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 جامعة البلقاء التطبيقية
الجامعية رحمة  األميرة كلية  

ةاسساس العلوم األقسم   
2مهسرات احلساسوب (  3عمل )ورقة     

 اسم الطالـــــــب : ……………………………………………………………………………………………

 
 

 

 ___________________________________________________________    integerتعريف ُمتغير من نوع   -1

 ___________________________________________Stringفي متغير من نوع  textتخزين قيمة ال  -2

 مرات على نفس السطر كل واحده في حقل منفصل Hello 4طباعة كلمة  -3
________________________________________________________________________ 

 )مربعان نص( وتخزين النتيجة في مربع نص ثالث.    Text 2لجمع قيمتين من داخل   -4
________________________________________________________________________ 

 .Double)مربعان نص( وتخزين النتيجة في متغيرنص من نوع     Text 2جمع قيمتين من داخل  ل -5
____________________________________________________________________________________ 

 الى اللون األحمر . ____________________________________________   Labelتغيير لون خلفية  -6

 الى "ورقة عمل " ______________________________________________   Formتغيير عنوان ال -7

 الى اللون األخضر.____________________________________________    checkتغيير لون الخط  -8

 جملة انهاء البرنامج    _________________________________________________________ -9

 _____________________________________________    textجملة تفريغ ) مسح ( محتويات ال  -10

 ________________________________________________________   Pic1إلخفاء الصورة   -11

 يتسع فقط لثالث حروف .______________________________________  Stringتعريف ُمتغير من نوع  -12

 ______________________________________________ textداخل   "Welcomeتخزين كلمة  " -13

 _____________________________________ Stringداخل متغير من نوع   "Welcomeتخزين كلمة  " -14

_________________________________________________________________________ 

 داخل ُمتغير _____________________________________________________ 3.5تخزين الرقم  -15

_________________________________________________________________________ 

 [السؤال األول]   أكتب الجمل البرمجية التي تقوم بأداء ما يلي : 
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 على نفس السطر بين كل رقم والذي يليه فراغين  5-1طباعة األرقام من  -16

_________________________________________________________________________ 

 على نفس السطر ، كل رقم على حقل منفرد. 5-1طباعة األرقام من -17

_________________________________________________________________________ 

 على نفس السطر ، كل رقم على سطر ، بين كل رقم واالخر سطر فارغ  3-1طباعة األرقام من  -18

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________ textطباعه جذر عدد داخل  -19

 طباعه القيمة الُمطلقة لعدد داخل ُمتغير _______________________________________________ -20

 __________________________________________________2.5طباعه الجزء الصحيح للرقم  -21

 ___________________________________________________ 3-1طباعة مربعات األعداد من  -22

 _________________________________________________ 5على  20طباعة باقي قسمة العدد  -23

 طباعه عدد حروف كلمه ما أو أي نص ________________________________________________ -24

 حروف كبيره ______________________________________________   Helloطباعه حروف كلمه  -25

 حروف صغيره _____________________________________________  Masterطباعه حروف كلمة  -26

 ____________________________________األولى حروفها كبيره والثانيه حروفها كبيرهVisual Basicدمج كلمتين   -27

______________________________________________________________________________________

 ____________________________________________ welcomeحروف من اليسار لكلمه  3اقتطاع -28

 ______________________________________ (Welcome to basicمن الجمله  )  (e to b)اقتطاع  -29

 في الكمبيوتر ______________________________________________ Aالكود الذي يُمثل الحرف  -30

 text_________________________________________ جمله تقوم بفحص العدد األكبر ما بين عددين من داخل  -31

________________________________________________________________________ 

 "   الى قيمة عدديه  _____________________________________2014جملة لتحويل النص الرقمي   " -32

 متنياتي التوفيق والنجاح للجميع


