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.في هذا المساق سنتعلم لغه فيجول بيسك لتصميم واجهات لبرامج و من ثم برمجتها لتصبح فعاله ومفيده  

سنحتاجها في هذا الفصل :الرئيسيه للبرمجيه و أهم األدوات التي الواجهة   

 

معلومات في الشكل السابق يظهر ترقيم ألهم العناصر المطلوبه في الفصل أرجو من كل طالب معرفتهم و معرفة تفاصيل ال

 لكل منهم . 

 

 project1هو الشريط الذي يظهر فيه اسم البرمجيه واسم المشروع  و االسم التلقائي ألي مشروع هو   -1

ويمكن تغيير اسم المشروع كما يريد المبرمج ، وقد يحتوي المشروع على عدة نماذج ) صفحات( و لمعرفه تفاصيل      

 المشروع

على وتعني مستكشف المشروع لتظهر الشاشه التي تحمل  نفتح      

في الشكل السابق التي تُبين لنا أن مشروعنا        5الرقم 

   Form1تسمى الحالي يحتوي على صفحه واحدة 

 
( فيجول بيسك 2مقدمة لمادة مهارات الحاسوب )          
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سنقوم بإدراجها لتصميم الشاشات .هو شريط األدوات الذي يتكون من الكائنات التي   -2  

كل أداه ) كائن( من هذه األدوات ) الكائنات( له خصائص يمكننا التعديل عليها اما عن طريق كتابه جمل برمجيه أو عن        

. ولفهم الفكره األساسيه من هذه الخصائص و هذه الكائنات اليكم المثال  6م طريق شريط األدوات المشار عليه بالرق            

التوضيحي التالي :                  
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أي كائن في الوجود له خصائص وله أفعال فمثال االنسان له مجموعه من الخصائص ومجموعه من األفعال ، السياره لها 

ال كما في األشكال الموضحه أدناه، الهاتف المحمول كذلك له خصائص وأفع مجموعه من الخصائص ومجموعه من األفعال  
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هي تؤشر على مجموعه من  12-7كذلك األدوات في صندوق األدوات تُعتبر كئنات لها خصائص وأفعال فمثال األرقام من 

 الكائنات تم ادراجها من الصندوق الستخدامها. 

 

 ويُستخدم كأداة عنونه كما في الشكل :     Labelهو :  7الكائن رقم 

 
، وال  تـستخدم هـذه األداة إلظهـار وكتابــة النـصوص علــى النمـوذج

 يمكن تعديلها أو الكتابه عليها بعد عملية التنفيذ

 :العناوين المكتوبه في الشكل

 جامعة البلقاء التطبيقية . -

 دخول الطالب . -

 رقم الطالب . -

 كلمة المرور.  -

 السترجاع كلمة المرور اضغط هنا . -

   Labelجميعهم نعتبرهم   

 لكن كما هو واضح في الشكل كل منهم يظهر بحجم خط ُمختلف عن اآلخر أي أن خاصية حجم الخط ونوعه مختلفه .

 . Labelتم تغيير ذلك من خصائص ال 

 :    Labelأهم خصائص ال  

  

Name Lablel1 االسم 

Alignment Left, center,right اتجاه الكتابه 

BackColor Red,green,blue,…. لون الخلفية 

Caption Label1 قيمة العنوان 

Enabled True, false التمكين 

Font MS Sans Serif الخط 

ForeColor Red,green,blue,…. لون الخط 
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  ويُستخدم كأداة نص للكتابه داخله ويُمثل بمربع فارغ كما في الشكل السابق:     Textهو : 8لكائن رقم ا

 

 

 

 

 

 ك زر عند النقر عليه يحدث حدث ُمعين ، كمثال عليه زر ) دخول( في الشكل  :  ويُستخدم    Commandهو : 9لكائن رقم ا

 

 

 

 

 

Name Text1 االسم 

Alignment Left, center,right اتجاه الكتابه 

BackColor Red,green,blue,…. لون الخلفية 

Text Text1 قيمة النص 

Enabled True, false التمكين 

Font MS Sans Serif الخط 

ForeColor Red,green,blue,…. لون الخط 

Name Command1 االسم 

Alignment Left, center,right اتجاه الكتابه 

BackColor Red,green,blue,….  الخلفيةلون  

Caption Command1 قيمة العنوان 

Enabled True, false التمكين 

Font MS Sans Serif الخط 

ForeColor Red,green,blue,…. لون الخط 
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  اختيار خيار واحد فقط من بين عدة خيارات  ك زر  ويُستخدم    Optionهو : 10لكائن رقم ا

 اختيار أكثر من خيار من بين مجموعه خيارت   ك زر  ويُستخدم    Checkهو : 11لكائن رقم ا

  الفرق بين زر الخيار وخانة االختيار هو باألداء وليس بالشكل فلو كان لديك فورم ووضعت فيـه أكثـر مـن خانـة اختيـار

Check    تـستطيع أن تحدد كافة الخانات الموجودة على هذا الفورم مع بعضهافإنـك. 

 .منها فقط  تحدد واحدا فلـن تـستطيع سـوى أن Optionولكن لو كان لديك أكثر من زر خيـار

  Captionة إن النص الذي بجانب كل أداة هو تابع لها يمكنك تغييره عن طريق خاصـي -

 

 لعرض صورة     ويُستخدم    pictureهو : 12لكائن رقم ا

 

 

  Imageو ال     Pictureأداة  ال  الفرق بين

Box Picture المرسوم الصندوق حجم بنفس الصورة من جزء او الصور لعرض األداه هذه تستخدم   : الصورة صندوق 

Image الصورة صندوق أداة  تشبه   : الصورة أداة Box Picture ليناسب الصندوق حجم امتداد بخاصية عنها وتختلف 

  الصورة حجم

 ُمالحظات : 

واعطاءها     Styleلتغيير لون أي زر من أزرار األوامر أو جعل الخلفيه له صورة فإننا يجب التعديل على خاصيه  -1

  Graphicalقيمه = 

  pictureيمكن تغيير خلفيه النموذج من خاصيه  -2

لهم نفس الخصائص 

 المشتركه السابقه 

 أهم خاصيه له خاصيه ال 

picture 
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 مشروعنا يتكون من أكثر من نموذج فإننا يمكننا التنقل بينهم عن طريق األمر البرمجي التالي :اذا كان  -3

 Show  . اسم النموذج 

 Endاألمر الذي يقوم بإنهاء البرنامج هو  -4

 Falseأو     Trueاما نُعطيها قيمة   Visibleإلخفاء كائن أو اظهاره نقوم بتغيير خاصية  -5

 نالحظ مما سبق أن : 

 الكائنات لها خاصيه االسم ، ويمكن تعديله  بأي اسم نراه مناسبا .جميع  -1

     pictureو ال     textباستثناء ال    captionجميع الكائنات لها خاصية ال  -2

   textهي    textأهم خاصيه للكائن   -3

 

 

 فمثال لو طُلب منك تصميم الشكل التالي :

 

كائنات : 6فإنك ستقوم بإدراج   

 

 

 

لكل واحد منهم كالتالي :بحيث سيتم تغيير الخصائص   

 

 

 لتعديل أو اعطاء أي قيمة ألي خاصيه ألي كائن نكتب الصيغه التاليه : 

 القيمة    =  اسم الخاصيه   . اسم الكائن 

( 3 ) Label 

( 2 ) Text 

( 1 ) Command 

 

Label1.Caption = "Email or Phone" 

Label2.Caption = "Password" 

Label3.Caption = "Forget account ?" 

Text1.Text = " " 

Text2.Text = " " 

Command1.Caption = "log In" 
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  أمثله :

: أمام كل شاشة من الشاشات التاليه أكتب عدد الكائنات المستخدمه في كل منهم مع التفاصي وذكر قيم خصائص كل 1مثال 

 منهم . ف مثالً 

 

 

 

) الكائنات(عدد األدوات  9  

Form1.Caption = خيارات البحث Form 

Label1.Caption الدرجه العلمية=     Label1 

Label2.Caption=اسم التخصص   Label2 

Check1.Caption= دبلوم Check1 

Check2.Caption= بكالوريس Check2 

Check3.Caption =ماجستير   Check3 

Text1.Text = “ “ Text 

Command1.Caption =تحديث Command1 

Command2.Caption =إلغاء Command2 

 
 عدد األدوات

) الكائنات(   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 عدد األدوات

) الكائنات(   

  

  

  

  

  

  

  



 Page 10                                                                                                                                                                             رشــــا ُمحمد الطراونة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عدد األدوات

) الكائنات(   
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: أمام كل شاشة من الشاشات التاليه أكتب اسم الكائن واكتب خصائصه و قيم كٍل منها مع رسمه :2مثال   

  

 

 

 

 

============================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الكائن : 

 الخاصية القيمة

  

  

  

  

  

  

  

 اسم الكائن : 

 الخاصية القيمة

  

  

  

  

  



 Page 12                                                                                                                                                                             رشــــا ُمحمد الطراونة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:م ، ومن ثم أكمل الجمل البرمجيه و قيم كٍل منه مواكتب خصائصه اتالكائن اءأكتب اسم أ :3مثال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الكائن : 

 الخاصية القيمة

  

  

  

  

  

  

 اسم الكائن الخاصيه القيمة
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Private Sub Cmd2_Click() 

Text3.Text     =    Val(Text1. ____________) + ________(Text2.____________) 

End Sub 

 

Private Sub Command1_Click()                                               أكتب الجمله البرمجيه لعمليه الطرح 

____________________________________________________________ 

End Sub 

 

Private Sub Command2_Click()                                            أكتب الجمله البرمجيه لعمليه القسمة 

______________________________________________________________ 

End Sub 

 

Private Sub Command3_Click()                                            أكتب الجمله البرمجيه لعمليه الضرب 

______________________________________________________________ 

End Sub 

 

Private Sub Command4_Click()                       أكتب الجمله البرمجيه لمسح ما داخل النصوص                 

        

________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

End Sub 
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:لديك الجمل البرمجيه لتاليه ، استخرج منها أسماء الكائنات و خصائصهم ، وأستنتج شكل النموذج بناءاً عليه : 4مثال   
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  Print    الطباعة جملة

 

 

 

 

 

 

 

 آلية التطبيق لجملة الطباعة:  

  االرقام الموجبة تأخذ فراغ قبل وبعد.

  االرقام السالبة تأخذ فراغ بعد فقط. 

الحروف ال نترك فراغ ال قبل و ال بعد    

Print 5                         

Print -7  

Print 9  

Print “Ali”  

 

 الفاصلة والفاصلة المنقوطة.

 التالي . انتقل مباشرة الى الحقل :*الفاصلة  

 رها موجودة و نعطي الفراغ  كما تحدثنا سابقا.بال نعت: *الفاصلة المنقوطة

 

  5  

-7  

 9  

Ali  

  

 أرقام حروف

 سالبة موجبه

 األوامر البرمجية  شاشة الُمخرجات
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 :مالحظات*

المنقوطة نعتبرها واحدة.ررت الفاصلة *اذا ُك  

  printفي نفس السطر ونلغي فاننا نكمل *اذا وجدت فاصلة في النهاية  

 مثال : ما ناتج طباعة الُجمل التالية :

Print 7,7,90,  

Print 45,9  

Print 6;8;;;;;;;;;;-7  

Print 6,”Ali”;8  

 7  

 6   8  -7  

6  Ali  8  

 7   90   45   9  

خانه  14شاشة الُمخرجات ُتقسم الى خمس حقول و كل حقل 

 

 

  

--------------- 
          

  

   خانة   14

حقول   5
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 البيانات والمتغيرات

 عند خطأ رسالة اظهار البرنامج سيقوم واال البرنامج داخل المتغيرات جميع تعريف يجب للبرنامج االفتراضى الوضع فى

 عملية اجراء يمكننا المثال سبيل فعلى البيانات لتخزين اماكن عن عبارة والمتغيرات هذه المتغيرات على تعرفه لعدم التشغيل

.البرنامج داخل متكررة بصورة المتغير هذا استخدام ثم متغير داخل  العملية هذه ناتج وتخزين معقدة حسابية  

 

المتغيرات هي : والصيغة العامة لتعريف  

Dim VariableName As DataType 

متبوعه بنوع     as ثم الكلمة    VariableName    متبوعه بأسم المتغير    Dim  حيث تبدأ بكلمة  

ويجب مالحظة انه يجب اختيار نوع البيانات الذى نريد استخدامه مع المتغيير  الذى نريد تعينه للمتغير  DataType  البيانات

 .احات كبيرة من الذاكرة دون داعي وسوف نتعرف على انواع البيانات تفصيليا فى االجزاء القادمةلتفادي استخدام مس

 

 شروط كتابة المتغيرات : 

   (mark,sort)من الحروف األبجدية باللغة اإلنجليزية أن تبدا التسمية بحروف-1

 حرفا 255أن ال تتجاوز التسمية  -2

 ،/....(او فراغ-الرموز الخاصة )+،أن ال تحتوي التسمية على بعض -3

 dimأن ال تكون التسمية إحدى الكلمات او االوامر التي تستخدمها لغة البرمجة مثل-4

 أن ال تبدأ برقم -5

 أمثله :
   Integerمن نوع   x لتعريف متغير -

Dim  x  as integer  

   Stringمن نوع   z لتعريف متغير -

Dim  z  as string  

 حروف فقط . 3بحيث يحجز    Stringمن نوع   z متغيرلتعريف  -

Dim  y  as string * 3 

 

http://vb.chatal3nabi.com/
http://vb.chatal3nabi.com/
http://vb.chatal3nabi.com/
http://vb.chatal3nabi.com/
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 : أنواع البيانات الّتالية فيجول بيسكتدعم بيئة ال

Integer -   يح يمثل عدد صح (4 Byte) 

Long -    يمثل عدد صحيح(8 Byte ) 

Single -   يمثل عدد غير صحيح بخانة واحدة بعد الفاصلة. 

Double -   ثل عدد غير صحيحيم . 

String -    بليون حرف 2يمثل قيمة حرفية تتسع الى. 

Boolean –  ستخدم لتمثيل القيمتين : صحيحةي (True) , خاطئة (False) 

Date -    يمثل التاريخ والوقت ) يمثل التاريخ( 

-Variant  تمثيل أي نوع من البيانات 

(Currency)  نوع بيانات للعملة أو قيمة المال.  

  مثال تطبيقي :
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 الُجمل البرمجية لشاشة التنفيذ السابقة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Sub Command1_Click() 

Dim a As Integer 

a = 12345 

Text1.Text = a 

End Sub 

 عند انقر على زر األمر األول يتم مايلي : 

 من نوع أعداد صحيحه aتعريف ُمتغير اسمه 

 في هذا الُمتغير  12345تخزين قيمة 

 حفظ القيمة داخل ُمربع النص 

هي صفر النه   aالقيمة االفتراضية للمتغير *

 من نوع عدد 
 

 Private Sub Command2_Click() 

Dim a2 As Long 

a2 = 1234567891 

Text2.text = a2 

End Sub 

يتم مايلي :  عند انقر على زر األمر الثاني  

من نوع أعداد صحيحه  a2تعريف ُمتغير اسمه 

 طويلة 
 في هذا الُمتغير  1234567891تخزين قيمة 

 حفظ القيمة داخل ُمربع النص 

هي صفر النه   a2القيمة االفتراضية للمتغير *

 من نوع عدد
 

 
Private Sub Command3_Click() 

Dim s As Single 

s = 256698.1 

Text3.Text = s 

End Sub 

يتم مايلي :  عند انقر على زر األمر الثالث  

 من نوع أعداد كسرية  sتعريف ُمتغير اسمه 

 في هذا الُمتغير  256698.1تخزين قيمة 

 حفظ القيمة داخل ُمربع النص 

هي صفر النه من  sالقيمة االفتراضية للمتغير *

 نوع عدد
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Private Sub Command4_Click() 

Dim s2 As Double 

s2 = 2566.9936 

Text4.Text = s2 

End Sub 

يتم مايلي :  عند انقر على زر األمر الرابع   

من نوع أعداد كسرية  s2تعريف ُمتغير اسمه 

 طويلة 
 في هذا الُمتغير  2566.9936تخزين قيمة 

 حفظ القيمة داخل ُمربع النص 

هي صفر النه  s 2القيمة االفتراضية للمتغير*

 من نوع عدد
 

 

 
Private Sub Command5_Click() 

Dim str As String * 3 

str = "hello" 

Text5.Text = str 

End Sub 

يتم مايلي :  عند انقر على زر األمر الخامس  

  نصوص من نوع strتعريف ُمتغير اسمه 

 في هذا الُمتغير  helloتخزين كلمة  

 ُمربع النص حفظ القيمة داخل
هي فراغ النه  s 2القيمة االفتراضية للمتغير*

 من نوع نص
 

 

 
  
 

 

Private Sub Command6_Click() 

Dim d As Date 

Text6.Text = d 

End Sub 

يتم مايلي :  عند انقر على زر األمر السادس  

 من نوع تاريخ dتعريف ُمتغير اسمه 

 تخزين قيمة الساعة في هذا الُمتغير 

 حفظ القيمة داخل ُمربع النص 
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Private Sub Command7_Click() 

Dim bool As Boolean 

Bool = false  

Text7.Text = bool 

End Sub 

يتم مايلي :  عند انقر على زر األمر السابع  

 من نوع قيمة منطقية boolتعريف ُمتغير اسمه 

 في هذا الُمتغير  falseتخزين قيمة 

 حفظ القيمة داخل ُمربع النص 
  falseهي boolالقيمة االفتراضية للمتغير*

 

 
 
 

 

Private Sub Command8_Click() 

Dim v As Variant 

v = "Hello" 

Text1.Text = v 

End Sub 

يتم مايلي :  عند انقر على زر األمر الثامن  

  vتعريف ُمتغير اسمه 

 ُيمكن تخزين أي قيمة داخل هذا االُمتغير 

 حفظ القيمة داخل ُمربع النص 
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 العمليات الحسابيه

 

 الُجمل البرمجية لشاشة التنفيذ السابقة :
أوال : سيتم تغيير األسماء البرمجيه لألزرار    

 

 

 

 

 

Private Sub Add_Cmd_Click() 

A = Val(Text1.Text) 

B = Val(Text2.Text) 

C = A + B 

Text3.Text = C 

End Sub 

 زر الجمع : 
 

  Aُنخزن القيمه داخل مربع النص األول في الُمتغير

 Bُنخزن القيمه داخل مربع النص الثاني في الُمتغير

  Cنجمع القيمتين في الُمتغير 

 في ُمربع النص الثالث.    Cُنخزن قيمة 
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Private Sub Sub_Cmd_Click() 

A = Val(Text1.Text) 

B = Val(Text2.Text) 

C = A - B 

Text3.Text = C 

End Sub 

 زر الطرح : 
 

  Aُنخزن القيمه داخل مربع النص األول في الُمتغير

 Bُنخزن القيمه داخل مربع النص الثاني في الُمتغير

  Cنطرح القيمتين في الُمتغير 

 في ُمربع النص الثالث.    Cُنخزن قيمة 

 
Private Sub Mul_Cmd_Click() 

A = Val(Text1.Text) 

B = Val(Text2.Text) 

C = A * B 

Text3.Text = C 

End Sub 

 زر الضرب : 
 

  Aُنخزن القيمه داخل مربع النص األول في الُمتغير

 Bُنخزن القيمه داخل مربع النص الثاني في الُمتغير

  Cنضرب القيمتين في الُمتغير 

 في ُمربع النص الثالث.    Cُنخزن قيمة 

 
Private Sub Div1_Cmd_Click() 

A = Val(Text1.Text) 

B = Val(Text2.Text) 

C = A \ B 

Text3.Text = C 

End Sub 

 زر القسمة بناتج صحيح  : 
 

  Aُنخزن القيمه داخل مربع النص األول في الُمتغير

 Bُنخزن القيمه داخل مربع النص الثاني في الُمتغير

  Cنقسم القيمتين في الُمتغير 

 في ُمربع النص الثالث.    Cُنخزن قيمة 

 
Private Sub Div2_Cmd_Click() 

A = Val(Text1.Text) 

B = Val(Text2.Text) 

C = A / B 

Text3.Text = C 

End Sub 

 زر القسمة بناتج حقيقي  : 
 

  Aُنخزن القيمه داخل مربع النص األول في الُمتغير

 Bُنخزن القيمه داخل مربع النص الثاني في الُمتغير

  Cنقسم القيمتين في الُمتغير 

 في ُمربع النص الثالث.    Cُنخزن قيمة 
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Private Sub mod1_Cmd_Click() 

A = Val(Text1.Text) 

B = Val(Text2.Text) 

C = A mod B 

Text3.Text = C 

End Sub 

 زر باقي القسمة  : 
 

  Aُنخزن القيمه داخل مربع النص األول في الُمتغير

 Bُنخزن القيمه داخل مربع النص الثاني في الُمتغير

  Cنجد ناتج باقي القسمة القيمتين في الُمتغير 

 في ُمربع النص الثالث.    Cُنخزن قيمة 

 
Private Sub pow_Cmd_Click() 

A = Val(Text1.Text) 

B = Val(Text2.Text) 

C = A ^ B 

Text3.Text = C 

End Sub 

 زر اأُلس  : 
 

  Aُنخزن القيمه داخل مربع النص األول في الُمتغير

 Bُنخزن القيمه داخل مربع النص الثاني في الُمتغير

  Cنجد ناتج اأُلس للقيمتين في الُمتغير 

 في ُمربع النص الثالث.    Cُنخزن قيمة 

 
Private Sub clear_Cmd_Click() 

Text1.Text = “   “ 

Text2.Text = “   “  

Text3.Text = “   “ 

End Sub 

 زر المسح  ) مسح ما داخل مربعات النصوص(

Private Sub close_Cmd_Click() 

End 

End Sub 

 زر اإلنهاء 
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 عمليات المقارنه المنطقيه 
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 االقترانات الجاهزة 
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Private Sub Val_Cmd_Click() 

Print "Val Function " 

Print " ___________ " 

Print Val(Text1.Text) 

Print ("20") 

Print Val("20") 

Print " ____________ " 

End Sub 

 في هذا الزر :

 جمله طباعه عاديه تطبع ما بين اشارتي االقتباس 1السطر 

 أيضا جمله طباعه عادية تطبع خط 2السطر 

تأخذ ما داخل مربع النص  valنستخدم فيها الداله  3السطر 

 وتحوله  الى قيمة عدديه ثم تطبعه 

 يطبع ما داخل االقتباس كنص وليس كقيمة   4السطر 

  20يطبع قيمة ما داخل االقتباس وهي    5السطر

 جمله طباعه عادية تطبع خط    6السطر 

Private Sub Sqr1_Cmd_Click() 

Print "Sqr Function " 

Print " ___________ " 

Print Sqr(Text2.Text) 

Print Sqr(9) 

End Sub 

Private Sub ABS2_Cmd_Click() 

Print "ABS Function " 

Print " ___________ " 

Print Abs(Text3.Text) 

Print Abs(-9.5) 

End Sub 

 في هذا الزر : 

 جمله طباعه عاديه تطبع ما بين اشارتي االقتباس 1السطر 

 أيضا جمله طباعه عادية تطبع خط 2السطر 

نستخدم فيها داله الجذر التربيعي تأخذ القيمة من  3السطر 

 داخل مربع النص و ُتجد الجذر التربيعي لها 

 9ذر التربيعي للرقم يطبع الج 4السطر 

 في هذا الزر : 

 جمله طباعه عاديه تطبع ما بين اشارتي االقتباس 1السطر 

 أيضا جمله طباعه عادية تطبع خط 2السطر 

من له القيمة الُمطلقة تأخذ الرقم نستخدم فيها دا 3السطر 

 عدد موجب . داخل مربع النص  وُتحوله الى

 .موجبًا  9.5طبع العدد ي  4السطر 
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Private Sub F_Cmd_Click() 

Print "Fix Function " 

Print " ___________ " 

Print Fix(Text4.Text) 

Print Abs(-9.5) 

End Sub 

Private Sub Length_Cmd_Click() 

Print "Len Function " 

Print " ___________ " 

Print Len(Text5.Text) 

Print Len("121212") 

End Sub 

Private Sub LowerCase_Cmd_Click() 

Print "LCase Function " 

Print " ___________ " 

Print LCase(Text6.Text) 

Print LCase("HeLLo") 

End Sub 

 في هذا الزر : 

 جمله طباعه عاديه تطبع ما بين اشارتي االقتباس 1السطر 

 أيضا جمله طباعه عادية تطبع خط 2السطر 

نستخدم فيها داله القيمة الصحيحة تأخذ الرقم من  3السطر 

 داخل مربع النص  وتلغي الكسور منه  .

 بدون ُكسور . 9يطبع العدد   4السطر 

 في هذا الزر : 

جمله طباعه عاديه تطبع ما بين اشارتي االقتباس  1السطر 

 أيضا جمله طباعه عادية تطبع خط 2السطر 

بإيجاد نستخدم فيها داله طول النص، وهي تقوم  3السطر 

 عدد حروف ما داخل ُمربع النص.

يطبع عدد الحروف أواألرقام الموجوده داخل  4السطر 

 االقتباس .

 في هذا الزر : 

مله طباعه عاديه تطبع ما بين اشارتي االقتباس ج 1السطر 

 أيضا جمله طباعه عادية تطبع خط 2السطر 

تقوم بتحويل الحروف المكتوبة نستخدم فيها داله  3السطر 

 في مربع النص الى حروف صغيرة 

الحروف الموجوده بين اشارتي االقتباس يطبع  4السطر 

 بشكل صغير .
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Private Sub UpperCase_Cmd_Click() 

Print "UCase Function " 

Print " ___________ " 

Print UCase(Text7.Text) 

Print UCase("HeLLo") 

End Sub 

 في هذا الزر : 

جمله طباعه عاديه تطبع ما بين اشارتي االقتباس  1السطر 

 أيضا جمله طباعه عادية تطبع خط 2السطر 

نستخدم فيها داله تقوم بتحويل الحروف المكتوبة  3السطر 

 في مربع النص الى حروف كبيرة 

يطبع الحروف الموجوده بين اشارتي االقتباس  4السطر 

 بشكل كبير .
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 تكملة االقترانات الجاهزة 
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Private Sub LEf_Cmd_Click() 

Print "Left Function " 

Print Left(Text1.Text, 3) 

Print " ___________ " 

End Sub 

Private Sub Righ_Cmd_Click() 

Print "Right Function " 

Print Right(Text2.Text, 2) 

Print " ___________ " 

End Sub 

Private Sub M_Cmd_Click() 

Print "Mid Function " 

Print Mid(Text3.Text, 4, 3) 

Print " ___________ " 

End Sub 

Private Sub A_Cmd_Click() 

Print "ASC Function " 

Print Asc(Text4.Text) 

Print " ___________ " 

End Sub 

 في هذا الزر : 

جمله طباعه عاديه تطبع ما بين اشارتي  1السطر 

 أيضا جمله طباعه عادية تطبع خط 2االقتباس السطر 

حروف من  3نستخدم فيها داله تقوم باقتطاع   3السطر 

 جهة اليسار 

 في هذا الزر : 

جمله طباعه عاديه تطبع ما بين اشارتي  1السطر 

 أيضا جمله طباعه عادية تطبع خط 2االقتباس السطر 

نستخدم فيها داله تقوم باقتطاع  حرفين من  3السطر 

 جهة اليمين

 في هذا الزر : 

جمله طباعه عاديه تطبع ما بين اشارتي  1السطر 

 أيضا جمله طباعه عادية تطبع خط 2االقتباس السطر 

حروف  3باقتطاع  نستخدم فيها داله تقوم  3السطر 

 بدءأ من الحرف الرابع 

 في هذا الزر : 

جمله طباعه عاديه تطبع ما بين اشارتي  1السطر 

 تطبع خطأيضا جمله طباعه عادية  2االقتباس السطر 

نستخدم فيها داله تقوم بإيجاد الكود ) الرمز(  3السطر 

 لما داخل مربع النص
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Private Sub Ch_Cmd_Click() 

Print "Chr Function " 

Print Chr(Text5.Text) 

Print " ___________ " 

End Sub 

Private Sub T_Cmd_Click() 

Print "Trim Function " 

Print Trim(Text6.Text) 

Print " ___________ " 

End Sub 

Private Sub LT_Cmd_Click() 

Print "LTrim Function " 

Print LTrim(Text7.Text) 

Print " ___________ " 

End Sub 

Private Sub RT_Cmd_Click() 

Print "RTrim Function " 

Print RTrim(Text8.Text) 

Print " ___________ " 

End Sub 

 في هذا الزر : 

جمله طباعه عاديه تطبع ما بين اشارتي  1السطر 

 أيضا جمله طباعه عادية تطبع خط 2س السطر االقتبا

نستخدم فيها داله تقوم بإيجاد الحرف للرقم أو  3السطر 

 الكود لما داخل مربع النص 

 في هذا الزر : 

جمله طباعه عاديه تطبع ما بين اشارتي  1السطر 

 أيضا جمله طباعه عادية تطبع خط 2االقتباس السطر 

نستخدم فيها داله تقوم بمسح الفراغات من  3السطر 

 اليمين ومن اليسار لما داخل مربع النص

 في هذا الزر : 

جمله طباعه عاديه تطبع ما بين اشارتي  1السطر 

 أيضا جمله طباعه عادية تطبع خط 2االقتباس السطر 

نستخدم فيها داله تقوم بمسح الفراغات من  3السطر 

 اليسار لما داخل مربع النص

 في هذا الزر : 

جمله طباعه عاديه تطبع ما بين اشارتي  1السطر 

 أيضا جمله طباعه عادية تطبع خط 2االقتباس السطر 

نستخدم فيها داله تقوم بمسح الفراغات من  3السطر 

 اليمين لما داخل مربع النص
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 صندوق االدخال و صندوق الرسائل

 صندوق اإلدخال : 
 الصيغة العامه : 

 

 

 مثال1 : 

 

 

 

 مثال2 : 

 

 

Variable _Name = InputBox( Prompt , [Title] ,[ Default value])  

 ) القيمة االفتراضيه ، العنوان ، نص الرساله ) InputBox  = اسم الُمتغير 

Dim s as String 

s = InputBox( “Enter your name” , “Input Test “)  

Dim S2 as String 

S2 = InputBox( “Enter your name” , “Input Test” , “Harry” )  
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 مثال3 : 

 

 

 

 مثال4 : 

Dim n1 AS Integer 

Dim n2 AS Integer 

n1=InputBox (“أدخل العدد األول”) 

n1=InputBox (“أدخل العدد الثاني”) 

Sum=n1+ n2 

Print (sum) 

  

 سيظهر مربع حوار يطلب العدد األول ثم العدد الثاني وبعدها سيظهر ناتج جمعهما.عند تنفيذ هذا المثال 

 

Dim A as integer 

A =  val( InputBox( “Enter  Number1” , “Input Test” , 10 ) ) 
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 صندوق الرسائل  : 

إلظهار رسائل للمستخدم كرسائل التأكيد والتنبيه والترحيب وغير ذلك ويملك  MsgBox يمكن استخدام األمر
 هذا األمر شكلين :

 

 الشكل األول )البسيط(:

MsgBox (“الرسالة التي نريد إظهارها”) 

 

 عند تنفيذ هذا األمر سيظهر صندوق يحوي الرسالة وزر موافق مثال:

    MsgBox (“أهالً بكم يف برناجمنا”) 

 

 

نفذ البرنامج وعندها ستظهر الرسالة السابقة، ويتوقف تنفيذ البرنامج حتى نضغط على الزر موافق فتختفي الرسالة وتظهر نافذة 
 البرنامج الرئيسية.
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 الشكل الثاني:
وفيه نستطيع إضافة أزرار غير زر موافق ومن ثم نستطيع معرفة رقم الزر الذي تم اختياره، وفي هذه الحالة يملك الشكل 

 التالي:
 
 
 

 ضغطه.وهو يمثل رقم الزر الذي تم  Integer من نوع تغيرهو م   :تغيرالم  
 ويمثل نوع األزرار واأليقونات التي نريد إظهارها في الرسالة ويمكن لهذا الرقم أن يأخذ إحدى القيم التالية: الرقم:

 
 

إلظهار زري نعم وال  68كأن نستخدم الرقم   خيار في آن واحد يمكن الجمع بين الثوابت أو األرقام للحصول على أكثر من       
 (.4+64=68وأيقونة سؤال )

 

 

 

)msgBox  = اسم الُمتغير  ، نص الرساله ، رقم )العنوان  
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 :1 مثال

  

 

  

 :2 مثال

 

 

 

 

A1=”هل تريد اخلروج” 

A2=”تأكيد” 

Re=MsgBox (A1 , 4 , A2) 
 

a = MsgBox("Are you sure", 4 + 32, "Be Carefull") 

b = MsgBox("The Last Name Field must not be blank", 0 + 48, "Last Name") 

c = MsgBox("A bad dataBase error has occurred", 0 + 16, "UpdateCustomerTable") 

d = MsgBox("Enter Your name", 65, "be CareFull") 
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 الجمل الشرطية

  الجملة الشرطية

  استخدامها
  عند حاجتنا التخاذ قرارات مختلفة حسب شرط معين IF تستخدم الجملة الشرطية

 مثال :

  إذا كانت درجة الطالب أكبر من أو يساوي 60 فهو ناجح ، وإذا كانت أقل من 60 فهو راسب

 

1 -    IF – THEN 

 

 

 

IF grade >=60 then result = “pass” 

 

2-  IF – THEN – ENDIF 

 

 

 

 

IF grade>=60 then 

 result = “pass” 

Text1.text=”Mabrooook “ 

ENDIF 

 

 

 

 

 

IF    الشرط المطلوب اختباره THEN األمر الذي سيتم تنفيذه اذا كان الشرط صحيح 
 

IF    الشرط المطلوب اختباره THEN 

  اذا كان الشرط صحيح األوامر أو الجمل التي سيتم تنفيذها  

ENDIF 
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3- IF – THEN – ELSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF grade>=60 then 

 result = “pass” 

ELSE 

result =”fail  “ 

ENDIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF    الشرط المطلوب اختباره THEN 

 مجموعة الجمل  التي سيتم تنفيذها اذا كان الشرط صحيح

ELSE 

 مجموعة الجمل التي سيتم تنفيذها إذا كان الشرط خاطيء

ENDIF 
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4-   IF – THEN – ELSEIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF grade>=90 then 

 result = “Excellent” 

ELSEIF grade>=80 then 

 result = “very good” 

ELSEIF grade>=70 then 

 result = “good” 

ELSEIF grade>=60 then 

 result = “not bad” 

ELSE 

result =”fail  “ 

Endif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF    الشرط األول  THEN 

   مجموعة الجمل التي سيتم تنفيذها اذا كان  الشرط األول صحيح 

ELSEIF   الشرط الثاني  THEN 

  مجموعة الجمل التي سيتم تنفيذها إذا كان الشرط الثاني 

ELSE 

 مجموعة الجمل التي سيتم تنفيذها إذا كانت كل الشروط خاطئة

ENDIF 
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Select – case  جملة االختيار 
 

 أنواع جملة االختيار :
Format Examples 

Case  number,number, number,…….. 

Case  character,character ,…. 

Case 1, 10, 100 

Case "Y", "y" 

Case  number to number  

Case  character to character  

Case 1 To 9 

Case "A" To "C" 

Case Is ……. Case Is >= 21 

Case all of them  Case Is <= 5, 20 To 29, 43 

 

 أمثله :
 مثال 1 : 

Winter season            فانه سيظهر كلمة 3او  2او  1اذا قمنا بادخال االرقام                        
 

Spring season           فانه سيظهر كلمة 5أو  4اذا قمنا بادخال االرقام                        
 

Summer season                  مةفانه سيظهر كل 9أو 8أو  7أو  6اذا قمنا بادخال االرقام                        
 

Fall season          وغير ذلك فانه سيظهر كلمة                        
   
 

Dim x as integer  

X= text1.text 

Select case X  

Case 1,2,3 

Print “ winter Season” 

Case 4,5 

Print “Spring Season” 

Case 6,7,8,9 

Print “ Summer Season” 

Case Else 

Print “Fall Season” 

 

End Select  
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 مثال 2 : 
 

Excellent Students       سيطبع  A , B+         : اذا قمنا بادخال األحرف  

Good Students سيطبع  B , C+         : اذا قمنا بادخال األحرف  

not bad Students سيطبع  C , D+,D         : اذا قمنا بادخال األحرف  

bad Students   سيطبع F           : اذا قمنا بادخال الحرف                           
 

 

Dim x as String  

X= text1.text 

Select case X  

Case “A” , “B+” 

Print “Excellent Students” 

Case “B” , “C+”  

Print “Good Students” 

Case “C” , “D+” ,”D” 

Print “not bad Students” 

Case “F” 

Print “bad Students” 

 

End Select 

 
 مثال 3 :    

Need to work harder  49اذا قمنا بادخال األرقام من صفر الى :  

Average               59الى  50اذا قمنا بادخال األرقام من :  

Above Average  69الى  60اذا قمنا بادخال األرقام من :  

Good          84الى  70اذا قمنا بادخال األرقام من :  

Excellent   84اذا قمنا بادخال أي رقم غير هؤالء :  
 
Dim mark As Single 

mark = text1.text 

Select Case mark 

Case 0 to 49 

Label1.Caption =" Need to work harder" 

Case 50 to 59 

Label1.Caption = "Average" 

Case 60 to 69 

Label1.Caption = "Above Average" 
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Case 70 to 84 

Label1.Caption = "Good" 

Case Else 

Label1.Caption = "Excellent" 

End Select 

 

 مثال 4 : 

Capital Letters  سيطبع  A  to  Z        : اذا قمنا بادخال أي حرف من األحرف  

small Letters      سيطبع  a  to  z          : اذا قمنا بادخال أي حرف من األحرف  
 
 

Dim mark As String 

mark = text1.text 

Select Case mark 

Case “A” to “Z” 

Label1.Caption =" Capital Letters" 

Case “a” to “z” 

Label1.Caption = "Small Letters" 

End Select 

 

 

 

 مثال 5 : 

Excellent     سيظهر : 85اذا قمنا بادخال أي رقم أكبر أو يساوي  

Good         سيظهر : 70اذا قمنا بادخال أي رقم أكبر أو يساوي  

Above Average  سيظهر : 60اذا قمنا بادخال أي رقم أكبر أو يساوي  

Average       سيظهر : 50اذا قمنا بادخال أي رقم أكبر أو يساوي  

Need to work harder منا بادخال أي رقم غير ذلك:اذا ق  
 

 

Example 5: 

 

Dim mark As Single 

 mark = text1.text  

   

   Select Case mark 

Case Is >= 85  

       Label1.Caption = "Excellent" 

Case Is >= 70  
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     Label1.Caption = "Good" 

 Case Is >= 60 

Label1.Caption = "Above Average" 

Case Is >= 50 

Label1.Caption = "Average" 

Case Else 

Label1.Caption = "Need to work harder" 

End Select 

 

 

 مثال 6 : 
أو      أدخلنا أي رقم بين  50أو أدخلنا الرقم 86اذا قمنا بادخال أي رقم من االرقام أكبر من أو يساوي        

فانه سُيظهر كلمة  660و ل  500ال  
Excellent 

 

 

Dim mark As Single 

 mark = text1.text     

   Select Case mark 

Case Is >= 85 ,50,500 to 660 

       Label1.Caption = "Excellent" 

End Select 
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 جمل التكرار والدوران

 

 كالتالي :  أشكال  تتكون جمل الدوران من مجموعة

1- For --- Next   

2- Do --- Loop 

The Do Loop statements have four different forms, as shown below: 

Do while condition       a) 

                one or more VB statements 

         Loop 

 

 Do        )b 

                 one or more VB statements  

           Loop While condition 

  

c)       Do Until condition  

               one or more VB statements  

          Loop 

 

d)      Do  

              one or more VB statements 

         Loop Until condition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 كيف أستخدم جملة التكرار المناسبة؟

For-Next 

 تستخدم إذا كانت القيمة األولية والنهائية معروفة

While- or  Until 

تتأكد من الشرط قبل أن تنفذ التكرار ،   

 نالحظ أنها تقوم بالتكرارعندما يكون الشرط صحيحًا

 فقط !
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For – Next  

 

 

Example1                                                                              10وحتى ال  1هذا المثال يقوم بطابعة األعداد من  

   For counter =1 to 10 

      Print counter 

   Next   counter 

Example 2                                                                          1000وحتى ال  1هذا المثال يقوم بطابعة األعداد من  

ثم يطبع 10في كل مره يزيد   

For counter=1 to 1000 step 10  

    Print counter  

Next counter 
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Example 3  

من كل رقم  5ثم يطرح  10في كل مره يطرح  5وحتى ال   1000هذا المثال يقوم بطابعة األعداد من   

  For counter=1000 to 5 step -5 

      counter=counter-10 

    print counter 

  Next counter 

 

Example 4  

        A   ---   Zهذا المثال يقوم بطابعة األحرف الكبيره من

  For counter=97 to 123 step -1 

      Print chr (counter)  

  Next counter 

Example 5 

     50الى  200هذا المثال يقوم بطابعة األعداد الزوجيه من 

  For counter = 199 to 49 step -2 

      Print counter  

  Next counter 

Example 6 

 )     step) بدون استخدام  بطريقة ثانية  50الى  200هذا المثال يقوم بطابعة األعداد الزوجية من 

  For counter=200 to 50  

      If  counter mod 2 = 0 then print counter   

  Next counter 
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Do—Loop while  

 في هذه الجمله يقوم البرنامج بالتنفيذ ثم التحقق من الشرط 

Example 1                                           9هذا المثال يقوم بطابعة األعداد من صفر وحتى ال  

Dim i as integer  

 Do 

Print i 

i = i + 1 

Loop While (i < 10) 

 

Example 2                                    10حتى ال 0هذا المثال يقوم بطابعة األعداد الزوجية من  

Dim j as integer  

 Do 

Print j 

j = j + 0 

Loop While (j < =10) 

 

Example 3                                    10حتى ال 50هذا المثال يقوم بطابعة األعداد الفردية من  

Dim j as integer  

j=49 

 Do 

Print j 

j = j -2 

Loop While (j > =10) 
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Do while -- Loop 

 في هذه الجمله يقوم البرنامج بالتحقق من الشرط ثم التنفيذ 

Example 1                                           9هذا المثال يقوم بطابعة األعداد من صفر وحتى ال  

Dim i as integer  

 Do while(i < 10) 

Print i 

i = i + 1 

Loop  

 

Example 2                                    10حتى ال 0هذا المثال يقوم بطابعة األعداد الزوجية من  

Dim i as integer  

 Do While (i < =10) 

Print i 

i = i + 2 

Loop  

 

Example 3                                    10حتى ال 50هذا المثال يقوم بطابعة األعداد الفردية من  

Dim j as integer  

j=49 

 Do While (j > =10) 

Print j 

j = j -2 

Loop  
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Do—Loop Until 

 في هذه الجمله يقوم البرنامج بالتنفيذ ثم التحقق من الشرط 

Example 1                                           9يقوم بطابعة األعداد من صفر وحتى ال هذا المثال  

Dim i as integer  

 Do 

Print i 

i = i + 1 

Loop Untill (i = 10) 

 

Example 2                                    10حتى ال 0هذا المثال يقوم بطابعة األعداد الزوجية من  

Dim i as integer  

 Do 

Print i 

i = i + 2 

Loop Untill (i =12) 

 

Example 3                                    10حتى ال 50هذا المثال يقوم بطابعة األعداد الفردية من  

Dim j as integer  

j=49 

 Do 

Print j 

j = j -2 

Loop Until (j  =9) 
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Do—Until  Loop  

    في هذه الجمله يقوم البرنامج بالتحقق من الشط ثم التنفيذ 

Example 1                                           9هذا المثال يقوم بطابعة األعداد من واحد وحتى ال  

Dim i as integer  

 Do Until (i = 10) 

Print i 

i = i + 1 

Loop  

 

Example 2                                    10حتى ال 0هذا المثال يقوم بطابعة األعداد الزوجية من  

Dim i as integer  

 Do Until (i =12) 

Print i 

i = i + 2 

Loop  

 

Example 3                                    10حتى ال 50هذا المثال يقوم بطابعة األعداد الفردية من  

Dim j as integer  

j=49 

 Do Until (j  =9) 

Print j 

j = j -2 

Loop  
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 ه لالمتداخ   forجمل التكرار

 

For counter1=startNumber to endNumber (Step increment) 

    For counter2=startNumber to endNumber (Step increment) 

        One or more VB statements 

    Next counter2 

Next  counter1 

Example 9.4 

Private Sub Form_Activate ( ) 

    For  firstCounter= 1to 5 

      Print “Hello” 

    For   secondCounter=1 to 4 

      Print “Welcome to the VB tutorial” 

    Next secondCounter 

  Next firstCounter 

     Print” Thank you” 

End 

 

 


