مـن تعلـم البرمجـة  إلـًتناداالمهام إس

وتأسيــسه لتهيئتــه منــذ الــصغر  للطفــل فــى مراحلــة األولــى مــن التعلــيمنفــسه المقــصود بالنــسبة 

ولكــن األمــر يبــدو  ،الــدخول إلــى عــالم المــستقبل يــستطيع مــن خاللــه علــى أســاس علمــى متــين 

ُ فالطالــب يقــع فــى جانــب المتلقــى للمعلومــات أمــا المعلــم فهــو المرشــد ، ًمختلفــا بالنــسبة للمعلــم

 مـــن المعلومـــات ً لـــذا يجـــب أن يكـــون مـــؤهال بالقـــدر الكـــافى، حِوضـــُوالناصـــح والموالموجـــه 

فـى بنـاء والعـبء األكبـر  ، إنجاز مهمته على أكمـل وجـهوالمهارات والممارسات التى تمكنه من 

ِفمهمــا دعــ ،ارى للمعلــم يقــع عليــه ذاتــه المخــزون المعرفــى والثقــافى والمهــ ــدورات ُ ــم بال م المعل

سـتعداد والرغبـة الداخليـة والكتب والدروس التعليميـة لـن يفيـد إذا لـم يكـن لديـه االالتدريبية 

ــتعلم  ــد هــذا فحــسب و وال يجــب أن ينتهــى،لل ــم أن يكمــل بنا األمــر عن ــى المعل ــهلكــن يجــب عل  ئ

ا وجدت من يأخـذ بيـدك لتـصعد إلـى أول درجـة مـن فإذالمعرفى بالبحث والتمحيص والتمرين 

إلـى الطـابق األول ثـم الثـانى وال تمـل فيجب عليك أن تعتمد علـى نفـسك وتـصعد ُسلم المعرفة 

  . إال بنهاية العالموربما ال ينتهى ً ويعلو يوما بعد يومًعالى جداوال تكسل فالبناء 

عات واالبتكـارات سـواء كانـت فـى علـوم ر من االختراي فكث، ُأحيانا يتفوق التلميذ على أستاذه

 ولـــدت علـــى يـــد علمـــاء وبـــاحثين ،أو فـــى أى مجـــال آخـــر الحاســـب وتكنولوجيـــا المعلومـــات 

 ألطفال وشباب صغار وأشخاص عاديين غيرت حياة اختراعاتلكن هناك  ،وأساتذة جامعات 

 أو ربمــا ،ام فــى المنــُ أو حلــم ، ومــا كانــت فــى بــدايتها إال فكــرة ومــضت فــى الخيــال ،ن اإلنــسا

  .ُكانت حلم فى اليقظة

  

  سامح كامل

 م٣٠/٢/٢٠١٤
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  المحطة األولى

  مقدمۀ عن البرمجۀ
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 والتـى )Computer(والتـى أطلقـوا عليهـا اسـم الحاسـب ًهذه اآللة التى ال تفهـم وال تعـى شـيئا 

ولوحــة المفــاتيح والفــأرة مثــل الــشاشة جــزاء المرئيــة والملموســة تتكــون مــن مجموعــة مــن األ

ُوهـــذه العلبـــة التـــى تحـــوى بـــداخلها الكثيـــر مـــن التفاصـــيل وبهـــا الـــذاكرة والمعـــالج ومحركـــات 

والتــى تظهــر عليهــا العديــد مــن الــدوائر اإللكترونيــة والمــسارات البــارزة األقــراص واللوحــة األم 

ركـت مؤشـر الفـأرة فلـو ح ، كـل هـذا يخفـى بداخلـه أشـياء بالغـة التعقيـد ،واألسالك والكابالت 

ولـو  ،أحـد الرمـوز فيظهـر تلمـيح باسـم هـذا الرمـز أو وظيفتـه على سطح المكتـب وأشـرت إلـى 

ــسيارات واســتخدمت األســهم الموجــودة بلوحــة المفــاتيح لتقــود  ــة ال ــة كلعب فتحــت لعبــة معين

ًالسيارة وتحركها يمينا ويسارا ًلكان أمرا مسليا وممتعا بالفعل  ً ً تفاصـيل ب فهل لـك أن تخبرنـى ،ً

هـذا هـو مـا ال  ،جعلت اآللـة تفهـم وتنفـذ تلـك األوامـر فى الخلفية من أوامر وتعليمات ما حدث 

  ).Programming(إنها البرمجة يمكن أن تراه وتلمسه بيدك 

  مفاهیم البرمجۀ

   Programming البرمجۀ

 مـن تلقـاء ال يمكن له أن ينفذهاً لينفذ مهاما جديدة الحاسبمخاطبة على البرمجة هى القدرة 

ـــتحكم بجميـــع األجهـــزة ،ذاتـــه   ، والـــسيطرة عليهـــا  المرتبطـــة بـــهفهـــى تمنحـــك القـــدرة علـــى ال

 ،وبمفهـــوم أبـــسط فالبرمجـــة هـــى شـــرح تفـــصيلى لمـــا يجـــب أن يقـــوم بـــه الحاســـب مـــن مهـــام 

 وهـل ، )Programmer(واإلنسان هو من يقـوم بهـذه المهمـة وهـذا هـو مـا يطلـق عليـه المبـرمج 

فالحاسب ال يفهم سـوى لغـة واحـدة وهـى لغـة  ، بالتأكيد ال !م لغة البشر؟يستطيع الحاسب فه

 يفهـم الحاسـب هـذه اإلشـارات ) أقـصى وأدنـى جهـد محتمـل (إشـارتين الكهرباء والمتمثلة فى 

ًوتمثل رياضيا بما يـسمى النظـام الثنـائى  )٠ و ١(وتمثل باألرقام  False أو Trueبالمنطق أى إما 

 نـستنتج مـن ذلـك أن جميـع البيانـات ، )Machine Language(ة اآللـة وهذا مـا يطلـق عليـه لغـ

 إلـى األصـليةالمدخلة إلى الحاسب وجميـع األوامـر الموجهـه إليـه يجـب أن تحـول مـن صـورتها 

  . حتى يفهمها الحاسب وينفذهاسلسلة من األرقام بالنظام الثنائى

سـواء كـان أى جهاز إلكترونى  وإنما هو ،الذى نتحدث عنه ليس فقط جهاز الكمبيوتر  الحاسب

  .ساعة اليد الرقميةوتر أو موبايل أو تلفزيون أو اآللة الحاسبة التقليدية أو حتى كمبي

  



 
 

٦  

   Programming Language لغات البرمجۀ

 عنــدما بــدأ البــشر فــى التعبيــر ، لغــات البرمجــة كلغــات البــشر فهــى وســيلة للتخاطــب والتعــارف

يهــا فيمــا بيــنهم ومــع تطــور اإلنــسانية قــاموا بتمثيــل هــذه تحــدثوا بــبعض األصــوات تعــارفوا عل

إلى أن وصلنا إلى المئات من لغـات البـشر التـى لكـل منهـا رمـوز خاصـة األصوات برموز مكتوبة 

 يتحــدث ًا يتحــدث اللغــة العربيــة أن يخاطــب شخــصشــخصوإذا أراد  ،وقواعــد كتابــة ونطــق 

و يستعين بـشخص ثالـث يتحـدث اللغتـين أفيجب علي أحدهما أن يتعلم لغة اآلخر اإلنجليزية 

اآلن يمكنــك أن تــستوعب مفهــوم لغــة البرمجــة بكــل ســهولة فهــى  ،حتــى يعمــل كوســيط بينهمــا 

ن عبـارات وجمـل ِكـوُلتعبارة عن مجموعة من الكلمات والرموز التى تكتب وفق قواعد محددة 

دوره بتحويلهـا إلـى ليقـوم بـ )Compiler(لها معنى محدد يتم تمريرها إلى مـا يـسمى بـالمترجم 

  .َومن ثم يفهمها الحاسب ويقوم بتنفيذها لغة اآللة

  

  : لغات البرمجۀ تصنیف

مثـل بسلـسلة مـن ُتًكما ذكرنا سابقا فى مفهوم البرمجة أن الحاسب اليفهـم إال لغـة اآللـة والتـى 

ــالغ  ،ويقــوم بتنفيــذها مباشــرة بــال وســيط  ١ و ٠األرقــام  ــة شــىء ب فبرمجــة الحاســب بلغــة اآلل

حيث كان التعامل مع الحاسـب فـى بداياتـه فـى أربعينيـات القـرن الماضـى يحتـاج إلـى التعقيد 

وكعــادة أى شــىء يــصنعه  وقــت وجهــد كبيــريتطلــب وهــو مــا كــان كتابــة التعليمــات بلغــة اآللــة 

ًاإلنــسان يبــدأ بــسيطا فــى مهمتــه معقــدا ً ومجهــداً
ِ إلــى أن يــصبح ثــم يتطــور   فــى التعامــل معــهُ

 فكان من الضرورى أن يتم اختصار الوقـت والجهـد ، ً بسيطا فى التعامل معهًمعقدا فى مهمته

إلـى مـا هـو أهـم فـتم تطـوير لغـات المبذول فى إنجاز المهام التى تحتاج إلى كتابتها بلغة اآللة 

 وكلمـا تطـورت ، والتى استبدلت النظام الثنائى بكلمات قريبـة الفهـم مـن لغـة اإلنـسان البرمجة

وقوة فـى أدائهـا  فى كتابتها  ومتعةًحت أكثر وضوحا فى مفرداتها وسهولةلغات البرمجة أصب

ًمـن اإلنـسان وبعـدا مـن اآللـةًفأصبحت أكثر قربا  بمعنـى أبـسط فكلمـا تطـورت لغـات البرمجـة  ، ُ

وعلـــى العكـــس تـــصبح أكثـــر لـــذا يفهمهـــا اإلنـــسان ويـــستخدمها بـــسهولة كلمـــا ارتقـــت مفرداتهـــا 

ى مترجمـــات بالغـــة التعقيـــد لتـــستطيع أن تحـــول المفـــردات صـــعوبة لفهـــم اآللـــة لـــذا تحتـــاج إلـــ

  .القريبة من اللغة الطبيعية إلى لغة اآللة
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  :وتنقسم لغات البرمجۀ بشکل عام إلى 

 لغات منخفضۀ المستوى Low level language   

هى اللغات القريبة مـن فهـم اآللـة والتـى يمكـن أن تتعامـل مـع اآللـة بـشكل مباشـر بـدون 

مقـــصود بالوســـيط هنـــا هـــو نظـــام التـــشغيل فلغـــات البرمجـــة الحديثـــة ال  وال،وســـيط 

تخاطب اآللـة بـشكل مباشـر بـل تخاطـب نظـام التـشغيل الـذى يقـوم بـدور الوسـيط بـين 

  .اآللة وبين البرنامج المكتوب بهذه اللغة

 Machine اآللــة بــشكل مباشــر هــى لغــة اآللــة ةولغــات البرمجــة القــادرة علــى مخاطبــ

Languageلتجميــع  ولغــة اAssembly  وهــى لغــة تتكــون مــن مجموعــة مــن الكلمــات

  .جمعُها إلى لغة اآللة عن طريق ما يسمى بالملحويتيتم والرموز 

 لغات عالیۀ المستوى High level language   

وهــذه هـى لغــات تتكـون مــن مجموعــة مـن الكلمــات والرمـوز القريبــة مــن اللغـة الطبيعيــة 

والــذى يقــوم بتحويــل  Compiler ُليــه المتــرجم طلــق عُاللغــات تحتــاج إلــى برنــامج ي

 حتى يفهمهـا الحاسـب تعليمات هذه اللغة عن طريق مجموعة من المراحل إلى لغة اآللة

  .ويقوم بتنفيذها

 مع العلم أن لغات البرمجة فى كل تـصنيف مـرت بعـدة ،التصنيف العام للغات البرمجة هذا هو 

ُبــدات بلغــة اآللــة التــى تكتــب بأرقــام النظــام  ففــى تــصنيف اللغــات منخفــضة المــستوى ،أطــوار 

 ،ُالثنائى وانتهت بلغة التجميع التـى تكتـب بحـروف وكلمـات انجليزيـة قريبـة مـن فهـم اإلنـسان 

صنيف لغــات البرمجــة عاليــة  وفــى تــ،تطــور لغــات البرمجــة ُتعــد طفــرة كبيــرة فــى والتــى كانــت 

ــدأت بلغــات مثــل  ــى لغــات ،ا  وغيرهــ)ل باســكا– ســى –فــورتران (المــستوى ب ــى أن وصــلت إل  إل

بالشكل التقليدى فما هى إال مجموعـة مـن وتقنيات إلنتاج البرامج واأللعاب بدون كتابة اكواد 

ُتنتج لك فـى النهايـة النقرات والسحب واإلفالت والخطوات المرتبة دون الدخول فى تفاصيل 

 تـستطيع أن ، لكتابتهـا أيـام أو شـهوربرنامج أو لعبة تحتاج لعدة اآلف من األسطر البرمجيـة و

  : ومن أمثلة هذة التقنيات، تنهيها فى ساعات وربما دقائق معدودة

  برنامجScratch 

  برنامجKodu 

  تقنيةPWCT 

  تقنيةTouch Develop 

 .وجميع هذة التقنيات مجانية
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  : المفسر والمترجم

 مهمــا كــان نــوع اللغــة المــستخدمة ،البرنــامج المكتــوب بــأى لغــة برمجــة هــو عبــارة عــن نــص 

 ، Source Codeطلـق عليـه اسـم الـشيفرة المـصدرية ُ هـذا الـنص ي،والمهام المطلوب تنفيـذها 

وهى أيضا عبارة عن نـص حتاج هذا الكود المصدرى إلى برنامج يقوم بتحويله إلى لغة اآللة ي

هـذا البرنـامج بمثابـة القـاموس اللغـوى والنحـوى  ،مكون من سلسلة مـن الـصفر والواحـد فقـط 

ـــم يقـــوم  ـــارات ث ـــر صـــحة القواعـــد المكتـــوب بهـــا الكـــود وصـــحة العب ـــذى يختب  هـــذه ةترجمـــبال

هــذه المهــام  ، نــتج ملــف قابــل للتــشغيلُة مراحــل إلــى ملفــات بلغــة اآللــة ثــم يليمــات فــى عــدالتع

  .تختلف من حيث الكيفية من لغة برمجة إلى أخرى

  

   Interpreter المفسر

وهـذا يعنـى أن البرنـامج المكتـوب  ،هو أداة تقوم بترجمـة البرنـامج إلـى لغـة اآللـة سـطر سـطر 

 لغــة ( بلغــة منخفــضة المــستوىمجــى وســيط بلغــات برمجــة تفــسيرية يــتم ترجمتــه إلــى نــص بر

ــه هــذا الكــود)وســيطة  ــامج وبداخل ــتج ملــف البرن ــذا ال يمكــن تنفيــذه علــى هــذه الــصورة  وين  ل

مباشــرة حيــث يحتــاج إلــى برنــامج آخــر يقــوم بترجمــة األكــواد المكتوبــة بداخلــه إلــى لغــة اآللــة 

ترجم النص البرمجـى إلـى ُ ي ففى لغة الجافا مثال،  هذا البرنامج يسمى المفسر، وقت التشغيل

 هــذا البرنــامج النــاتج ال يمكــن ، Jarنــتج ملــف بامتــداد ُتو Byte codeكــود وســيط يــسمى 

 Java حيث يحتاج إلى ما يسمى آلة جافا االفتراضية تشغيله وتنفيذه على أى جهاز مباشرة

VMأيـضا الـدوت نـتوفـى تطبيقـات  ، حتـى يـتم تنفيـذه  والتى تعمـل كمفـسر للبرنـامج النـاتج 

بحيـث يـتم تحويـل الكـود البرمجـى المكتـوب بلغـة مـن لغـات الـدوت تعتمد على نفس األسلوب 

إلـــى لغـــة وســـيطة منخفـــضة المـــستوى تـــسمى لغـــة مايكروســـوفت  Visual Basicنـــت مثـــل 

 هـذا البرنـامج النـاتج ال يمكـن تـشغيله علـى أى ، exe بامتـداد  تنفيذىنتج ملفُتو ILالوسيطة 

والـذى يعمـل  NET Framework.يسمى إطار عمل دوت نت  ماا تم تثبيت جهاز مباشرة إال إذ

  .ويقوم بترجمتها إلى لغة اآللة حسب الطلبكمفسر للبرامج المكتوبة بلغات الدوت نت 

  

  Compiler المترجم

 exeُهو أداة تقوم بترجمة البرنامج دفعة واحـدة إلـى لغـة اآللـة وتنـتج ملـف تنفيـذى بامتـداد 

تقــوم بتحويــل الــنص وهــذا يعنــى أن لغــات البرمجــة المترجمــة  ، ن وســيطيعمــل مباشــرة بــدو

ُالبرمجى المكتوب بهـا إلـى لغـة اآللـة مباشـرة وتنـتج ملـف تنفيـذى يعمـل مباشـرة دون الحاجـة 

 تقوم مترجماتها بإنتاج ملـف تنفيـذى ++C/Cومثال على ذلك لغة  ، ملفات وقت التشغيلإلى 
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ــة هــذا البرنــامج يحتــوى، exeبامتــداد   يــتم تنفيــذه مباشــرة دون  بداخلــه علــى كــود بلغــة اآلل

  . أيضا تعمل بنفس األسلوب Pascal لغة ،ى مفسر الحاجة إل

  

   IDE بیئۀ التطویر

فـى الـسابق كـان  ،ًكما ذكرنا سابقا فجميع البرامج هى فى األصل عبارة عن ملـف نـصى بـسيط 

ًن هذا أمرا مرهقا ويحتـاج إلـى  وكا،على المبرمج أن يكتب البرنامج بنفسه فى محرر نصوص  ً

 ،وقت طويـل عـالوة علـى كثـرة األخطـاء التـى يقـع فيهـا المبـرمج أثنـاء كتابـة أكـواد البرنـامج 

والختــصار الوقــت والجهــد وإلضــافة المزيــد مــن اإلمكانيــات للغــات البرمجــة تــم تطــوير أدوات 

لـك األدوات محـررات  حيـث تـوفر ت، تساعد المبرمج على بنـاء البرنـامج بـسهولة وبـسرعة أكبـر

ًأكـــواد ذكيـــة تكتـــشف األخطـــاء وتكمـــل التعليمـــات تلقائيـــا ـــب جـــاهزة لـــبعض البـــرامج ُ  وقوال

 كـل هـذه ،مصممات للنماذج تسهل علـى المبـرمج تـصميم الواجهـات وًومكونات مكتوبة مسبقا 

 فعلى سبيل المثال مجموعة لغات الـدوت ، IDEاألدوات موجودة فيما يسمى بأدوات التطوير 

 Visual Studio.Netت تأتى معها بيئة تطوير تسمى ن

 

  
  

  ٢٠١٠ إصدار Visual Studioصورة لبيئة تطوير 
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  :مراحل تطویر النظام 

 تطلـق ،  فأى برنامج يتم تطويره فى عدة مراحـل،والمقصود بالنظام هنا هو أى نظام برمجى 

 هـذه ، حـل حـل المـشكلةعليها أيضا دورة حياة النظام ويمكن أن نطلق عليها بشكل أبسط مرا

المراحــل يمكــن اإلســتغناء عنهــا فــى البــرامج الــصغيرة جــدا كــأن تقــوم بكتابــة برنــامج يقــوم 

بحــساب مجمـــوع عـــددين أو حـــساب النـــسبة المئويـــة أو مــا شـــابه ولكـــن فـــى البـــرامج الكبيـــرة 

  . هذه المراحلدون المرور علىوالمعقدة ال يمكن البدء فى البرنامج مباشرة 

  

 التحلیل Analysis   

ـــ ـــامج مـــن حيـــث الم ـــة يـــتم فهـــم البرن خرجـــات والعمليـــات ُدخالت والمُفـــى هـــذه المرحل

  .الحسابية والمنطقية التى سيقوم بها والمهام التى سينفذها

ًتخيــل أنــك تعمــل مبرمجــا فــى شــركة برمجيــات وطلــب عميــل مــن الــشركة عمــل برنــامج 

  :ة التحليل يحدث اآلتى فى مرحل، جئإلجراء حسابات هندسية وإخراج تقارير بالنتا

 وبنـاء علـى مـا ذكـره العميـل تقـوم ،يأتى العميل إليـك ويـشرح لـك بالتفـصيل مـاذا يريـد 

أنت أو المجموعة التى ستعمل فى البرنـامج بتحليـل هـذه التفاصـيل وتحديـد المطلـوب 

 هـذه تـسجل بدقة من مـدخالت ومخرجـات وعمليـات وإجـراءات بـشكل مفـصل ومرتـب

هذا ما يحدث فى مرحلـة التحليـل بـشكل عـام وبـدون الـدخول فـى  ، التفاصيل فى ملف

  .تفاصيل دقيقة

  

 التصمیم Design   

 وتستخدم فى ،فى هذه المرحلة يتم كتابة خطوات البرنامج بشكل متسلسل ومنطقى 

ً وتـسمى أيـضا لغـة الخوارزميـات Pseudo code سـودو كـودهذه المرحلـة لغـة تـسمى 

 ، ترتيب خطوات البرنـامجالهدف منه   غير حقيقى وهمىمزيف أو وهى عبارة عن كود 

 Flow Chartًستخدم أيضا لنفس الغرض مـا يـسمى بالمخططـات أو خـرائط التـدفق ُوت

 أمـا ، وال تـصلح إال للبـرامج متناهيـة الـصغر ًولكن كـل هـذه األسـاليب تعتبـر بدائيـة جـدا

دم لعمــل وتــستخ UMLفــى البــرامج الكبيــرة فيــتم اســتخدام طريقــة أخــرى وهــى لغــة 

  .نماذج من المخططات لتمثيل البرامج
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 کتابۀ الکود Coding   

بعــد اإلنتهــاء مــن مرحلــة التحليــل والتــصميم أصــبح األمــر فــى غايــة الــسهولة حيــت يــتم 

  .ترجمة خطوات البرنامج التى تم تحديدها فى خطوة التصميم إلى لغة برمجة معينة

  

 التنفیذ واالختبار Implementation & Testing   

 فلـو عـدنا إلـى المثـال الخـاص ،فى هذه المرحلة يتم تنفيـذ البرنـامج وتـشغيله وتجربتـه 

القــيم إلجــراء ببرنــامج الحــسابات الهندســية يــتم تجربــة البرنــامج بإدخــال العديــد مــن 

  .ناك أخطاء أم الهعمليات حسابية مختلفة لتحديد مدى صحة النتائج وإن كان 

  

 والصیانۀالتوثیق  Maintenance & Documentation  

 بالتفــصيل كــل المهــام التــى توضــحتم إعــداد ملفــات التوثيــق والتــى فــى هــذه المرحلــة يــ

ً وأيـضا يـتم تـسجيل المـشاكل واألخطـاء التـى ،يقوم بها البرنامج لمساعدة المـستخدم 

  .تظهر عند استخدام البرنامج وإصالحها وتسجيل االقتراحات لتطوير النظام فيما بعد

وكيف تتم فيه مراحـل  Windowsنظام كبير ومعقد مثل نظام التشغيل فلو نظرنا إلى 

 ال تطـرح إصـدارات نظـام التـشغيل مايكروسـوفتشـركة سـنجد أن  ،االختبار والصيانة 

طرح النظام على عدة مراحل حيث يتم طرح عدد مـن النـسخ ُبل يعلى العمالء مباشرة 

 تتلقـى الـشركة ة فـى هـذه المـد،للجمهور ويتم تجربة كـل نـسخة لمـدة معينـة التجريبية 

شــكاوى واقتراحــات العمــالء وبنــاء عليــه تقــوم بإصــالح األخطــاء التــى تظهــر ثــم تطــرح 

  .إصدار تجريبى آخر إلى أن تستقر على طرح اإلصدار النهائى

  
  

 تـم طـرح عـدة ٢٠٠٦ الذى صـدر أواخـر عـام Windows Vistaفعلى سبيل المثال نظام تشغيل 

 إلـى أن اسـتقرت الـشركة علـى الـشكل Longhorn تحت اسـم ٢٠٠٤م نسخ تجريبية منه منذ عا

 ولكــن لــم يلقــى النظــام قبــول واســع ألســباب عديــدة فقامــت الــشركة Vistaالنهــائى تحــت اســم 

 تحــت اســم ٢٠٠٩بإصــالح مــا بــه مــن عيــوب وأضــافت لــه بعــض التحــسينات وأصــدرته فــى عــام 

Windows 7 .  
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   :Flow Chart التدفق خرائط

خرائط التدفق فى مرحلة التصميم وتعرفنا على الفائدة منهـا وهـى تمثيـل لخطـوات لقد ذكرنا 

 البرنـامج باسـتخدام سـيرويمكن أن نقوم بتعريفها على أنهـا طريقـة لتمثيـل خطـوات البرنامج 

  .مجموعة من األشكال الهندسية

  

 البيــــضاوىتــــستخدم فــــى خــــرائط التــــدفق مجموعــــة مــــن األشــــكال الهندســــية مثــــل الــــشكل 

  :ستطيل والمعين ومتوازى األضالع واألسهم كما فى الشكل التالىوالم

  

  
  

  األشكال األساسية المستخدمة فى خرائط التدفق
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  :أمثلۀ على خرائط التدفق

   ارسم خريطة تدفق لبرنامج يقوم بإيجاد متوسط ثالثة أعداد ويطبع الناتج؟-١

  :الحل

  ًالبرنامج أوالقبل البدء فى رسم خريطة التدفق يجب عليك تحليل 

  وهى ستكون عبارة عن ثالثة أعداد سنرمز لها  )المدخالت(تحديد معطيات المسألة

 A,B,Cبالرموز 

 وهى كتابة خوارزمية الحل أى المعادلة الرياضية التى ستخرج النتيجة المطلوبة 

 V=(A+B+C)/3قسمة مجموع الثالثة أعداد على عددهم وتخزين الناتج 

 تخزينه فى الرمز طباعة الناتج الذى تم V  

  :ُوترسم الخريطة بهذا الشكل
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  :شرح الخريطة

 تبدأ خريطة التدفق بالشكل البيضاوى الذى يرمز لبداية البرنامج  

  ُيتم إدخال قيم المدخالت التى يرمز لها بالرموزA,B,C وهذه الرموز تسمى فى لغات 

اع معينة من البيانات حجز فى الذاكرة لتخزين أنوُالبرمجة متغيرات وهى أماكن ت

 فى عملية Enter أو Input ويمكن أن نستخدم كلمة وسيتم شرحها بالتفصيل فيما بعد

   داخل شكل متوازى األضالعاإلدخال

 ب متوسط الثالثة أعداد الذى تم إدخال قيمهم ساقوم بكتابة المعادلة الرياضية لحن

 داخل شكل V=(A+B+C)/3فى الخطوة السابقة وتخزين الناتج فى الذاكرة 

 المستطيل

  يتم طباعة قيمة المتغير الذى تم تخزين الناتج به وهو المتغيرV عن طريق األمر 

Print أو Outputداخل شكل متوازى األضالع  

  يتم إنهاء البرنامج بالشكل البيضاوى بكلمةEnd  

  اآلن يمكنك بكل سهولة ترجمة هذه الخطوات إلى أى لغة برمجة

  ًنهائى مكتوبا بلغة فيجوال بيزك دوت نتوهذا هو البرنامج ال

  
  

  :شرح أكواد البرنامج

 كمـا بـدأ البرنـامج فـى خريطـة التـدفق بالـشكل البيـضاوى الـذى يعبـر عـن : نقطة البداية - ١

 والتى تعبر عن بداية ( )Sub Mainيتم ترجمة هذة الخطوة إلى جملة بداية البرنامج 

  .تنفيذ اإلجراء الرئيسى أى بداية البرنامج

 تــأتى الخطــوة الثانيــة فــى خريطــة التــدفق بتحديــد : تحديــد وإدخــال قــيم المــدخالت - ٢

  للتعبير عن ثالثة مـدخالت وهـى األعـداد المطلـوب حـساب المتوسـط لهـاA,B,Cالرموز 

ـــق كلمـــة  ـــا عـــن طري ـــتم إدخـــال القـــيم الخاصـــة به ـــم ي ـــرجم هـــذه  ، Enter أو Inputث تت
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 حيــث يــتم اإلعــالن عــن حجــز الــسادسالخطــوة فــى الكــود إلــى األســطر مــن الثــانى إلــى 

 : عن طريق الجملةأماكن فى الذاكرة لثالثة أعداد صحيحة

VB.NET Code 

Dim A, B, C As Integer 

  
  : فى السطر التالىVثم يتم حجز مكان فى الذاكرة لتخزين الناتج فى المتغير 

VB.NET Code 

Dim V As Single 

  

  : فى الثالثة أسطر التاليةA,B,Cبعد ذلك يتم إدخال قيم المتغيرات 

VB.NET Code 

A = Console.ReadLine() 
B = Console.ReadLine() 
C = Console.ReadLine() 

 

 تأتى بعد ذلك عمليـة حـساب المتوسـط كمـا فـى خريطـة التـدفق فـى : حساب المتوسط - ٣

 : شكل المستطيل ويتم ترجمة هذه الخطوة إلى الكود التالى

VB.NET Code 

V = (A + B + C) / 3 

 

 عن Vتأتى بعد ذلك خطوة إخراج الناتج الذى تم تخزينه فى المتغير  : إخراج الناتج - ٤

 :طريق الجملة التالية

VB.NET Code 

Console.WriteLine(V) 

 

تــأتى بعــد ذلــك خطــوة إنهــاء البرنــامج كمــا فــى خريطــة التــدفق فــى  : إنهــاء البرنــامج - ٥

 :  إلى الكود التالىًالشكل البيضاوى وتترجم هذه الخطوة

VB.NET Code 

End Sub 

  

ًوبهـــذا اتـــضحت فائـــدة خـــرائط التـــدفق فهـــى مجـــرد تمثيـــل لخطـــوات البرنـــامج مرتبـــة ترتيبـــا 

 وعرضنا ترجمة هذا المثال إلى لغة الفيجوال بيزك لمزيد من التوضيح ولكن ال تـدقق ، ًمنطقيا

  .عد سيتم شرحها بالتفصيل فيما ب، ًفى األكواد كثيرا اآلن
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  :المثال الثانى

  ارسم خريطة التدفق التى توضح سير خطوات برنامج يقوم بحساب ناتج فسمة عددين؟

تمثيله فى خرائط التدفق بشكل فى هذا المثال سنحتاج إلى إتخاذ قرار مشروط والذى يتم 

 حيث أنه يجب علينا اختبار قيمة العدد الثانى الذى سيأتى فى المقام والذى يجب ،عين ُالم

  .آلن القسمة على صفر ليس لها معنىأن يكون أكبر من الصفر 

  :نقوم برسم خريطة التدفق بالشكل التالى

  
 يتم اختبار قيمة العدد الثانى إن كان أكبر من الصفر يتم A,Bبعد إدخال قيم المدخالت 

ب أن  ثم إنهاء البرنامج وإن لم يتحقق هذا الشرط فال يجإجراء عملية القسمة وإظهار الناتج

تتم عملية القسمة لذا يتم تحويل مسار البرنامج إلى خطوة أخرى وهى طباعة رسالة خطأ 

  .ثم إنهاء البرنامج
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Visual Studio.Net  

هو بيئة تطوير متكاملة أنتجتها شركة مايكروسوفت وتستخدم فى برمجة  فيجوال ستوديو

وال ستوديو مجموعة من  تدعم فيج،تطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الويب والموبايل 

 وتعمل هذه اللغات تحت منصة عمل ++لغات البرمجة منها فيجوال بيزك وسى شارب وسى

 والتى تحتوى على جميع األدوات التى تستخدم فى بناء وترجمة NET Framework.تسمى 

  .وتشغيل البرامج

  

Visual Basic.Net  

ظهرت مع أول إصدار من  Visual Basicمن لغة البرمجة الشهيرة   نسخة جديدةهى

 Visual Basic وهى تشبه إلى حد كبير لغة  ٢٠٠١فى نهاية عام  Visual Studio.Netإصدارات 

ما قبلها من إصدارات حيث أن إصدار الدوت نت تم بناؤه من الصفر ولكن تم مراعاة أن  و 6

ما هى تكون لها نفس القواعد وحتى نفس الكلمات المحجوزة والتعابير القديمة ظلت ك

 تعتبر لغة فيجوال بيسيك من اللغات السهلة فى التعلم والقوية فى األداء ،وأضيف إليها 

  .ولها إنتشار كبير على مستوى العالم

  

.NET Framework  

 والفكــرة التــى دفعــت شــركة ، لبنــاء وتــشغيل البــرامجهــو إطــار برمجــى أنتجتــه مايكروســوفت 

ظـام التـشغيل وبهـذا وسيط بـين البرنـامج وبـين نمايكروسوفت لبناء هذا اإلطار هو أن يكون 

ض النظـر عـن نـوع غـبحيـث تعمـل علـى أى جهـاز بتصبح البرامج تعمل بشكل مستقل عن اآللة 

ًفقط يحتاج البرنامج إلى وجود إطار عمل دوت نت فريم ورك مثبتـا  ،الجهاز ونظام التشغيل 

  .نىوالفريم ورك متاح على موقع الشركة بشكل مجا ،على الجهاز 

يتكون إطار العمل دوت نت فريم ورك من مجموعة كبيرة مـن المكتبـات والملفـات ومترجمـات 

ً وكما ذكرنا سابقا فالبرنامج المكتـوب بلغـة مـن لغـات الـدوت نـت ، لغات البرمجة المدمجة معه

ويتطلـب تنفيـذ هـذا البرنـامج تثبيـت نفـس إصـدار إطـار عمـل  ILيحول إلى كـود بلغـة وسـيطة 

 ،م ورك الــذى تــم بنــاء البرنــامج بــه علــى الجهــاز المطلــوب تــشغيل البرنــامج عليــه دوت نــت فــري

 بترجمــة أكــواد لغــة مايكروســوفت CLRوعنــد تــشغيل البرنــامج يقــوم متــرجم وقــت التــشغيل 

ــى لغــةILالوســيطة  ــة  إل ــذى يقــوم يــدوره بإرســالها إلــى  اآلل ــى نظــام التــشغيل ال ثــم يرســلها إل

  .المعالج لتنفيذها
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  الثانيةالمحطة 

  اتــواع البیانـــأن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٢٠  

  مقدمة

  خطوات أساسية وهى٣نها عبارة عن إلى مراحل العمل فى الحاسب سنجد ألو نظرنا 

ُ تعرف المرحلة األولى بمرحلة إدخال البيانات والمرحلة الثانية ، ) إخراج- معالجة -إدخال (

لبيانات وإجراء العمليات الحسابية والمنطقية عليها ثم مرحلة إخراج النتائج أو هى معالجة ا

ُ والبيانات هى عبارة عن قيم أوليه تجرى عليها بعض العمليات لتصبح معلومات ،المعلومات 

 إذن فجميع مراحل العمل داخل الحاسب ،أى قيم لها معنى ومدلول يمكن االستفادة منها 

لبيانات لها صور متعددة فيمكن أن تكون أرقام أو حروف أو عالمات أو تحتوى على بيانات وا

 هذه الصور جميعا يتعامل معها الحاسب على هيئة أرقام بالنظام ،صور أو صوت أو فيديو 

 ما ذكرناه فإن أى  على بناء، وتخزن بالذاكرة أثناء فترة العمل عليها ) لغة اآللة (الثنائى 

بحيث يستقبل بيانات من المستخدم ويرسلها للحاسب ثم يستقبل برنامج يتعامل مع بيانات 

  .النتائج من الحاسب ويعرضها للمستخدم

  

   Data Types أنواع البيانات

فى لغات البرمجة إذا أردت أن تتعامل مع بيانات معينة يجب عليك أن تحجز لها مكانا فى 

نات يمكن أن تكون أعداد  هذه البيا،ذاكرة الحاسب حتى يستطيع الحاسب التعامل معها 

 الذى يحتوى على فاصلة (واألعداد تختلف من حيث النوع فمنها الصحيح ومنها الحقيقى 

 والبيانات أيضا يمكن أن تكون ، ويمكن أن يكون العدد قيمته صغيرة أو كبيرة )عشرية 

ف  من هذا االختال،نصوص والنص يحتوى على حروف أو أرقام أو عالمات أو خليط بينهما 

تم تقسيم البيانات إلى أنواع فى لغات البرمجة حتى يستطيع المترجم التعرف على البيانات 

وإجراء العمليات المطلوبة عليها وحجز المساحة المناسبة لها فى الذاكرة حتى ال يتم إهدار 

  .المساحة المتوفرة فى الذاكرة بسرعة وتوقف عمل البرنامج أو توقف النظام بالكامل

  

 فاألعداد لها أنواع تخزن بها قيم صحيحة ،فيجوال بيزك العديد من أنواع البيانات توجد فى 

 وكذلك توجد أنواع بيانات نصية ومنطقية وتاريخ ووقت ،وأنواع تخزن بها قيم كسرية 

  .وغير ذلك الكثير
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  :أنواع البيانات الرقمية الصحيحة فى فيجوال بيزك

  النوع
الحجم 

  بالبايت
  لقيمة العظمىا  القيمة الصغرى

Byte ٢٥٥  ٠  ١  

SByte ١٢٧  ١٢٨-  ١  

Short ٣٢٧٦٧  ٣٢٧٦٨-  ٢  

UShort ٦٥٥٣٥  ٠  ٢  

Integer ٦٤٧ ٤٨٣ ١٤٧ ٢  ٦٤٨ ٤٨٣ ١٤٧ ٢-  ٤  

UInteger ٢٩٥ ٩٦٧ ٢٩٤ ٤  ٠  ٤  

Long ٨٠٧ ٧٧٥ ٨٥٤ ٠٣٦ ٣٧٢ ٢٢٣ ٩  ٨٠٨ ٧٧٥ ٨٥٤ ٠٣٦ ٣٧٢ ٢٢٣ ٩-  ٨  

ULong ٦١٥ ٥٥١ ٧٠٩ ٠٧٣ ٧٤٤ ٤٤٦ ١٨  ٠  ٨  

  

  :واع البيانات الرقمية العشرية أن

  النوع
الحجم 

  بالبايت
  القيمة العظمى  القيمة الصغرى

Single ٤  -3.4028235E38  3.4028235E38  

Double ٨  -1.79769313486231E308 1.79769313486231E308  

Decimal ١٦  
يستخدم لتمثيل األعداد الصحيحة والعشرية ويمكن تحديد 

   خانة عشرية٢٨ الدقة العشرية من صفر إلى

  

  :أنواع البيانات النصية 

  النوع
الحجم 

  بالبايت
  القيمة

Char يخزن به حرف واحد بترميز   ٢Unicode 

String مليار حرف بترميز ٢يخزن به سلسلة حرفية من صفر إلى   غير محدود 

Unicode 

  



 
 

٢٢  

ية  ويخزن به قيمة منطق Booleanكما يوجد أيضا أنواع أخرى من البيانات أهمها 

True/False ونوع Dateويخزن به التاريخ والوقت   

  کیف تحدد النوع المناسب للبیانات التى ستستخدمها فى برنامجک؟

ــذاكرة   ،بنــاء علــى تحديــد نــوع البيــان يقــوم المتــرجم بحجــز المــساحة الالزمــة لتخزينــه فــى ال

ثال إذا كـان ويجب مراعـاة تحديـد النـوع المناسـب حـسب القيمـة التـى سـيتم التعامـل معهـا فمـ

المطلــوب هــو إدخــال قيمــة رقميــة لدرجــة طالــب فــى امتحــان مــادة اللغــة العربيــة فكيــف يــتم 

  : ببساطة اتبع الخطوات التالية،اختيار النوع المناسب لهذه القمية 

  ) صفر (حدد أدنى قيمة يمكن إدخالها فى درجة اللغة العربية 

  ) ٤٠ (ية  حدد أكبر قيمة يمكن إدخالها فى درجة اللغة العرب

  ) قيمة صحيحة (حدد ما إذا كانت القيمة المطلوب إدخالها صحيحة أم عشرية 

إذن فالمطلوب هو حجز مساحة فى الذاكرة لتخزين عدد صحيح يقبل إدخال األعداد من 

  ٤٠صفر إلى 

بالنظر إلى جدول أنواع البيانات الرقمية الصحيحة تجد أن النوع األنسب فى هذه الحالة هو 

Byteو  أSByte   

   مثال أو أى نوع صحيح آخر؟Integer أو Shortلماذا ال نختار النوع 

 ٤٠ألن هذه األنواع تحجز مساحة أكبر فى الذاكرة والقيمة المطلوب إدخالها لن تتعدى الرقم 

فليس هناك فائدة من تحديد نوع بيان أكبر بل بالعكس سيؤدى ذلك إلى إهدار المساحة 

  .بطاء تنفيذ العمليات التى ستتم على هذا البيان بدون داعىالمتوفرة فى الذاكرة وإ

  Variablesالمتغيرات 

ُالمتغير هو مكان يحجز فى ذاكرة الحاسب لتخزين قيمة معينة هذه القيمة يمكن لها أن تتغير 

  . وهذا المتغير له اسم ونوع وحجم وقيمة،أثناء تشغيل البرنامج 

  :قواعد تسمية المتغيرات

  ) الشرطة التحتية ( _المتغير بحرف أبجدى أو عالمة أن يبدأ اسم  -

  _يمكن أن يحتوى اسم المتغير على أرقام أو حروف أو عالمة  -

  Keywordsعدم استخدام الكلمات المحجوزة للغة  -

 _عدم استخدام أى عالمات غير عالمة الشرطة التحتية  -

 عدم استخدام المسافات داخل اسم المتغير -

  حرف٢٥٥متغير ال يجب أن يتعدى اسم ال -

  عدم استخدام اسم لمتغير آخر فى نفس مجال الرؤية -
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  :تحديد نوع المتغير

يتم تحديد نوع المتغير من األنواع التى تم عرضها فى الجداول السابقة أو من األنواع 

 ويراعى عند تحديد نوع المتغير أن يكون ،األخرى الموجودة فى لغة فيجوال بيزك دوت نت 

مة التى سيتم إسنادها إليه وأن يكون المدى المسموح به لهذا النوع النوع مناسب للقي

  .مناسب ألقصى قيمة سيتم تخزينها فيه

  :مثال

 فما هى ،إذا أردت كتابة برنامج لحساب النسبة المئوية لمجموع طالب فى المرحلة الثانوية 

  االمدخالت والمخرجات الخاصة بالبرنامج وأنواع البيانات المناسبة لكل منه

  ) المجموع الكلى – درجة الطالب (مدخالت البرنامج ستكون 

  ) النسبة المئوية (مخرجات البرنامج 

  :أنواع البيانات المناسبة

بالنسبة للمدخالت فدرجة الطالب ستكون رقم يبدأ من الصفر وينتهى عند المجموع الكلى 

 ، ) ٥ ٣٥٣ ( عشرى  أو ربما تحتوى على جزء) ٣٢٠ (ويمكن أن تكون الدرجة رقما صحيحا 

 فالنوع المناسب له هو ) ٤١٠ (وبالنسبة للمجموع الكلى فسيكون رقما صحيحا ثابتا وليكن 

Short أو UShort ودرجة الطالب ستكون من النوع Single آلنها يمكن أن تحتوى على جزء 

  .عشرى

 أن يتضمن  وأيضا يمكن١٠٠أما بالنسبة للمخرجات فستكون رقم يبدأ من الصفر وينتهى عند 

  .Single فالنوع المناسب له هو ) ٢٨ ٩٢ (جزء عشرى 

  

  : ) المدى المتاح له فى الذاكرة (حجم المتغير 

 هى Bit والـ Bit ٨ والتى تحتوى بدورها على عدد Byteُيقاس حجم المتغير بوحدة البايت 

   ) لغة اآللة (ائى  بالنظام الثن) ٠ ( أو ) ١ (ُأصغر وحدة تخزين فى الحاسب حيث يخزن بها رقم 

  

  :قيمة المتغير 

ُهى القيمة التى تسند إليه والتى يمكن أن تتغير أثناء تشغيل البرنامج ويجب أن تقع هذه 

ُ من الخطأ أن تسند له SByteالقيمة فى المدى المسموح به لنوع المتغير فمثال متغير من نوع 

  ١٢٧ آلن أقصى قيمة مسموح بها لهذا النوع هى ١٩٠قيمة مثل 
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 Declaring Variable :اإلعالن عن المتغير 

يجب اإلعالن عن أى متغير قبل استخدامه وعملية اإلعالن تتضمن إنشاء المتغير وتحديد 

  اسمه ونوعه وبناء على النوع المحدد للمتغير يتم حجز المساحة الالزمة فى الذاكرة

  :صيغة اإلعالن عن المتغير

]TypeData  [As] Variable Name [Dim  
  

   لإلعالن عن المتغيرDimتستخدم الكلمة المحجوزة 

   وفق قواعد تسمية المتغيراتVariable Nameيتم تحديد اسم المتغير 

  Asثم تكتب الكلمة المحجوزة 

  Data Typeثم يتم تحديد نوع المتغير 

  

  :مثال

Dim Student_Mark As Short 
Dim FirstName As String 
Dim Status4 As Boolean 

 

  : ويمكن اإلعالن عن أكثر من متغير من نفس النوع بهذا الشكل

Byte As C, B, A Dim 
  

  : Assignment قيمة للمتغير إسناد

  :  القيم للمتغيرات بهذا الشكليتم إسناد

[Variable Name] = [Value] 

 

   ثم القيمة=ُيكتب اسم المتغير ثم عالمة اإلسناد 

  : ة مثلوالقيمة يمكن أن تكون قيمة مباشر

120 = Mark_Student 

  :  مثلExpressionويمكن أن تكون تعبير 

6 * 9 = Mark_Student 

  : ويمكن أن تكون قيمة من متغير آخر مثل

C = Mark_Student 

 

  :  قيمة للمتغير أثناء اإلعالن عنهسنادويمكن إ

Dim Student_Mark As Integer = 180 
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  Constantsالثوابت 

حجز فى ذاكرة الحاسب لتخزين قيمة معينة هذه القيمة ال يمكن أن تتغير ُالثابت هو مكان ي

 . ويتم تسمية الثوابت بنفس قواعد تسمية المتغيرات،أثناء تشغيل البرنامج 

  : ويتم اإلعالن عن الثوابت بهذه الصورة

Const [Constant Name] As [Data Type] = [Value] 

 

 واإلعالن عن الثابت يجب أن يشمل ،ن عن الثوابت  لإلعالConstتستخدم الكلمة المحجوزة 

  إسناد قيمة له والسبب هو أنه ال يمكن تغيير هذه القيمة بعد اإلعالن عنه

 القيمة هى أن الثابت يجب أن تضع القيمة يقة إسنادوالفرق بين الثابت والمتغير فى طر

يمكن أن تستخدم أسماء ُالمجردة مباشرة أو تستخدم تعبير ينتج قيمة رقمية أو نصية وال 

  .متغيرات أخرى أو تستدعى دوال فى تعبير إلسناد قيمة للثابت

  

  : أمثلة

  ) صحيح (إسناد قيمة مجردة مباشرة 

90 = Byte As X Const 

"Sameh" = String As FirstName Const 

  ) صحيح (إسناد قيمة من تعبير 

3 * 9 = Integer As Mark Const 

  ) خطأ (إسناد قيمة من متغير 

B = Single As Z Const 

   هو متغير رقمىBعلما بأن 

  ) خطأ (إسناد قيمة من تعبير يحتوى على دالة 

)a(Fix = Short As Total Const 

 

  :نطاق رؤية المتغيرات والثوابت

والمقصود بنطاق الرؤية هو األماكن التى يكون فيها المتغير أو الثابت مرئيا بحيث يمكن 

 اإلجراء هو جزء من الكود له ( تم اإلعالن عن متغير داخل إجراء معين  فإذا،استخدامه 

 فى هذه الحالة اليمكن )اسم محدد ويتم تنفيذه باستدعاءه أو عند وقوع حدث معين 

  استخدام هذا المتغير خارج هذا اإلجراء

   مثال

Private Sub Calc() 
        Dim Number1 As Integer 

Sub End 
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 هذا المتغير ال ، Calc داخل اإلجراء المسمى Number1متغير رقمى باسم تم اإلعالن عن 

  Calcيمكن استخدامه خارج نطاق اإلجراء 

أما إذا تم اإلعالن عن المتغير داخل وحدة الكود الرئيسية فسيكون مرئيا داخل جميع 

  اإلجراءات التى تتضمنها هذه الوحدة

  

Module Module1 
    Dim Number1 As Integer 
    Sub Main() 
    End Sub 
    Private Sub Calc() 
 
    End Sub 

Module End  

  

 والتى تضم بداخلها Module1فى هذا المثال تم اإلعالن عن المتغير داخل وحدة الكود 

 فى هذه الحالة يمكن استخدام المتغير فى أى مكان داخل ، Calc واإلجراء Mainاإلجراء 

 Calc و Mainجراءات الوحدة وأيضا داخل اإل

 

   Operatorsالعوامل 

تستخدم العوامل فى إجراء العمليات المختلفة على القيم كما تستخدم فى تكوين التعبيرات 

Expressions جد فى لغة و وت، عن طريق الربط بين المتغيرات والثوابت والتعبيرات األخرى

  :فيجوال بيزك دوت نت عدة أنواع من العوامل منها

 لتخصيص عوامل اAssignment Operators 

  العوامل الحسابيةArithmetic Operators 

  عوامل المقارنةComparison Operators  

  عوامل التسلسلConcatenation Operators 

  العوامل المنطقيةLogical Operators 

 

  :عوامل التخصيص

  : لتخصيص قيمة لمتغير أو خاصية معينة بالصيغة التالية=يستخدم العامل 

Property = Value 
Value = VariableName 
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الجانب األيسر من عبارة التخصيص يحتوى على اسم الخاصية أو المتغير المطلوب 

 والجانب األيمن يحتوى على أى شىء له قيمة مناسبة لنوع المتغير أو ،تخصيص قيمة له 

مة مجردة أو  أى يمكن أن يحتوى الجانب األيمن من عبارة التخصيص على قي،الخاصية 

  .خاصية أو ثابت أو متغير أو تعبير

  
  

  :أمثلة

A = 10 
B = A 
C = (B * A) - 2 
TextBox1.Text = "Alazhar" 

Text.1Label = MyName 

  Arithmetic Operatorsالعوامل الحسابية 

  تستخدم العوامل الحسابية إلجراء العمليات الحسابية المختلفة

  الصيغة  الوظيفة  العامل

 A+B الجمع  +

 A-B  الطرح  -

 A*B  الضرب  *

 A/B  القسمة  /

 A\B  قسمة األعداد الصحيحة  \

Mod  باقى القسمة  A Mod B 

 A^2  ) األس (الرفع لقوة  ^

  

ًويتوفر أيضا فى لغة فيجوال بيزك دوت نت عوامل تسمى بعوامل التعيين الحسابى وهى 

  عمليات رياضية شائعةخليط بين العوامل الحسابية وعامل التخصيص وهى اختصار ل

  

  التعبير باستخدام عوامل التعيين الحسابى  التعبير الحسابى

a=a+1 a += 1 

b=b-6 b -= 6 

c=c*3 c *= 3 

d=d/2 d /= 2 

x=x\7 x \= 7 
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 Comparison Operatorsعوامل المقارنة 

  False أو Trueتقوم عوامل المقارنة بمقارنة تعبيرين وإعادة قيمة منطقية إما 

  المعنى  العامل

  يساوى =

  ال يساوى <>

  أكبر من <

  أصغر من >

  أكبر من أو يساوى =<

  أصغر من أو يساوى =>

  

  :مثال

 فإن نتيجة عملية المقارنة ستكون ٧ هى b وقيمة ١٠ هى a لو افترضنا أن قيمة a>bالتعبير 

True 

 نتيجة عملية المقارنة ً أيضا فإن٩ هى z وقيمة ٩ هى x فلو كانت قيمة x<>zأما التعبير 

  Falseستكون 

  

 Concatenation Operatorsعوامل التسلسل 

 &ًتقوم هذه العوامل بربط عدد من السالسل معا لتكون سلسلة واحدة ويستخدم العامل 

   إلجراء هذه العملية+والعامل 

  :لربط سلسلتين حرفيتين لتكوين سلسلة واحدة

Dim MyName As String 
"Alsharief" & "arAlazh" = MyName 

 وأسندنا له قيمتين نصيتين تم دمجهما باستخدام MyNameأعلنا عن متغير نصى باسم 

 &العامل 

ً ويمكن أيضا أن "AlazharAlsharief"بعد عملية اإلسناد ستصبح قيمة المتغير تساوى 

ل  ويمكن دمج قيم متغيرات نصية بالتعديل على المثا، فى هذه الحالة +نستخدم العامل 

  :السابق سيصبح بالشكل التالى

  
Dim MyName, S1, S2 As String 
S1 = "Alazhar" 
S2 = "Alsharief" 

2S + 1S = MyName  
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  Logical Operatorsالعوامل المنطقية 

 ولتوضيح ذلك ،ة وإعادة نتيجة منطقية يتقوم العوامل المنطقية بمقارنة التعبيرات المنطق

 هو تعبير منطقى x>yًلتى ذكرناها سابقا فإن التعبير فبالعودة إلى عوامل المقارنة ا

 y و x للمقارنة بين متغيرين هما <استخدمنا فيه عامل المقارنة 

 True فإن نتيجة عملية المقارنة ستكون y أكبر من قيمة المتغير xفإذا كانت قيمة المتغير 

 yيمة المتغير  أقل من أو تساوى قx إذا كانت قيمة المتغير Falseوستكون النتيجة 

  :فإذا أردنا مقارنة تعبيرين منطقيين أو أكثر نستخدم العوامل المنطقية ومنها

  

  المعنى  مثال  العامل

And  x>y And x<>20 

 x>yإذا كانت قيمة التعبير 

 وقيمة التعبير Trueهى 

x<>20 هى True  ًأيضا فإن

نتيجة المقارنة بين التعبيرين 

 وفيما عدا ذلك Trueستكون 

 Falseن النتيجة ستكو

Or x<z Or a>=c  

نتيجة هذا التعبير ستصبح 

 فيما Trueفى جميع الحاالت 

عدا حالة واحدة وهى أن 

تكون قيمة التعبيرين هى 

False 

Not Not a>b 

 هو عامل أحادى Notعامل 

 ،يقوم بنفى القيمة التالية له 

 a>bفإذا كانت قيمة التعبير 

 ستكون النتيجة Trueهى 

Falseلعكس صحيح وا  
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  :أولويات تنفيذ العمليات الحسابية

  المعنى  العامل

العمليات التى تقع بين أقواس وإذا تداخلت األقواس يتم تنفيذ األقواس   ()

 الداخلية ثم الخارجية

  ) األس (عمليات الرفع للقوة   ^

  عمليات الضرب والقسمة بأولوية من اليسار إلى اليمين  *  /

  عداد الصحيحةعملية قسمة األ  \

Mod عملية إيجاد باقى القسمة  

  عمليات الجمع والطرح بأولوية من اليسار إلى اليمين  -  +

  

  :مثال

Dim x, y, z As Integer 
x = 9 
y = 5 

1 – 4 * y + x = z 

  

  :ستكون أولوية التنفيذ بهذا الشكل
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  :مثال لحساب النسبة المئوية لمجموع طالب

Dim mark, pers As Single 
Const total As UShort = 410 
mark = 389.5 

100) * total / mark = (pers 
 

 كما فى الشكل ١٠٠ًسيتم تنفيذ العملية التى تقع بين األقواس أوال ثم يتم ضرب الناتج فى 

  التالى

  
 ما هى النتيجة فى حالة عدم استخدام أقواس لحساب النسبة المئوية بحيث تكون :سؤال

  : حسابية بهذا الشكلالعملية ال

pers = mark / total * 100 

 

  ؟
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 المحطۀ الثالثۀ

بناء الواجهة الرسومية للتطبيقات 

  باستخدام

Windows Forms 
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  مقدمة

 يجب أن نتطرق إلى User Interfaceقبل أن نتعرف على واجهة المستخدم الرسومية 

ُ والذى يعتبر Object Oriented Programming(OOP)لبرمجة بالكائنات مفهوم يسمى ا

 وهو عبارة عن نمط للبرمجة قائم على وحدات تسمى Visual Basic.Netقلب لغة البرمجة 

 والكائن هو ، Classes هذه الكائنات يتم بناؤها من تصنيفات أو فئات Objectكائنات 

 هى عبارة عن الكود البرمجى المصدرى الذى Classة بمثابة برنامج قابل لالستخدام أما الفئ

 Methods ووظائف أو وسائل Properties له خصائص Object والكائن ،ُبنى عليه الكائن 

 Eventsوأحداث 

  :ُالخصائص هى عبارة عن متغيرات تحدد شكل ومالمح الكائن وتكتب على الصورة التالية

ObjectName.Property=Value 

 

 هى القيمة التى Value هى الخاصية و Property هو اسم الكائن و ObjectNameحيث 

 وهناك String من نوع Text فهناك خصائص نصية ،يتم إسنادها للخاصية حسب نوعها 

   وغير ذلك من أنواع البياناتIntegerخصائص رقمية من نوع 

  

  : التاليةُ هى الوظائف التى يقوم بها الكائن وتكتب على الصورةMethodsالوسائل 

ObjectName.Method 

 كأن يضغط ، فهى األفعال التى تقع على الكائن ويستجيب لها Eventsأما األحداث 

المستخدم بزر الفأرة على الكائن فهذا الفعل يسمى حدث وبناء على هذا الحدث يقوم الكائن 

  بتنفيذ بعض التعليمات عند وقوع هذا الحدث

  

  :هة لتعريف المتغيرات بالشكل التالىويتم تعريف الكائنات بصورة مشاب

Dim ObjectName As New ClassName 

  .ُ هى اسم الفئة التى سيبنى منها الكائنClassNameحيث 

 

  : Visual Studioنظرة سريعة على مكونات بيئة التطوير 

ًكما ذكرنا سابقا فإن بيئة التطوير هى أداة مساعدة لتسهيل استخدام لغات البرمجة وإنتاج 

  : وتوفر بيئة التطوير مجموعة من األدوات مثل،لتطبيقات بسرعة أكبر ا

كى يساعد المبرمج على كتابة الكود ويقوم بأعمال ذ وهو محرر : Code Editorمحرر الكود 

  .مثل اإلكمال التلقائى للكود وتنظيمه واكتشاف األخطاء
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صميم واجهة التطبيق  وهو عبارة عن أداة تسهل عملية ت: Form Designerمصمم النماذج 

 ويقوم مصمم النماذج بتوليد الكود المكافىء ،باستخدام مجموعة من العناصر الرسومية 

  .للتصميم بشكل تلقائى

  :خطوات إنشاء مشروع جديد بواجهة رسومية

 Visual Studioافتح بيئة تطوير  - ١

 Project ثم New اختر Fileمن قائمة  - ٢

 Windows فاختر القالب Templatesب حدد نوع المشروع من مجموعة من القوال - ٣

Forms Application 

 Ok أكتب اسم المشروع ثم اضغط Nameوفى مربع  - ٤
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  مكونات بيئة التطوير عند بناء مشروع بواجهة رسومية

  

عند إنشاء مشروع بواجهة رسومية تظهر بيئة التطوير بهذا الشكل وتتكون من مجموعة من 

  :النوافذ كما هو موضح بالصورة

 وهى جزء من مصمم النماذج ويتم وضع جميع األدوات : Formنافذة النموذج  - ١

 المطلوبة لبناء الواجهة الرسومية على هذه النافذة

 وهو صندوق يعرض جميع األدوات المتاحة لرسم : Tool Boxصندوق األدوات  - ٢

 واجهة المستخدم

خاللها تغيير  وهى النافذة التى يمكن من : Properties Windowنافذة الخصائص  - ٣

 خصائص األدوات

 وهى نافذة تعرض جميع مكونات المشروع من نماذج : Solutionنافذة المشروع  - ٤

 وملفات وفئات
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  : Formالنموذج 

 وهو عبارة عن كائن تم بناؤه من الفئة ، Windowsُالنموذج هو المكون الرئيس لتطبيقات 

Forms والموجودة داخل فئات .NetFrameworkار التالى  فى المس

System.Windows.Forms  

 المستخدمة فى بناء Controlsوالنموذج هو عبارة عن إطار توضع عليه جميع األدوات 

 Graphical User Interface(GUI)واجهة المستخدم الرسومية 

 

  
 Formشكل النموذج 

  Form Propertiesخصائص النموذج 

 القسم األول ، إلى قسمين Controls أو أدوات التحكم Formتنقسم خصائص النموذج 

 والقسم الثانى ال يمكن Properties Windowيمكن تغييره من خالل نافذة الخصائص 

  .تغييره إال من خالل الكود

  :من أهم خصائص النموذج التى يمكن تغييرها من خالل نافذة الخصائص

  

  الوظيفة  اسم الخاصية

Text ة من نوع تغيير نص شريط العنوان للنموذج وهى خاصي

String 

Name  اسم النموذج والذى يمكن التعامل مع النموذج من خالله داخل

  الكود وال يجب أن يتكرر هذا االسم ألكثر من أداة

FormBorderStyle تحدد شكل إطار النموذج  

BackColor تغيير لون الخلفية  
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BackgroundImage وضع صورة كخلفية للنموذج  

Icon وذج والتى تظهر فى شريط العنوانتحدد أيقونة للنم  

MaximizeBox  تحدد إمكانية ظهور رمز التكبير والتصغير فى شريط العنوان

 False أو True أى تأخذ القيم Booleanوهو من نوع 

MinimizeBox  تحدد إمكانية ظهور رمز اإلغالق المؤقت فى شريط عنوان

  النموذج

RightToLeft مين إلى اليسار أو العكستحدد اتجاه النافذة من الي  

RightToLeftLayout  تحدد اتجاه تخطيط األدوات الموجودة على النموذج من

  اليمين إلى اليسار أو العكس وهى مرتبطة بالخاصية السابقة

ShowIcon تحدد إمكانية ظهور أيقونة النافذة فى شريط العنوان  

Width نوع تحدد عرض نافذة النموذج بالبكسل وهى خاصية من 

Integerأى تحدد بقيمة رقمية صحيحة   

Height تحدد إرتفاع نافذة النموذج  

Left  تحدد المسافة التى تبعدها نافذة النموذج عن أقصى يسار

  الشاشة

Top  تحدد المسافة التى تبعدها نافذة النموذج عن أقصى نقطة فى

  قمة الشاشة

TopMost تجعل النافذة فوق جميع النوافذ المفتوحة  

WindowState تحدد حجم النافذة وقت فتحها  

Opacity تحدد مدى شفافية نافذة النموذج 

 

يمكن تغيير أى خاصية من هذه الخصائص عن طريق تحديد النموذج ثم الذهاب لنافذة 

ُ العمود األيسر به اسم الخاصية والعمود األيمن تحدد ،الخصائص والتى تتكون من عمودين 

لية المقابلة فى لوب تغييرها ثم غير قيمتها من الخحدد الخاصية المط ،به قيمة الخاصية 

  .العمود األيمن
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  :مثال لتغيير خصائص النموذج عن طريق الكود

Me.Text = "My First App"  
Me.Width = 500 
Me.Top = 200 
Me.BackColor = Color.Red 
Me.WindowState = FormWindowState.Maximized 
Me.RightToLeft = Windows.Forms.RightToLeft.Yes 

True= TopMost .Me 

 

أى داخل ملف الكود الخاص بهذا ( الخاص به Classفى حالة التعامل مع النموذج داخل الـ 

  Form1ً بدال من اسم النموذج Me نكتب الكلمة المحجوز )النموذج

  : Form Methodsوسائل النموذج /من وظائف

  الوظيفة  اسم الوسيلة

Show ًإظهار نافذة النموذج فى حالة فتحه ألول مرة أو عندما يكون مخفيا  

Hide  إخفاء نافذة النموذج  

Close إغالق نافذة النموذج  

  

  :ُوتكتب بالصورة التالية

Me.Show() 
Me.Hide() 

()Close.Me  

  : Form Eventsمن أحداث النموذج 

  المعنى  اسم الحدث

Load  النموذج فى الذاكرةيقع هذا الحدث عند تحميل  

Showen يقع هذا الحدث عند ظهور النموذج بعد تحميله فى الذاكرة  

Activated يقع هذا الحدث عند تنشيط نافذة النموذج  

Click يقع هذا الحدث عن الضغط فى أى مكان داخل النموذج بزر الفأرة األيسر  

MouseMove وذجيقع هذا الحدث عند تحريك مؤشر الفأرة على النم  

SizeChanged االرتفاع/العرض(يقع هذا الحدث عند تغيير حجم النموذج(  

  

  .وهناك أحداث كثيرة أخرى

  :مثال لتعديل بعض خصائص النموذج وتنفيذ بعض الوظائف عند وقوع أحداث معينة
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 تفتح نافذة الكود فى إجراء مرتبط بالحدث ، على نافذة النموذج DoubleClickاضغط 

Loadصورة التالية كما فى ال:  

  
  

 Public Class Form1يبدأ ملف الكود الخاص بالنموذج بتعريف فئة عامة باسم النموذج 

 End Classوينتهى بـ 

 Private Subثم يتم تعريف إجراء خاص بهذا النموذج مرتبط بحدث التحميل 

Form1_Load وينتهى اإلجراء بجملة End Sub ، وفى المنطقة التى تقع بين جملة 

Private Sub و End Sub تكتب التعليمات المطلوب تنفيذها عندما يقع حدث Load على 

Form1 

  :وإذا أردت تغيير الحدث وإنشاء إجراء جديد مرتبط بحدث آخر هناك طريقتين

 قم بتحديد النموذج أو أى أداة تحكم ثم اذهب إلى نافذة :األولى من نافذة الخصائص

 ثم حدد الحدث المطلوب Eventsلخاص باألحداث الخصائص واضغط على الرمز الذى ا

  . يفتح نافذة الكود بإجراء جديد خاص بهذا الحدثDoubleClickواضغط عليه 

  
  

الطريقة الثانية بفتح قائمة األحداث من أعلى يمين نافذة الكود بعد تحديد النموذج أو أى 

  أداة تحكم أخرى من القائمة الموجودة جهة اليسار
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 قم بإنشاء إجراء جديد خاص بحدث ،ة عند تغيير حجم النافذة إظهار رسال

SizeChanged لنموذج Form1 ،ثم اكتب الكود التالى :  

  
  

كود تغيير لون خلفية النموذج إلى اللون األحمر عند مرور مؤشر الفأرة عليه وتغييرها إلى 

  اللون األبيض عند تحريك مؤشر الفأرة خارجه

  
  

  : User Controlsأدوات التحكم 

 Windows داخل Classesأدوات التحكم هى فى األصل عبارة عن مجموعة من الفئات 

Forms وتوضع أدوات التحكم على نافذة النموذج ، والهدف منها هو بناء واجهة المستخدم 

  فمنها األزرار ومربعات النصوص والقوائم وصناديق الصور وغيرها
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  :Buttonأداة 

ًفى جميع التطبيقات تقريبا وهى تمثل األداة التى يضغط عليها  Buttonُتستخدم أداة 

  .المستخدم بالفأرة لتنفيذ أمر معين

  : Buttonخصائص الـ 

  الوظيفة  اسم الخاصية

Text النص الذى يظهر على الزر  

Enabled  تفعيل وتعطيل الزر وتأخذ القيمةTrue/False 

ForeColor لون الخط لنص الزر  

Image  لوضع صورة داخل الزرُتستخدم  

Visible   التحكم فى إظهار وإخفاء الزر وتأخذ القيمةTrue/False 

Anchor 

ًهى خاصية مهمة جدا وتقوم بتحديد موقع الزر عند تغيير حجم 

النافذة وذلك بتثبيت المسافات بين الزر وبين الحدود الخارجية 

  للنافذة

Font تنسيق الخط للنص الذى يظهر على الزر  

  

  :ثال لتغيير خصائص الزر عن طريق الكودم

Button1.Visible = False 
Button1.Enabled = True 

"Ok"= Text .1Button 

  : Button Methodsوسائل الزر 

  الوظيفة  اسم الوسيلة

Show إظهار الزر 

Hide إخفاء الزر  

Focus جلب التركيز إلى الزر بحيث تجعل الزر األداة النشطة على النافذة  

  

  : Button Eventsأحداث الزر 

  المعنى  اسم الحدث

Click يقع هذا الحدث عند الضغط بزر الفأرة األيسر على الزر  

DoubleClick يقع هذا الحدث عند الضغط المزدوج على الزر  
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MouseMove يقع هذا الحدث عند تحريك مؤشر الفأرة فوق الزر  

MouseLeave لفأرة للزريقع هذا الحدث عند مغادرة مؤشر ا  

TextChanged يقع هذا الحدث عند تغيير نص الزر  

GotFocus يقع هذا الحدث عند جلب التركيز للزر  

  

 Button1 كود إغالق النافذة عند الضغط بزر الفأرة على :مثال 

  
  

  : مالحظة

هناك العديد من الخصائص والوسائل واألحداث المشتركة بين معظم أدوات التحكم لذا لن 

  .ًتكرار ما تم ذكره سابقا وسيتم التركيز على ما يميز كل أداةيتم 

  
  : Labelأداة 

ُتستخدم لعرض العناوين أى نصوص ثابتة ال يمكن تغييرها أثناء تشغيل البرنامج إال عن 

  .طريق كود برمجى

  .ووسائل وأحداث  فى كل ما تم ذكره من خصائصButton مع أداة Labelتشترك أداة 

  : إلى اللون األصفر عند مرور مؤشر الفأرة عليهLabel1ن خلفية مثال لتغيير لو

  

  
  

  

  : Text Boxأداة 

  ) الكتابة بلوحة المفاتيح (ُتستخدم فى عملية اإلدخال 

 مع األدوات السابقة فى معظم الخصائص والوسائل واألحداث Text Boxتشترك أداة 

  :وتتميز ببعض الخصائص منها
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  الوظيفة  اسم الخاصية

ReadOnly تجعل مربع النص للقراءة فقط  

MultiLine تجعل مربع النص متعدد األسطر  

MaxLength تحدد أقصى عدد من الحروف يمكن كتابته داخل مربع النص  

PasswordChar  
تحدد عالمة كقناع للنص وتستخدم فى كلمات المرور وهى متغير من 

  ف واحد فقطإدخال حر أى تقبل Charنوع 

CharacterCasing تحدد حالة األحرف داخل مربع النص  

ScrollBars 
تحدد أشرطة التمرير التى تظهر داخل النص وهى مرتبطة بخاصية 

MultiLine 

TextAlign تحديد محاذاة النص داخل األداة 

  

  : TextBox Methodsمن وسائل الـ 

  الوظيفة  اسم الوسيلة

AppendText داةإضافة نص إلى النص الموجود داخل األ  

Copy نسخ النص المحدد  

Cut  قص النص المحدد  

Paste  لصق النص الموجود فىClipboardإلى مربع النص   

Clear مسح النص الموجود داخل األداة  

  

  TextBox ويقع عند تغيير النص داخل الـ TextChangedوالحدث االفتراضى هو 

  أى يصبح للقراءة فقطبل إدخال المستخدم يق ال TextBox1 جعل مربع النص :مثال

True= ReadOnly .1TextBox  

 

  : ComboBox و ListBoxأداة 

ُتستخدم هذه األدوات فى عرض مجموعة من العناصر وتشترك مع باقى األدوات فى معظم 

 وهذا Indexُ ولكل عنصر فى هذه األدوات ترتيب يسمى ،الخصائص والوسائل واألحداث 

 عناصر فترتيب العنصر األول هو ١٠ بها ListBox كان لدينا  فإذا،الترتيب يبدأ من الرقم صفر 

  ٩صفر وترتيب العنصر العاشر هو 
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  :وأهم خصائص هذه األدوات

SelectedIndex : وهى ترجع رقم العنصر المحدد وإن لم يكن هناك عنصر محدد ترجع ُ ُ

  ١-القيمة 

Items :ومثال على ذلك ومن خالل هذه الخاصية يتم إضافة عناصر إلى هذه األدوات :  

ListBox1.Items.Add("Visual Basic.Net") 

  .ًويمكن أيضا من خالل هذه الخاصية إضافة عناصر عن طريق نافذة الخصائص

 ويقع هذا الحدث عندما SelectedIndexChangedوالحدث االفتراضى لهذه األدوات هو 

  ًير العنصر المحدد سابقاأى عندما يتم تحديد عنصر آخر غ للعنصر المحدد Indexيتغير الـ 

  

  : PictureBoxأداة 

 والتى تحدد الصورة Imageُتستخدم هذه األداة لعرض صورة ومن أهم خصائصها خاصية 

 والتى تحدد طريقة عرض الصورة داخل SizeModeالتى تظهر داخل األداة وخاصية 

  األداة

  

  : RadioButtonأداة 

صر من مجموعة من العناصر فهى ال تعمل منفردة ُتستخدم هذه األداة فى عملية االختيار لعن

  بل تكون هناك عدة أزرار منها تختار واحدا منهم

  

   : CheckBoxأداة 

ُتستخدم فى عمليات االختيار وهى تعمل منفردة وليست مرتبطة بعناصر أخرى مثل 

RadioButton 

 

 أو إزالتها  والتى تقوم بوضع العالمةCheckedأهم خصائص هاتين األداتين هى خاصية 

   إلزالة العالمةFalse لوضع العالمة أو Trueمن األداة وتقبل قيمة منطقية إما 

  :مثال

RadioButton1.Checked = True 
False= Checked .1CheckBox  

  

  : Message Boxصناديق الرسائل 

ُتستخدم صناديق الرسائل فى إظهار الرسائل إلى المستخدم وتوجد فى لغة فيجوال بيزك 

 MessageBox و الفئة MsgBoxت نت طريقتين إلظهار الرسائل وهما الدالة دو
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  :MsgBoxالصيغة العامة لدالة 

  
Prompt :هو نص الرسالة   

Buttons :أزرار الرسالة   

Title :هو عنوان الرسالة   

  

  : بهذه الصورةShow نستخدم الوسيلة MessageBoxلعرض رسالة باستخدام الفئة 

  

  
Text :الة نص الرس  

Caption :عنوان الرسالة   

  

 ولتجربة ذلك افتح ، MessageBoxوهناك صور متعددة لعرض الرسائل باستخدام 

ًمشروعا جديدا وصمم الواجهة بهذا الشكل ً:  
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  :ثم اكتب الكود التالى

  
  

 ثم اضغط على األزرار لترى رسائل TextBox1اكتب النص الذى تريده فى مربع النص 

  .بأشكال مختلفة

  

  :مثال على التعامل مع أدوات التحکم

ًافتح مشروعا جديدا وصمم واجهة المشروع بالشكل التالى ً:  
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 ثم اختر Add Windows Form اختر Projectثم أضف نموذج جديد لمشروعك من قائمة 

 Ok ثم اضغط على Windows Formالقالب 

  قم بتصميم واجهة النموذج الثانى بهذا الشكل

  

 
  

  

  

  :الكود التالى للنموذج األولثم اكتب 
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  :ثم اكتب الكود التالى للنموذج الثانى

  
  

حاول أن تربط بنفسك بين األكواد المكتوبة وبين الواجهات لمعرفة الكود المطلوب لكل أداة 

  مرسومة على الواجهة

  

  :تمرين

ذ إنشىء مشروع جديد وصمم واجهته بهذا الشكل وحاول أن تكتب الكود المطلوب لتنفي

  .المهام المطلوبة
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  المحطۀ الرابعۀ

  هياكل القرارت وحلقات التكرار
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  مقدمة

فى جميع البرامج تقريبا نحتاج إلى اتخاذ بعض القرارات بناء على شروط معينة وكذلك 

ًنحتاج أحيانا إلى تكرار بعض األوامر لعدد معين من المرات بدال من  إعادة كتابتها أكثر من ً

ُ أو التفرع والتى تستخدم فى تنفيذ  توفر لغات البرمجة ما يسمى بهياكل القرارات،مرة 

ً وتوفر أيضا ما يسمى بهياكل التكرار والتى تستخدم ،أوامر معينة عندما يتحقق شرط معين 

  .فى تكرار أوامر معينة لعدد معين من المرات

  

  :هياكل القرارات 

غة فيجوال بيزك دوت نت مجموعة من التعليمات التى تقوم بتنفيذ تعليمة أو تقدم لنا ل

 True والقيمة المنطقية هى إما ،مجموعة من التعليمات بناء على قيمة منطقية لشرط معين 

 والشرط هو أى تعبير له قيمة منطقية فيمكن أن يكون الشرط ناتج مقارنة بين Falseأو 

 فهذا يسمى تعبير شرطى تكون نتيجته قيمة A>bقارنة مثل متغيرين باستخدام عوامل الم

 وتعليمات إتخاذ القرار ، إذا لم يتحقق الشرط False إذا تحقق الشرط وإما Trueمنطقية إما 

 :فى فيجوال بيزك دوت نت هى 

 If ……. Then 

 If ……. Then …… Else 

 Select Case 

 Try …… Catch …… Finally 
 

 If …… Thenتعليمة 

  : على الصورة التالية Ifُلة تنفيذ سطر واحد فقط من الكود تكتب جملة فى حا

 
If  [Conditional Exprision]  Then [Statement] 

 ثم يأتى بعدها تعبير شرطى Ifُتكتب الجملة على سطر واحد بحيث تبدأ بالكلمة المحجوزة 

  . ثم الجملة المطلوب تنفيذهاThenثم يليه الكلمة المحجوزة 

  

Conditional Exprision هو تعبير شرطى يمكن أن يكون عملية مقارنة بين قيمتين أو 

 المهم أن تكون النتيجة فى ، Booleanمتغيرين أو أكثر ويمكن أن يكون متغير من نوع 

 False أو Trueالنهاية إما 

 

Statementهى تعليمة واحدة من الكود   
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  : الجملة على الصورة التالية ُأما إذا أردنا تنفيذ مجموعة من التعليمات تكتب

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

 إلنهاء End Ifُ ثم تكتب الكلمة المحجوزة Thenُتكتب التعليمات على عدة أسطر بعد كلمة 

  هيكل الشرط

  

  : )١(مثال 

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

 وهو عملية مقارنة بين متغير وقيمة مجردة باستخدام  ) X< =10(التعبير الشرطى هو 

 إذن تحقق الشرط ١٠ تساوى X آلن قيمة True نتيجة هذا التعبير ستكون ، =<عامل المقارنة 

القيمة الناتجة  والتى تعنى إسناد Then كلمة بعد المكتوبة ) X = Y *2(وسيتم تنفيذ الجملة 

  ٢٠ تساوى Y لتصبح قيمة المتغير Y إلى المتغير ٢ فى العدد Xعن حاصل ضرب المتغير 

  

  : )٢(مثال 

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

  X*=Y  و  Z+= X وهما ) Z <>9(فى هذا المثال سيتم تنفيذ تعليمتين عند تحقق الشرط 

 الن المتغير الرقمى يأخذ القيمة االفتراضية صفر إذا لم ١ تساوى X,Yوستكون قيمة كل من 

  .ُتسند له قيمة

  

 If …… Then …… Elseتعليمة 

ُ وتكتب ،ُتستخدم هذه الجملة إذا أردت تنفيذ تعليمات معينة فى حالة عدم تحقق الشرط 

 Elseهذه التعليمات بعد الكلمة المحجوزة 

  



 
 

٥٢  

  برنامج حساب النسبة المئوية لمجموع طالب: هذه الجملة مثال على

  : ثم اكتب الكود التالى Console Applicationافتح مشروع جديد من 

  

Dim Student_Mark As Single 
Student_Mark = Console.ReadLine 
If Student_Mark >= 50 Then 
   Console.WriteLine("Student Succeeded") 
Else  
   Console.WriteLine("Student failed") 
End If 

 

  Singleتم اإلعالن عن متغير لدرجة الطالب من نوع 

  ReadLine.Console= Mark _Studentالسطر 

يعنى أن البرنامج سيقرأ القيمة التى سيدخلها المستخدم فى سطر األوامر ويخزنها فى 

 Student_Markالمتغير 

 يطبع ٥٠تبر درجة الطالب إذا كانت أكبر من أو تساوى بعد ذلك تأتى جملة الشرط التى تخ

 وإن لم يتحقق ، وهى تعنى أن الطالب نجح Student Succeededالبرنامج الجملة 

  . وهى تعنى أن الطالب فشلStudent failedالشرط سيطبع البرنامج الجملة 

  

ر شرط معين وفى بعض الحاالت نحتاج إلى اختبار شروط متعددة بحيث أن البرنامج يختب

فإذا تحقق هذا الشرط يقوم البرنامج بتنفيذ التعليمات المطلوبة ويخرج من الجملة الشرطية 

 نستخدم فى هذه الحالة التعليمة ،وغن لم يتحقق الشرط يقوم باختبار شرط آخر وهكذا 

  :التالية 

If  [Conditional Exprision]  Then 
    [Statements] 
ElseIf [Conditional Exprision]  Then 
    [Statements] 
Else 
    [Statements] 
End If 

  

  :يمكن توضيح هذه التعليمة فى هذا المثال 

 و Button وضع أدوات Windows Forms Applicationافتح مشروع جديد من نوع 

TextBox على الفورم كما فى الشكل التالى   
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  :وغير خصائص األدوات كما يلى 

  القيمة  الخاصية  األداة

Button   Name btnColor  

Button Text  Change Color 

TextBox Name  txtColor 

Form Text Colors 

 ضغطة مزدوجة بالفأرة لفتح نافذة الكود واكتب الكود التالى btnColorاضغط على الزر 

  Clickفى الحدث 
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 Change Color زر  ثم اضغط علىBlueبعد تشغيل البرنامج اكتب فى مربع النص الكلمة 

 ستتغير الخلفية Red وإذا كتبت كلمة ، لتصبح باللون األزرق Formسيتم تغيير خلفية الـ 

   ستتغير الخلفية للون األخضرGreen وإذا كتبت كلمة ،للون األحمر 

  : Change Colorما الذى يحدث عندما تضغط على زر 

 فإذا كانت Red= "Text .txtColor"ل يبدا البرنامج بتنفيذ جملة الشرط ويختبر الشرط األو

BackColor .Me  سينفذ البرنامج التعليمة التاليةRedالكلمة المكتوبة فى مربع النص هى 

Red.Color=  ذلك بعد البرنامج وينتقل األحمر اللون إلى النموذج خلفية بتغيير تقوم والتى 

إذا لم يتحقق الشرط ينتقل  اما ، وال يختبر باقى الشروط End If الشرط جملة نهاية إلى

 فى المكتوبة الكلمة كانت فإذا Blue= "Text .txtColor"البرنامج الختبار الشرط الثانى 

BackColor .Me=  يتحقق الشرط وينفذ البرنامج تعليمة Blue هى النص مربع

Blue.Color طالشر جملة من البرنامج يخرج ثم األزرق اللون إلى النموذج خلفية تغير والتى 

  . وهكذا

  : ويمكن كتابة هذا البرنامج بطريقة أخرى بهذا الشكل

  

  
  

  ما الفرق بين الحالتين وأيهما أفضل؟ف

  

 Select Caseتعليمة 

 لمقارنة تعبير أو متغير واحد بقيم متعددة وتختلف عنها Select Caseتستخدم عبارة 

  . فى أنها تقارن تعابير مختلفة فى كل مرةElseIfعبارة 

  : من خالل هذا المثال  Select Caseوضيح وظيفة العبارة ويمكن ت

   واجعل واجهة البرنامج بهذا الشكلSimpleCalculatorافتح مشروع جديد باسم 
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 txtNum1 – txtOperation لتصبح على الترتيب TextBox ألدوات الـ Nameغير خاصية 

– txtNum2 

 Calculate لتصبح Text  وغير خاصيةbtnCalc للزر لتصبح Nameغير خاصية 

  btnCalc للزر Clickثم افتح نافذة الكود واكتب الكود التالى فى حدث 
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  :شرح الكود 

ُ يخزن به المعامل الحسابى String من نوع Calc_Operatorتم اإلعالن عن متغير باسم 

 txtOperationالذى سيتم إدخاله فى مربع النص الثانى 

ُ يخزن بداخله العدد الذى سيتم إدخاله Single من نوع Num1 تم اإلعالن عن متغير باسم

 txtNum1فى مربع النص األول 

ُ يخزن بداخله العدد الذى سيتم إدخاله Single من نوع Num2تم اإلعالن عن متغير باسم 

 txtNum2فى مربع النص الثالث 

  ةُ يخزن بداخله ناتج العملية الحسابيResultتم اإلعالن عن متغير باسم 

 الذى نريد اختبار قيمته calc_Operator يليها المتغير  Select Caseنبدأ بكتابة عبارة 

  فى عدة حاالت

 تليها القيمة المطلوب مقارنتها بقيمة المتغير Caseثم نكتب بعد ذلك كل حالة بكلمة 

calc_Operator ثم نكتب التعليمات المطلوب تنفيذها عندما تكون نتيجة المقارنة True 

 مع القيمة المكتوبة txtOperationى عندما تتساوى القيمة التى تم إدخالها فى مربع النص أ

 Caseبعد كلمة 

 End Selectوهكذا حتى تنتهى العبارة بكلمة 

 Resultثم نكتب كود إظهار رسالة تعرض قيمة المتغير 

 المعامل قم بتشغيل البرنامج وادخل قيم عددية فى مربعات النص األول والثالث وأدخل

   إلظهار النتيجة فى رسالةCalculateالحسابى فى مربع النص الثانى ثم اضغط على زر 

  :مالحظة

فى حالة عدم إدخال المعامل الحسابى فى مربع النص الثانى ستظهر الرسالة وبها القيمة 

 لن ينفذ منها شىء آلنها لن تتساوى قيمة مربع المعامل Select Caseصفر وذلك آلن عبارة 

 Select Caseالحسابى مع أى من حاالت العبارة 

أما فى حالة عدم إدخال قيم فى أى من مربعات النص الخاصة باألعداد ستظهر رسالة الخطأ 

  :التالية 
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  نص رسالة الخطأ

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

لفارغة الموجودة فى مربع النص األول وهذا يعنى أن المترجم غير قادر على تحويل القيمة ا

 Num1 ليتم تخزينها فى المتغير Singleإلى النوع 

   Try …… Catchولتفادى هذا الخطأ يمكننا استخدام عبارة 

 بمعنى أنه من الممكن حدوث أخطاء ، لمعالجة االستثناءات Try Catchتستخدم العبارة 

 كما فى المثال ،مة أو غير معلومة استثنائية سواء كانت هذه األخطاء متوقعة ومعلو

السابق إذا أدخل المستخدم القيم المطلوبة بشكل صحيح سيتم تنفيذ البرنامج بدون أخطاء 

 ،ُوإذا حدث استثناء ولم يدخل المستخدم إحدى القيم فى هذه الحالة سيحدث خطأ 

ها التعليمات  تليTryُ وتكتب الكلمة ، الصطياد تلك األخطاء Try Catchفتستخدم العبارة 

 تليها التعليمات المطلوب تنفيذها فى حالة حدوث Catchُالمطلوب تنفيذها ثم تكتب كلمة 

   إلنهاء العبارةEnd Try ثم تليها كلمة ،أخطاء 

 بالشكل Catchويمكن إظهار رسالة للمستخدم بالخطأ وذلك باإلعالن عن متغير بعد الكلمة 

  التالى

 Exception Asex   

   هو نوعهExceptionم المتغير و  هو اسexحيث 

 ex للمتغير Messageويمكن إظهار نص رسالة الخطأ للمستخدم من خالل الخاصية 

  :فيصبح الكود بالشكل التالى 
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  :الحلقات التكرارية 

ُتستخدم حلقات التكرار لتنفيذ مجموعة من التعليمات لعدد معين من المرات بناء على شرط 

  .ال بيزك دوت نت العديد من حلقات التكرار وتقدم لغة فيجو،محدد 

  

  : Do … Loopحلقة 

 لتكرار تنفيذ مجموعة من التعليمات لعدد غير محدد من المرات Do … Loopُتستخدم حلقة 

 ويستمر تنفيذ الحلقة التكرارية طالما تحقق ،بناء على القيمة المنطقية للشرط المستخدم 

لشرط كما ذكرنا سابقا هو أى تعبير تكون له قيمة  وا، Trueالشرط أى عندما تكون قيمته 

  .منطقية

  : Do … Loopالصورة العامة لحلقة 

Do While Condition 
    Code Block 
Loop 
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  : مثال

   على الشاشة١٠ إلى ١طباعة األعداد من 

 وقم بتغيير اسمه إلى Console Applicationافتح مشروع جديد من نوع 

Numbers1To10 ،لكود التالى  ثم اكتب ا:  

  

  
  

  :شرح الكود 

 ليكون عداد للحلقة وتم إعطاءه القيمة Byteفى البداية تم اإلعالن عن متغير من نوع 

  ١االبتدائية 

Dim N As Byte = 1 
 

 يليها الشرط المطلوب تكرار تنفيذ While تليها كلمة Doبدأت الحلقة بالكلمات المحجوزة 

شرط هنا عبارة عن عملية مقارنة متغير بقيمة محددة  وال، Trueالحلقة إذا كانت نتيجته 

 ومعنى هذا أن الحلقة لن تبدأ فى التنفيذ إذا كانت نتيجة ، =<باستخدام معامل المقارنة 

 Falseهذا الشرط 

   على الشاشة السوداءNنكتب الجملة التالية لطباعة قيمة المتغير 

Console.WriteLine(N) 

  ١ وهى Nية للمتغير والتى ستطبع القيمة االبتدائ

  

   عن طريق كتابة التعبير التالى١ بمقدار Nثم نقوم بزيادة قيمة المتغير 

N += 1 

 N=N+1 بدال من كتابته على هذه الصورة =+الحظ أننا استخدمنا معامل التعيين الحسابى 
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  ٢ تساوى Nاآلن أصبحت قيمة المتغير 

 لبداية الحلقة فيتم اختبار الشرط مرة  والتى تعيد التنفيذLoopثم نكتب الكلمة المحجوزة 

أخرى وبناء على القيمة الناتجة من الشرط يتم التنفيذ أو يتم الخروج من الحلقة إذا كانت 

  Falseالقيمة الناتجة هى 

  اما السطر التالى

Console.ReadLine() 

  Enterفالفائدة منه هو إبقاء الشاشة السوداء مفتوحة لحين الضغط على مفتاح 

   على الشاشة١٠ إلى ١تشغيل البرنامج ستجد أنه طبع األعداد من بعد 

  

 Do .. Loop فى حلقة Whileً بدال من Untilاستخدام 

 يتم اختبار الشرط قبل الدخول إلى الحلقة Do .. Loop مع حلقة Whileعند استخدام كلمة 

دام الكلمة بينما يمكن اختبار الشرط بعد تنفيذ الحلقة لمرة واحدة على األقل باستخ

  :ُ وتكتب الحلقة على هذه الصورةUntilالمحجوزة 

Do 

Code Block 

Loop Until Condition 

 

 ثم نقوم بتكرار التنفيذ باستخدام ، ثم التعليمات المطلوب تكرار تنفيذها Doنبدأ بكتابة كلمة 

ثانى بين  االختالف ال، Until بناء على قيمة التعبير الشرطى المكتوب بعد كلمة Loopكلمة 

 Falseالحلقتين هنا حيث يتم تكرار تنفيذ الحلقة إذا كانت القيمة الناتجة عن الشرط هى 

  Trueويتم إنهاء الحلقة إذا كانت قيمة الشرط 

  : Untilالمثال السابق باستخدام كلمة 
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  فى هذه الحلقة سيتم تنفيذ التعليمات مرة واحدة على األقل قبل اختبار قيمة الشرط

 أصبح ، فى بداية الحلقة While عند استخدام الكلمة N<=10ًلتعبير الشرطى فبدال من تغير ا

N>10 عند استخدام الكلمة Untilفى نهاية الحلقة   

  :مالحظات هامة 

  يمكن استخدام كلمةWhile  فى نهاية الحلقة الختبار الشرط بعد تنفيذ التعليمات مرة 

 فى بداية الحلقة الختبار Untilالكلمة ً ويمكن أيضا استخدام ،واحدة على األقل 

 فى نهاية While جرب كتابة الحلقة باستخدام كلمة ،الشرط قبل الدخول فى الحلقة 

 فى بداية الحلقة وحاول أن تستنتج الفرق Untilالحلقة ومرة أخرى باستخدام كلمة 

  .بينهما

  يمكنك استخدام عبارExit Doق شرط معين للخروج من الحلقة فى أى وقت إذا تحق.  

  يمكن أن تستمر الحلقة التكرارية إلى ما النهاية إذا لم يتحقق الشرط المطلوب إلنهاء

 ستدخل الحلقة فى Nً ففى المثال السابق مثال إذا لم تقم بزيادة قيمة المتغير ،الحلقة 

  . فى كل مرة١عملية تكرارية ال نهائية وستطبع الرقم 

  

  : For … Nextالحلقة التكرارية 

 لتكرار تنفيذ مجموعة من التعليمات لعدد محدد من For … Nextستخدم الحلقة التكرارية ُت

ً والتى ال يعرف فيها عدد مرات التكرار مسبقا Doًالمرات معلوم مسبقا على عكس حلقة  ُ ُ، 

ً بدال For  Nextُوفى حالة معرفة عدد مرات التكرار المطلوبة من المفضل استخدام حلقة 

  : بهذا الشكلFor .. Next والصورة العامة لحلقة Doمن حلقات 

For Counter=Start  To  End  [Step] 
    Code Block 
Next Counter 
 

 وقيمة Start تحدد له قيمه ابتدائية Counter متغير عددى كعداد للحلقة Forتستخدم حلقة 

تم تحديدها تكون  وإذا لم يStep ثم تحدد قيمة الخطوة أى مقدار الزيادة ، Endنهائية 

 يليها اسم متغير العداد Next ثم يتم تكرار الحلقة بكلمة ، ١قيمة الزيادة االفتراضية هى 

Counter 

  

  :مثال

  ١٠٠ إلى ١طباعة األعداد الفردية من 
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 وقم بتغيير اسمه إلى Console Applicationافتح مشروع جديد من نوع 

PrintFrom1To100ثم اكتب الكود التالى :  

  
  

 Byte من نوع Nدانا باإلعالن عن متغير عداد الحلقة وسميناه ب

 فهو النوع Byte أما اختيار النوع ، يمكن تسميه متغير العداد بأى اسم مناسب :مالحظة

 فى هذا ١٠٠ إلى ١األنسب فى هذه الحالة حيث أننا لن نحتاج إال إلى تخزين القيم العددية من 

 Integer أو Shortمتغير أكبر فى المدى مثل المتغير فليس هناك حاجة الستخدام 

 والقيمة النهائية ١ ثم تحديد القيمة االبتدائية للمتغير بـ Forبدأت الحلقة بالكلمة المحجوزة 

 قم ، وذلك حتى يتم طباعة األعداد الفردية فقط ٢ ثم تم تحديد قيمة الخطوة بـ ، ١٠٠بـ 

 والتى تقوم بزيادة قيمة متغير Nextكلمة نكتب جملة طباعة قيمة المتغير على الشاشة ثم 

 ثم تعيد تنفيذ الحلقة حتى تصل قيمة العداد إلى Stepالعداد بمقدار القيمة المحددة فى 

  ١٠٠قيمة أكبر من القيمة النهائية وهى 

 Exit Forًويمكن أيضا الخروج من الحلقة فى أى وقت باستخدام الكلمة 

  

  :مثال على حلقات التكرار

باعة حاصل ضرب عددين حسب األعداد التى يتم إدخالها باستخدام حلقات برنامج لط

  التكرار

 وقم بتصميم الواجهة بهذا Windows Forms Applicationافتح مشروع جديد من نوع 

  :الشكل
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 New Calculator للفورم إلى Textقم بتغيير خاصية 

 Name وغير خاصية Startإلى  له Text وقم بتغيير خاصية Button وزر ListBoxأضف أداة 

  : واكتب الكود التالىbtnStart للزر Click ثم قم بفتح نافذة الكود فى حدث btnStartإلى  
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  :شرح الكود

Single AsResult , 2Num, 1 NumDim  

  اإلعالن عن ثالثة متغيرات من نوعSingle آلننا نريد إيجاد حاصل ضرب أى عدد 

  Singleعشرى لذا كان االختيار األنسب للنوع ًسواء كان صحيحا أو به جزء 

  استخدمنا عبارةTry لتفادى الخطأ وستظهر الفائدة من استخدامها عند تنفيذ 

  البرنامج

  استخدمنا حلقةDo وكلمة Until فى نهاية الحلقة وذلك لكى يتم تنفيذ الحلقة مرة 

اإلدخال واحدة على األقل حتى يمكننا اختبار الشرط الذى يفترض أن صندوق 

InputBox قد ظهر بالفعل وتم الضغط على زر Cancel ال شىء" إلرجاع قيمة" 

Nothing  

  

)"Input Number", "Input First Number"(InputBox = 1Num 

  نقوم بتعيين قيمة للمتغيرNum1 عن طريق استدعاء صندوق اإلدخال InputBox 

  إلدخال قيمة عددية للرقم األول

 دخال مرة أخرى لتعيين قيمة للعدد الثانى وتخزينها فى ثم نستدعى صندوق اإل

  Num2المتغير 

)"Input Number", "Input Second Number"(InputBox = 2Num  

 

  فى السطر التالى نقوم بطباعة عملية الضرب فى أداةListBox ، واستخدمنا العامل 

  حدة لضم مجموعة من القيم مع بعضها البعض لتظهر ككتلة وا&التسلسلى 

)2Num * 1Num & "=" & 2Num & "*" & 1Num(Add.Items.1ListBox  

  

  ثم تأتى مرحلة اختبار الشرط باستخدام كلمةUntil  

Nothing = 2 NumOr Nothing = 1 NumUntil Loop 

  

 والذى يختبر القيمة التى سيتم إرجاعها من صندوق اإلدخال فى حالة الرقم األول أو 

 والحظ أننا استخدمنا فى هذا الشرط ، تنتهى الحلقة Nothingالرقم الثانى إن كانت 

ُ والذى يقارن بين تعبيرين منطقيين ويرجع قيمة منطقية وكما Orالعامل المنطقى 

ُذكرنا سابقا ففى جميع الحاالت سيرجع قيمة  ًTrue إال فى حالة واحدة فقط وهى أن 

 للخروج من الحلقة هو  والمطلوب فى هذا الشرط، Falseتكون قيمة التعبيرين هى 

 أو كليهما ومعنى True أى عندما تكون قيمة أى من التعبيرين Trueأن تكون النتيجة 
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 فى صندوق Cancel هى أن يضغط المستخدم على زر Trueأن تكون قيمة التعبير 

  True وبالتالى تصبح نتيجة التعبير Nothingُاإلدخال فيرجع القيمة 

   إلنهاء الحلقة يحدث الخطأ التالىCancelوفى حالة الضغط على زر 

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

 

 والقيمة المطلوب Singleويحدث هذا الخطأ ألن المتغير المطلوب إسناد القيمة له من نوع 

 ففى حالة إن كانت هذه القيمة Stringإسنادها إليه من صندوق اإلدخال هى من نوع 

Nothing يحدث هذا الخطأ فتتلقاه Catch وتظهر رسالة بإنهاء البرنامج وتتوقف عملية 

  الضرب

ويمكن تفادى هذا الخطأ بطرق أخرى منها على سبيل المثال تحويل القيمة الموجودة فى 

   كما يلىValصندوق اإلدخال إلى قيمة رقمية قبل إسنادها إلى المتغير باستخدام الدالة 

  

))"Input Number", "Input Second Number"(xInputBo(Val = 2Num 

  

   فى صندوق اإلدخالCancelفى هذه الحالة لن يحدث خطأ عندما نضغط على زر 
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  المحطۀ الخامسۀ

  واإلجراءات الدوال
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  : Proceduresاإلجراءات 

ار من الكود يبدأ بعبارة إعالن اإلجراءات هى عبارة عن مجموعة من التعليمات داخل إط

 عندها يتم تنفيذ ، ويتم استدعاء اإلجراء من مكان آخر داخل الكود ، Endوينتهى بعبارة 

التعليمات الموجودة فى اإلجراء ثم ينتقل التحكم إلى السطر الذى تم فيه استدعاء هذا 

  .اإلجراء

  :منهاجد فى لغة فيجوال بيزك دوت نت عدة أنواع من اإلجراءات ووي

  إجراءاتSub والذى يقوم بتنفيذ مجموعة من التعليمات وال يعيد قيمة إلى كود ُ

  .االستدعاء

  إجراءاتFunction والتى تقوم بتنفيذ مجموعة من التعليمات ثم تعيد قيمة إلى كود ُ

  .االستدعاء

  إجراءات معالجة األحداثEvent Handling والتى تقوم بتنفيذ مجموعة من 

  .تجابة لحدث معينالتعليمات اس

  

  :الفائدة من استخدام اإلجراءات

 وتساعد ،ُتفيد اإلجراءات فى حالة المهام التى نحتاج إلى تنفيذها مرات عديدة فى البرنامج 

اإلجراءات فى تقسيم البرنامج وتنظيم الكود مما يجعله أكثر وضوحا فى القراءة والمراجعة 

  .م إجراءات تم كتابتها فى برامج أخرى كما يمكن استخد،الكتشاف األخطاء بسهولة 

  

  : Subاإلجراء 

 ، End Sub وتنتهى بـ Subهو عبارة عن مجموعة من التعليمات التى تبدأ بالكلمة المحجوزة 

ُوعند استدعاء اإلجراء يتم تنفيذ التعليمات الموجودة به وال يعيد أى قيمة إلى كود 

  :لية ويتم كتابة اإلجراء بالصورة التا،االستدعاء 

Sub [Procedure Name](Parameters) 

    Code Block 

End Sub 

 بين قوسين Parametersُ ثم يتم تحديد ما يسمى Subيتم كتابة اسم اإلجراء بعد كلمة 

  .وهى اختيارية

   ؟Parametersما هى الـ 

 هى متغيرات يتم تمريرها أثناء استدعاء اإلجراء لتستخدم فى تنفيذ التعليمات الموجودة

  داخله
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   تعنى مجموعة التعليمات المطلوب تنفيذها عند استدعاء اإلجراءCode Blockجملة 

   ويعود التحكم لسطر االستدعاءEnd Subثم ينتهى اإلجراء بكلمة 

  :مثال

  برنامج حساب النسبة المئوية لمجموع طالب

ا  وقم بتصميم الواجهة بهذWindows Forms Applicationافتح مشروع جديد من نوع 

  :الشكل

  
  

  : واكتب الكود التالىCalcPercentageثم قم بإنشاء إجراء باسم 

 
  

 لتمريرها لإلجراء أثناء استدعاءه Parametersفى هذا الكود تم إنشاء اإلجراء وتم تحديد 

 من نوع Total والثانى هو ، والذى ستخزن فيه درجة الطالب Single من نوع Markوهما 

Shortثم تم كتابة العملية الحسابية التى تقوم بحساب ، المجموع الكلى  والذى سيخزن فيه 

 التى تم تحديدها لإلجراء وهى قيم مجهولة Parametersالنسبة المئوية مستندة إلى الـ 

 ينتظر اإلجراء حتى يتم استدعاءه وعندها سيتم تمرير قيم لهذه الـ ،حتى اآلن 

Parametersنسبة المئوية والتى يحتاجها اإلجراء لحساب ال  
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  : اكتب الكود التالىbtnCalc للزر Clickفى حدث 

 
  

 وتم إسناد القيمة الموجودة فى مربع Singleفى السطر األول تم اإلعالن عن متغير من نوع 

   إليهtxtMarkالنص 

 وتم إسناد القيمة الموجودة فى مربع Shortوفى السطر الثانى تم اإلعالن عن متغير من نوع 

   إليهtxtTotalالنص 

هذه المتغيرات هى التى سيتم تمرير قيمها إلى اإلجراء أثناء استدعاءه ليقوم بإجراء 

  العملية الحسابية بناء عليها

   المطلوبةParametersثم يتم استدعاء اإلجراء بكتابة اسمه ثم فتح قوسين وكتابة الـ 

  

ً يتم تكرار تنفيذها كثيرا تتضح أهمية استخدام اإلجراءات بشكل أكبر فى التعليمات التى

ومثال على ذلك إفرض أنك تقوم بكتابة برنامج لتسجيل بيانات معينة ولتكن بيانات الطالب 

  ) الخ ... - الصف – الفصل – تاريخ الميالد – الرقم القومى – اسم الطالب (مثل 

 هناك  وسيكون، TextBoxهذه البيانات سيتم إدخالها فى فورم به مجموعة من أدوات الـ 

  ) خروج – حفظ – جديد (أزرار مثل 

  فى برنامج مثل هذا كم مرة ستحتاج إلى مسح البيانات الموجودة فى مربعات النص؟

 مرة عند الضغط على زر جديد لمسح البيانات المعروضة ،ستحتاج إلى مسح البيانات مرتين 

ًت استعدادا إلدخال  ومرة أخرى بعد عملية الحفظ ليتم مسح البيانا،لتسجيل بيانات طالب 

 قم بتجربة هذا بنفسك لتعرف أهمية استخدام اإلجراء فى تقليل األكواد ،بيانات طالب آخر 

  .المكتوبة وتنظيم البرنامج

  

  : Functionsالدوال 

 وتنتهى بكلمة Functionالدوال هى إجراءات تحتوى على مجموعة من التعليمات تبدأ بكلمة 

End Functionالتاليةُ وتكتب بالصورة :  
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Function  [Function Name](Parameters) As Data Type 

        Code Block 

        Return Value 

End Function 

  فى الدوال تحتاج إلى تحديد نوع القيمة التى سيتم إعادتها لكود االستدعاء

  Subً بدال من اإلجراء Functionتعديل المثال السابق باستخدام الدوال 

 

  
  

 ثم تم كتابة الكلمة ، فى سطر اإلعالن Singleُم تحديد نوع القيمة المعادة من الدالة بالنوع ت

   والتى تقوم بإعادة القيمة التى تليها إلى كود االستدعاءReturnالمحجوزة 

 على يمين عبارة Parametersيتم استدعاء الدالة بكتابة اسمها يليها المعامالت الخاصة بها 

 ذلك أن الدالة ستصبح قيمة بعد استدعائها وهذه القيمة يجب أن يتم التخصيص ومعنى

 كما حدث فى المثال بعد التعديل حيث تم ،إسنادها إلى متغير أو ثابت من نفس النوع 

 ويقوم فيجوال بيزك txtResultاستدعاء الدالة على يمين عبارة تخصيص قيمة لمربع النص 

 حتى يتم String إلى Singleيان الناتج عن الدالة من دوت نت بعملية تحويل تلقائى لنوع الب

  txtResult الخاصة مربع النص Textتخزينه فى خاصية 

   ؟Parameter التى تم كتابتها قبل كل ByValما معنى كلمة 

هذه الكلمة تعنى أن اإلجراء أو الدالة سيقوم باستخدام قيمة المتغيرات الممررة له ولن يؤثر 

  . إذا تغيرت داخل تعليمات الدالة أو اإلجراءعلى قيمها األصلية

  

  : Functionمثال آخر الستخدام الدوال 

  ) األس ( والذى يقوم بوظيفة الرفع لقوة ^اكتب دالة تقوم بوظيفة المعامل الحسابى 

 وقم بتغيير اسمه إلى Windows Forms Applicationافتح مشروع جديد من نوع 

PowerFunctionلتالى ثم اكتب الكود ا:  
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   التاليةParameters ولها Powتم عمل دالة باسم 

Number : وهو الرقم المطلوب رفعه لقوة وتم تحديد نوع Integer 

Power : وهو الرقم المطلوب الرفع إليه أى األس ونوعه Byte 

 Integerوتم تحديد القيمة العائدة من الدالة بالنوع 

 

 Byte من نوع N وهو المتغير Forاد للحلقة التكرارية فى البداية تم اإلعالن عن متغير العد

  ١ وأعطيناه القيمة االفتراضية Integer من نوع Rفى السطر التالى تم اإلعالن عن متغير 

 لتكرار تنفيذ العملية الحسابية بعدد مرات تساوى قيمة المتغير Forاستخدمنا حلفة التكرار 

Power 

 R وتخزين الناتج فى المتغير Numberالمتغير  فى قيمة Rثم تم ضرب قيمة المتغير 

 Return باستخدام كلمة Rوبعد انتهاء الحلقة يتم إعادة القيمة المخزنة فى المتغير 

 

  : كما فى الكود التالىbtnPowerيتم استدعاء الدالة عن طريق الضغط على زر 

  

 
 

ُيتم تعريف متغيرين ليخزن بهما القيم المدخلة فى مربعات النص و الخاصة بالرقم وقيمة ُ

 txtResult ثم يتم استدعاء الدالة وإسناد القيمة الناتجة منها إلى مربع النص ،الرفع للقوة 
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:بعض الدوال الهامة فى لغة فيجوال بيزك دوت نت   

  : Valالدالة 

ُ فى الحصول على القيمة الرقمية من سلسلة حرفية وتكتب بالصورة Valُتستخدم الدالة 

  :التالية

Val(S) 

 أو String هى السلسلة الحرفية والتى يمكن أن تكون نص مجرد أو متغير من نوع Sحيث 

   ألداة معينةTextخاصية 

  :مثال

Val(TextBox1.Text) 

  

  : فى عدة حاالتValالقيمة الناتجة من الدالة 

 Valالقيمة الناتجة من دالة  TextBox1القيمة الموجودة داخل 

Alazhar  0  

N45 0 

25 25 

12mm_56 12 

  

 هى Valإذا كانت القيمة الموجودة داخل السلسلة الحرفية المطلوب تحويلها إلى رقم بدالة 

 أما إذا كانت نص ال يبدأ برقم تكون ، Doubleرقم يتم تحويلها إلى نفس القيمة من نوع 

ناحية  أما إذا كانت نص يبدأ برقم تكون النتيجة هى أقصى رقم من ،القيمة الناتجة صفر 

  . تكون القيمة الناتجة هى صفرNothing وفى حالة إن كانت قيمة فارغة أى ،اليسار 

  

  : ToString و Strالدالة 

 بمعنى أن يقوم ، بتحويل قيمة رقمية إلى سلسلة حرفية ToString و Strتقوم الدوال 

سابية المترجم بالتعامل معها على أنها سلسلة حرفية وليست رقم يمكن إجراء عمليات ح

  . وليس معنى ذلك أنها يقوم بتحويل األرقام إلى حروف،عليه 

  :الصيغة العامة لهذه الدوال

Str(Number) 

Number.ToString 

 



 
 

٧٣  

ُ هو إما قيمة رقمية مجردة أو متغير رقمى أو تعبير رياضى ينتج قيمة Numberوالمقصود بـ 

  . رقمية مجردة ال يمكن تحويل قيمةToStringرقمية مع مالحظة أنه فى حالة 

  :مثال

Dim A As Integer = 45 
Dim N, M As String 
N = Str(A) 
M = (A * 4 + 99).ToString 
 

 ويراها المترجم سلسلة حرفية من نوع 45 تساوى Nبعد تنفيذ البرنامج ستصبح قيمة 

String ، أما M وهى ناتج إجراء العملية الحسابية 279 ستساوى A*4+99 وأيضا يراها ً

 Stringرجم سلسلة حرفية من نوع المت

  

  : Fixالدالة 

ُتستخدم فى الحصول على الجزء الصحيح من عدد حقيقى وتكتب بالصورة التالية ُ  

Fix(R) 

   مثل، يمكن أن تكون قيمة رقمية مجردة أو متغير رقمى أو تعبير رياضى Rحيث 

Fix(A) 

Fix(45.235) 

Fix(C/N-1) 

  

  فى المثال التالى

Dim R As Single = 99.545 
)R(Fix = Integer As N Dim 

 99 ستصبح Nقيمة 

 

  : Rndالدالة 

  تقوم بتوليد عدد حقيقى عشوائى أكبر من أو يساوى الصفر وأقل من الواحد الصحيح

  :مثال

Dim R As Single = Rnd() 
)R(MsgBox 

 من يقوم هذا الكود بإظهار رسالة تحتوى على رقم عشوائى أكبر من أو يساوى الصفر وأقل

  الواحد
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  : Randomizeالدالة 

 Rnd وتفيد فى عدم تكرار الرقم العشوائى الناتج عن الدالة Rndُتكتب هذه الدالة قبل دالة 

  :مثال

Randomize() 
Dim R As Single = Rnd() 

)R(MsgBox 

  

 مع ضرب القيمة الناتجة Fixوإذا أردت الحصول على رقم عشوائى صحيح استخدام دالة 

   فى أقصى رقم تريد توليدهRndعن دالة 

  مثال

)9() * Rnd(Fix = Single As R Dim 

  

  8 إلى 0هذا الكود سيولد رقم عشوائى من 

  كيف حدث ذلك؟

 سيكون الناتج 9 قم بضربها فى الرقم 0.000001ً هى مثال Rndأقل قيمة ستولدها 

  ن توليدها وهى أدنى قيمة يمك0 تتحول هذه القيمة إلى Fix باستخدام دالة 0.000009

 ستكون النتيجة 9 قم بضربها فى الرقم 0.99999ً هى مثال Rndأقصى قيمة ستولدها 

   وهى أقصى قيمة يمكن توليدها8 تتحول هذه القيمة إلى Fix باستخدام الدالة 8.99991

  

  : IsNumericالدالة 

ُم ال وترجع هذه ًتقوم هذه الدالة باختبار قيمة معينة أو تعبير معين لمعرفة ما إذا كان رقما أ

 False أو Trueالدالة قيمة منطقية إما 

  :ُوتكتب بهذه الصورة

IsNumeric(Value) 

   هى أى قيمة مجردة أو متغير أو تعبيرValueحيث 

  

  : IsDateالدالة 

 إن كانت ،ُتقوم هذه الدالة باختبار قيمة معينة إن كانت تاريخ أم ال وترجع قيمة منطقية 

 Falseُ وإن لم تكن تاريخ أو تاريخ خاطىء ترجع Trueُالقيمة تاريخ ترجع 
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  :مثال

Dim D As String = "1/12/2010" 
If IsDate(D) Then 
   MsgBox("True") 
Else 
   MsgBox("False") 

If End 

   هى تاريخ صحيحD آلن قيمة المتغير Trueُفى هذا المثال سترجع الدالة القيمة 

  

  : Date And Timeخصائص التاريخ والوقت 

Now :  

ُترجع هذه الخاصية التاريخ والوقت الحالى للنظام وتكتب بهذا الشكل  ُNow() 

 Dateُويمكن أن تسند قيمتها إلى أى متغير من نوع 

Dim D As Date = Now 
)D(MsgBox 

  
  

  : Todayالدالة 

  ُترجع هذه الخاصية التاريخ الحالى للنظام 

 Dateمن نوع ُويمكن أن تسند قيمتها إلى أى متغير 

Dim D As Date = Today 
)D(MsgBox 

  

  : TimeOfDayالدالة 

  ُترجع هذه الخاصية الوقت الحالى للنظام 

 Dateُويمكن أن تسند قيمتها إلى أى متغير من نوع 

Dim D As Date = TimeOfDay 
)D(MsgBox 
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  : Timerأداة 

يمات عند مرور فترة زمنية  لتنفيذ أو تكرار تنفيذ مجموعة من التعلTimerتستخدم أداة 

  محددة

 Timerمن أهم خصائص اداة 

 Tick والتى تحدد الفترة الزمنية التى يأخذها اإلجراء المصاحب لحدث : Intervalخاصية 

ُ وتحدد القيمة بالمللى ثانية أى أن ،لتكرار تنفيذ التعليمات الموجودة بداخل هذا اإلجراء 

   تعنى ثانية واحدة1000

 ولها قيمة منطقية Timer وهى المسئولة عن تفعيل وإيقاف تفعيل الـ : Enabledخاصية 

 False أو Trueإما 

  

 وغير Timer إلى الفورم ثم أضف أداة Label افتح مشروع جديد وأضف أداة :مثال

  :خصائصها كما يلى

Interval=1000 
Enabled=True 

  : اكتب الكود التالىTickوفى حدث 

TimeOfDay= Text .1Label 

  

  . وسيتغير الوقت كل ثانيةLabel1سيقوم هذا الكود بطباعة الوقت الحالى فى أداة 
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  الفهرس

   مقدمة عن البرمجة: المحطة األولى

 مقدمة  

 مفهوم البرمجة  

 مفهوم لغات البرمجة  

 تصنيف لغات البرمجة  

 المفسر والمترجم  

 بيئة التطوير  

 مراحل تطوير النظام  

 خرائط التدفق  

 بيئة عمل Visual Studio.Net 

  لغة البرمجةVisual Basic.Net 

  إطار عمل.NET Framework 

  مراحل ترجمة برنامج مكتوب بلغةVB.Net 

   أنواع البيانات: المحطة الثانية

  أنواع البياناتData Types 

  المتغيراتVariables 

  الثوابتConstants 

  العواملOperators 

 أولويات تنفيذ العمليات الحسابية  

  بناء الواجهة الرسومية للتطبيقات : لمحطة الثالثةا

 مقدمة  

  النموذجForm 

  ادوات التحكمUser Control 

  اداةButton 

  أداةLabel 

  اداةTextBox  

  أدواتListBox و ComboBox 

  أداةPictureBox 

  اداةRadioButton 



 
 

٧٨  

  اداةCheckBox 

  صناديق الرسائلMessage Box  

  رات وحلقات التكرارهياكل القرا : المحطة الرابعة

 مقدمة  

  تعليمةIf …… Then 

  تعليمةIf …… Then …… Else 

  تعليمةSelect Case 

  عبارةTry …… Catch  

  حلقةDo … Loop  

  الحلقة التكراريةFor … Next  

  الدوال واإلجراءات : ةالخامس المحطة

  اإلجراءاتProcedures  

  الدوالFunctions   

  الدالةVal   

  الدالةStr و ToString   

  الدالةFix   

  الدالةRnd   

  الدالةRandomize   

  الدالةIsNumeric   

  الدالةIsDate   

  خصائص التاريخ والوقتDate And Time   

  أداةTimer  
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