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  المشروع االول 
-------------------:-  

    Visual Basicأساسیات 
  )آلة حاسبة بسیطة: أسم المشروع (

  
  :ایليمسوف نتعلم من خالل تنفیذ ھذا المشروع ك

  
 .التعامل مع عناصر التحكم األساسیة .1

 
  .Formالنموذج  -
 .Text Boxصندوق النص  -
 .Labelالتسمیة  -
 .Command Buttonزر األمر  -

  
 .كیفیة إسناد قیمة الى خاصیة عنصر تحكم .2
 .Valالدالة  .3
 .Visual Basicالعملیات الریاضیة االساسیھ في  .4
 .IFأشكال األوامر الشرطیة  أحد .5

  
  -:الخاص بھذا المشروع موضح كمایلي   (Source Code) البرنامج

 
Private Sub Command1_Click() 
Text3.Text = Val(Text1.Text) + Val(Text2.Text) 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
End 
End Sub 
 
Private Sub Command3_Click() 
Text3.Text = Val(Text1.Text) - Val(Text2.Text) 
End Sub 
 
Private Sub Command4_Click() 
Text3.Text = Val(Text1.Text) * Val(Text2.Text) 
End Sub 
 
Private Sub Command5_Click() 
Text3.Text = Val(Text1.Text) / Val(Text2.Text) 
End Sub 
 
Private Sub Command6_Click() 
Text3.Text = Val(Text1.Text) Mod Val(Text2.Text) 
End Sub 
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Private Sub Command7_Click() 
Text3.Text = Val(Text1.Text) ^ Val(Text2.Text) 
End Sub 
 
Private Sub Command8_Click() 
Text3.Text = "" 
Text2.Text = "" 
Text1.Text = "" 
End Sub 

  
  

  :ناتج تنفیذ البرنامج أعاله موضح بالشكل التالي
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Properties Of  Form. 
2. Properties Of  Labels. 
3. Properties Of  Bottuns. 
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1. Properties Of  Form1. 
 

PROPERTIES  OF  FORM1 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Form1 
Caption Calculator 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         12 

ForeColor Black    اسود 
 
2. Properties Of  Labels. 
 
 

PROPERTIES  OF   LABEL1 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Label1 
Alignment 2-Center 
Caption The First Number 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         12 

ForeColor Black    أسود 
 
 
 

PROPERTIES  OF  LABEL2 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Label2 
Alignment 2-Center 
Caption The   ◌Second 

Number 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         12 

ForeColor Black  أسود   
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PROPERTIES  OF  LABEL3 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Label3 
Alignment 2-Center 
Caption The Result 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         12 

ForeColor Black    أسود 
 
3. Properties Of  TextBox. 
 

PROPERTIES  OF  TEXT1 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Text1 
Alignment 2-Center 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         16 

ForeColor Blue    ازرق 
Text   

 

PROPERTIES  OF  TEXT2 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Text2 
Alignment 2-Center 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         16 

ForeColor Blue    ازرق 
Text   

 

PROPERTIES  OF  TEXT3 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Text3 
Alignment 2-Center 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         16 

ForeColor Blue    ازرق 
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Text   
 
4. Properties Of  Command Bottuns. 
 

PROPERTIES OF COMMAND1 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Command1 
Caption  + 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         16 

 

PROPERTIES OF COMMAND3 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Command3 
Caption  - 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         16 

 

PROPERTIES OF COMMAND4 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Command4 
Caption  * 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         16 

 

PROPERTIES OF COMMAND5 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Command5 
Caption  / 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         16 

 

PROPERTIES OF COMMAND6 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Command6 
Caption  Mod  
Font Times New Roman 
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Font Style       Bold 
Font Size         16 

Properties of Command7 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Command7 
Caption  ^ 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         16 

 

PROPERTIES OF COMMAND2 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Command2 
Caption  E&xit 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         16 

 

PROPERTIES OF COMMAND8 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Command8 
Caption  &Clear 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         16 
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  المشروع الثاني 
 ------------------------:- 

  املةالة حاسبھ بسیطھ متك
 :سوف نتعلم من خالل ھذا المشروع مایلي

  
 التعامل مع عناصر التحكم االساسیھ -
 

 Formالنموذج  -
 Text Boxصندوق النص  -
 Labelالتسمیة  -
  Command Buttonزر االمر  -

  
 Text Boxاسناد قیمھ ثابتھ الى خاصیھ عنصر التحكم  -
 Valالدالة  -
 Visual Basicالعملیات االساسیھ الریاضیھ في  -
     If .. Then .. Elseط الشر -

  
  الھدف من المشروع 

سوف نقوم ببناء الة حاسبة بسیطھ متكاملة تسمح للمستخدم تنفیذ العملیات الریاضیھ االساسیھ على عددین 
  .واحد لتنفیذ عملیات الحاسبھ ھذه ولیس ثالثھ مثل المثال السابق)  Text Boxیستخدم (
  
  

  :شاشھ التالیھعند تنفیذ البرنامج سوف نحصل على ال
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  :البرنامج الذي یقوم بتنفیذ الحاسبھ اعاله مدون كالتالي
 
 
Dim n1 As Single 
Dim n2 As Single 
Dim op As String 
Private Sub Command1_Click() 
Text1.Text = (Text1.Text) + "1" 
End Sub 
 
Private Sub Command10_Click() 
Text1.Text = (Text1.Text) + "8" 
End Sub 
 
Private Sub Command11_Click() 
Text1.Text = (Text1.Text) + "9" 
End Sub 
 
Private Sub Command12_Click() 
Text1.Text = (Text1.Text) + "0" 
End Sub 
 
Private Sub Command13_Click() 
n1 = Val(Text1.Text) 
op = "+" 
Text1.Text = "" 
End Sub 
 
Private Sub Command14_Click() 
n1 = Val(Text1.Text) 
op = "/" 
Text1.Text = "" 
End Sub 
 
Private Sub Command15_Click() 
n1 = Val(Text1.Text) 
op = "mod" 
Text1.Text = "" 
End Sub 
 
Private Sub Command16_Click() 
Text1.Text = "" 
End Sub 
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Private Sub Command17_Click() 
End 
End Sub 
 
Private Sub Command18_Click() 
n1 = Val(Text1.Text) 
op = "^" 
Text1.Text = "" 
End Sub 
 
Private Sub Command19_Click() 
Text1.Text = (Text1.Text) + "." 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
Text1.Text = (Text1.Text) + "2" 
End Sub 
 
Private Sub Command20_Click() 
Text1.Text = "Mathematical Calculator" 
End Sub 
 
Private Sub Command21_Click() 
n1 = Val(Text1.Text) 
op = "-" 
Text1.Text = "" 
End Sub 
 
Private Sub Command3_Click() 
Text1.Text = (Text1.Text) + "3" 
End Sub 
 
Private Sub Command4_Click() 
Text1.Text = (Text1.Text) + "4" 
End Sub 
 
Private Sub Command5_Click() 
Text1.Text = (Text1.Text) + "5" 
End Sub 
 
Private Sub Command6_Click() 
n2 = Val(Text1.Text) 
If op = "+" Then 
Text1.Text = n1 + n2 
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ElseIf op = "*" Then 
Text1.Text = n1 * n2 
ElseIf op = "-" Then 
Text1.Text = n1 - n2 
ElseIf op = "/" Then 
Text1.Text = n1 / n2 
ElseIf op = "^" Then 
Text1.Text = n1 ^ n2 
ElseIf op = "mod" Then 
Text1.Text = n1 Mod n2 
Else 
End If 
End Sub 
 
Private Sub Command7_Click() 
n1 = Val(Text1.Text) 
op = "*" 
Text1.Text = "" 
End Sub 
 
Private Sub Command8_Click() 
Text1.Text = (Text1.Text) + "6" 
End Sub 
 
Private Sub Command9_Click() 
Text1.Text = (Text1.Text) + "7" 
End Sub 
 

  :نستخدم الخصائص التالیھ
 

  Formالشكل    .1
 

PROPERTIES  OF  FORM1 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Form1 
Caption Calculator 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         12 

Back Color High Light  
ForeColor Black    اسود 
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  Text Boxصندوق النص  .2
 

PROPERTIES  OF  TEXT BOX - 1 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Text1 
Alignment  0 – Left Justify 
Back Color High Light  
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         14 

Text  
 
  
 

    Command Buttonزر االمر  .3
 

PROPERTIES OF COMMAND1 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Command 
Caption  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0  
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         14 

 

PROPERTIES OF COMMAND1 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Command 
Caption  Exit, CE  
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         14 

 

PROPERTIES OF COMMAND1 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Command 
Caption  *, /, +, -, ^, Mod, =  
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         14 
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PROPERTIES OF COMMAND1 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Command 
Caption  Calculator  
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         14 
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  لثالمشروع الثا
 ----------------:-  

  )تحویل العمالت(
  -:سوف نتعلم من خالل ھذا المشروع مایلي

 -:التعامل مع عناصر التحكم التالیھ .1
 

     Formالنموذج  -
 Text Boxصندوق النص  -
  Label  التسمیھ  -
   Command Button   زر االوامر  -
   Combo Boxصندوق القائمھ المنسدلھ  -
  Imageالصوره    -

  
      If .. then ..elseالشكل العام لالوامر الشرطیھ  .2
 Select  .. Caseالشكل العام لالمر الشرطي  .3

 
  الھدف من المشروع

 ----------------------: -  
  ,بناء واجھة لتحویل العمالت او المبلغ المكافيء بالدوالر لقیمة مبلغ بعملة بلد معین

  
  :ھذا المشروع تظھر الواجھ التالیھعند تنفیذ 
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  : نستخدم الخصائص التالیھ الخاصھ بكل جزء من االجزاء المستخدمھ في بناء المشروع
  

  Formالشكل    .4
 

PROPERTIES  OF  FORM1 
Alphabetic Categorized 
(Name)  FrmEx 
Caption Money Changer 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         12 

Back Color High Light  
ForeColor Black    اسود 

 
 

  Text Boxصندوق النص  .5
 

PROPERTIES  OF  TEXT BOX - 1 
Alphabetic Categorized 
(Name)  TxtIn 
Alignment  2 - Center 
Back Color High Light  
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         14 

Text  
 

PROPERTIES  OF  TEXT BOX - 2 
Alphabetic Categorized 
(Name)  TxtOut 
Alignment  2 - Center 
Back Color High Light  
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         14 

Text  
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 Combo Boxوائم   صندوق الق .6
  

PROPERTIES  OF  COMBO BOX 
Alphabetic Categorized 
(Name)  CboIn 
Back Color Window Background  
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         14 

list France 
Germany 
Italy 

  
  
 

    Command Buttonمر وااالمفتاح  .7
 

PROPERTIES OF COMMAND1 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Command1 
Caption  How Many Dollars 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         12 

 
 

PROPERTIES OF COMMAND2 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Command2 
Caption  How Many Dollars 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         12 

 

PROPERTIES OF COMMAND3 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Command3 
Caption  How Many Dollars 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
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Font Size         12 
 

  Labelالتسمیھ    .8
 

PROPERTIES  OF  LABEL 
Alphabetic Categorized 
(Name)  LblIn 
Alignment 2-Center 
Caption - 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         12 

ForeColor Black    أسود 
 

PROPERTIES  OF  LABEL2 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Label2 
Alignment 2-Center 
Caption The Amount 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         14 

ForeColor Black    أسود 
 

PROPERTIES  OF  LABEL3 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Label3 
Alignment 2-Center 
Caption The Country 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         14 

ForeColor Black    أسود 
 
 

PROPERTIES  OF  LABEL4 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Label4 
Alignment 2-Center 
Caption The Result 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
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Font Size         12 
ForeColor Black    أسود 
Properties  of  label1 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Label1 
Alignment 2-Center 
Caption $ 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         14 

ForeColor Black    أسود 
 
 

   Picture Boxصندوق الصور   .9
 

PROPERTIES  OF  PICTURE BOX 
Alphabetic Categorized 
(Name)  ImgIn 
AutoSize True 
Visible False 
Picture Micro Soft Visual 

Studio,  Common, 
Graphics, Icons, Flags, 
Choose Country Flag, 
CTRUSA 

 

PROPERTIES  OF  PICTURE BOX 
Alphabetic Categorized 
(Name)  ImgF 
AutoSize True 
Visible False 
Picture Micro Soft Visual 

Studio,  Common, 
Graphics, Icons, Flags, 
Choose Country Flag, 
FLGFRAN 
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PROPERTIES  OF  PICTURE BOX 
Alphabetic Categorized 
(Name)  ImgG 
AutoSize True 
Visible False 
Picture Micro Soft Visual 

Studio,  Common, 
Graphics, Icons, Flags, 
Choose Country Flag, 
FLGGERM 

 

PROPERTIES  OF  PICTURE BOX 
Alphabetic Categorized 
(Name)  ImgI 
AutoSize True 
Visible False 
Picture Micro Soft Visual 

Studio,  Common, 
Graphics, Icons, Flags, 
Choose Country Flag, 
FLGITALY 

 
 

    Sourse Codeالبرنامج 
 
Private Sub Command1_Click() 
    If CboIn.Text = "France" Then 
        TxtOut.Text = Val(TxtIn.Text) * 0.2 
        LblIn.Caption = "FR" 
        ImgIn.Picture = ImgF.Picture 
    ElseIf CboIn.Text = "Germany" Then 
        TxtOut.Text = Val(TxtIn.Text) * 0.6 
        LblIn.Caption = "DM" 
        ImgIn.Picture = ImgG.Picture 
    ElseIf CboIn.Text = "Italy" Then 
        TxtOut.Text = Val(TxtIn.Text) * 0.1 
        LblIn.Caption = "IL" 
        ImgIn.Picture = ImgI.Picture 
    Else 
        MsgBox "Please Choose The Country From The List", vbCritical, "Error" 
    End If 
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End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
If CboIn.ListIndex = 0 Then 
        TxtOut.Text = Val(TxtIn.Text) * 0.2 
        LblIn.Caption = "FR" 
        ImgIn.Picture = ImgF.Picture 
    ElseIf CboIn.ListIndex = 1 Then 
        TxtOut.Text = Val(TxtIn.Text) * 0.6 
        LblIn.Caption = "DM" 
        ImgIn.Picture = ImgG.Picture 
    ElseIf CboIn.ListIndex = 2 Then 
        TxtOut.Text = Val(TxtIn.Text) * 0.1 
        LblIn.Caption = "IL" 
        ImgIn.Picture = ImgI.Picture 
    Else 
        MsgBox "Please Choose The Country From The List", vbCritical, "Error" 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Command3_Click() 
Select Case CboIn.ListIndex 
Case 0 
        TxtOut.Text = Val(TxtIn.Text) * 0.2 
        LblIn.Caption = "FR" 
        ImgIn.Picture = ImgF.Picture 
Case 1: 
        TxtOut.Text = Val(TxtIn.Text) * 0.6 
        LblIn.Caption = "DM" 
        ImgIn.Picture = ImgG.Picture 
Case 2: 
        TxtOut.Text = Val(TxtIn.Text) * 0.1 
        LblIn.Caption = "IL" 
        ImgIn.Picture = ImgI.Picture 
Case Else 
        MsgBox "Please Choose The Country From The List", vbCritical, "Error" 
End Select 
End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 21

 
 

  المشروع الرابع
----------------:-  

  )أدارة الفنادق(
  

  سوف نتعلم من خالل ھذا المشروع 
 

 :التعامل مع عناصر التحكم -
 

 Frameاالطار  -
 Option Buttonزر الخیار  -
 Check Boxصندوق التحقق  -

 
 تعلیمات الشرط -

 
حیث كلفة المبیت المعتم ده في أدارة الفندق  من   Visual Basicتكوین برنامج بلغة  -:الھدف من المشروع

الوجب ات الت ي , مكان الفندق ھ ل ھ و ف ي مرك ز المدین ھ او ف ي الض واحي, )من حیث عدد النجوم(على تصنف الفندق 
  ).نقدا او شیك(طرقیقة الدفع ) عشاء, غداء, فطور(یرید تناولھا 

 
:قامھ في فندق في فرنسا مثالعند تنفیذ ھذا المشروع سوف تظھر الواجھھ التالیھ الخاصھ بتحدید مواصفات اال  
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  :سوف نقوم في ھذا الرنامج بحساب كلفة االقامة وكما یلي
 

 100(*)   سعر اللیلھ في فندق    .1
 200(**)   سعر اللیلھ في فندق   
 300(***)   سعر اللیلھ في فندق   
 400(****)   سعر اللیلھ في فندق   

 500(*****)   دق   سعر اللیلھ في فن
 
 

 .للتسعیره السابقھ% 50أذا كان الفندق في باریس یضاف   .2
 

 -:اسعار الطعام .3
 

  50سعر الفطور    
   100      سعر الغداء

  200سعر العشاء     
 

  .من السعر الكلي% 10اذا كان الدفع نقدا یخصم  .4
 

 البرنامج الذي یقوم بتنفیذ ھذه الواجھھ مدون ادناه
 
Dim X As Single 
Private Sub Command1_Click() 
Select Case CboStar.ListIndex 
Case 0: 
X = 100 
Case 1: 
X = 200 
Case 2: 
X = 300 
Case 3: 
X = 400 
Case 4: 
X = 500 
Case Else 
MsgBox "Choose how many stars", vbCritical, "Error" 
Exit Sub 
End Select 
If OptParis.Value = True Then X = X * 1.5 
If ChkBreak.Value = 1 Then X = X + 50 
If ChkLunch.Value = 1 Then X = X + 100 
If ChkDinner.Value = 1 Then X = X + 200 
If OptCash.Value = True Then X = X * 0.9 
TxtOut.Text = X 
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End Sub 
 

  مراحل التنفیذ
-----------------:-  

  .نفتح مشروعا قیاسیا جدیدا 
 
 

 :نضبط خصائص النموذج وكمایلي •
 

 :كمایلي   Formنضبط خصائص الشكل  •
 
 

PROPERTIES  OF  FORM1 
Alphabetic Categorized 
(Name)  Form1 
Caption Hotel 
Font Times New Roman 

Font Style       Bold 
Font Size         14 

ForeColor Black    اسود 
 
 

 :ننشي صندوق قائمة منسدلة ونضبط الخصائص كاالتي •
 
 

PROPERTIES  OF  COMBOBOX 
Alphabetic Categorized 
(Name)  CboStar 
List * 

** 
*** 
**** 
***** 

Text Choose the stars 
 
 
 
 

 , Place: لك  ل منھم  ا   Captionخاص  یة ونض  بط ال    Frameننش  أ ثالث  ة عناص  ر م  ن ن  وع االط  ار  •
Payment, Food. 

 
یج ب انش اء االط ار اوال ث م انش اء , یستخدم االطار لضم مجموعھ م ن العناص ر المترابط ة فیم ا بینھ ا عملی ا

, )اي الننش يء م ثال ازرار الخی  ار ف ي مش روعنا عل ى النم  وذج ث م نس حبة داخ ل االط  ار( العناص ر بداخل ھ 
  .لعناصر لالطار یجب عند سحب االطار ان تسحب العناصر معھللتأكد من تابعیة ا
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ویمك ن ل زر واح د فق ط    Option Buttonیستخدم االطار بشكل اساسي لضم مجموعھ م ن ازرار الخی ار 
وعند النقر على زر في المجموعھ نفسھا یتحدد ھذا الزر ویفقد التحدی د ال زر , في المجموعھ ان یكون محددا

  .الذي علیة التحدید
 :ونضبط خصائصة كمایلي  Foodداخل االطار   Option Buttonننشيء زر خیار   •

 

PROPERTIES  OF  OPTION BUTTON  
Alphabetic Categorized 
(Name)  OptParis 
Caption Paris 
Value True 

 
 

PROPERTIES  OF  OPTION BUTTON  
Alphabetic Categorized 
(Name)  OptProv 
Caption Out 
Value False 

 
ام ا ,  اذا كان زر الخیار محددا     Trueتأخذ القیمة    Option Buttonلعنصر التحكم      Valueتصمیم الخاصیھ 

  . Falseاذا كان زر الخیار غیر محددا فتاخذ القیمھ  
 

 :ونضبط خصائصة كمایلي     Paymentداخل االطار   Option Buttonننشيء زر خیار   •
 

PROPERTIES  OF  OPTION BUTTON  
Alphabetic Categorized 
(Name)  OptCash 
Caption Cash 
Value True 

 
 

PROPERTIES  OF  OPTION BUTTON  
Alphabetic Categorized 
(Name)  OptCheq 
Caption Credit 
Value False 

 
 

 :ط الخصائص كمایليونضب    Foodضمن االطار   Check Boxننشيء ثالثة صنادیق تحقق  •
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PROPERTIES  OF  CHEK BOX  
Alphabetic Categorized 
(Name)  ChkBreak 
Caption Break Fast 
Value 1- Checked 

 
 

PROPERTIES  OF  CHEK BOX  
Alphabetic Alphabetic 
(Name)  ChkLunch  
Caption Lunch 
Value 0 - Unchecked 

 

PROPERTIES  OF  CHEK BOX  
Alphabetic Alphabetic 
(Name)  ChkDinner  
Caption Dinner 
Value 0 - Unchecked 

 
 

  تاخذ القیم الثالثة التالیة  Check Boxلعنصر التحكم     Valueتصمیم الخاصیة 
 

0-UNCHECKED غیر محدد 
1-Checked محدد 
2-Grayed رمادي 

 
 

 How)وزر ام ر الیج اد المبل غ الكل ي اس مھ       (TxtOut)ھ ننشيء صندوق نص لوضع الناتج فیھ واسم •
Much)  الجراء الحساب عند النقر علیة. 
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  المشروع الخامس 

-------------------:-  
  :اسم المشروع 

  )Passwordوكلمة السر  User Name أسم المستخدم  ( 

  :سوف نتعلم من خالل ھذا المشروع مایلي

 

v متغیرات التعامل مع الVariables     

  procedureالمتغیرات المحلیة لالجراء  -

 لالجراء   Staticالمتغیرات الساكنة  -

 المتغیرات العامة للنموذج -

 المتغیرات العامة للمشروع -

v التعامل مع اكثر من نموذج في المشروع 

v  التعامل مع الوحدات النمطیةModule 

 

  الھدف من المشروع

---------------------:-  

  ند تنفیذ المشروع سوف تظھر الواجھة التالیة التي تطلب اسم المستخدم وكلمة السرع
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 عندما یدخل المستخدم اسمة في مربع النص ث م كلم ة الس ر ف ي مرب ع ال نص الث اني 

toto  أذا أخطأ المستخدم في ادخال كلمة السر سوف تظھر العبارة التنبیھیة التالیة, في مثالنا ھذا:  

 

 

 

 

 

 

v أذا أخط أ ف ي الم رة الثالث ة س وف یظھ ر , یسمح للمستخدم ان یخط أ م رتین ف ي كلم ة الس ر

  .صندوق الرسالة التالي ویغلق البرنامج

 

 

 

 

 

 

v  تظھر الواجھة التالیة    , في حالة كتابة كلمة السر الصحیحة)Form2(  
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v  عند النقر على مفتاحChange   توی ات الص ندوق االول سوف یؤدي ال ى التب دیل ب ین مح

 :وكمایلي مع محتویات الصندوق الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v  یمك  ن للمس  تخدم ان ینق  ر ع  دد م  ن الم  رات عل  ى المفت  احClick     , بع  دھا اذا نق  ر عل  ى

سوف یظھر لھ مربع رسالة یحتوي عل ى ع دد النق رات الت ي ق ام   No. of Clickالمفتاح 

 .:یلي وكما Click   بھا المستخدم على المفتاح 

 

 

 

 

 

v  عند النقر على مفتاحWho is  وكمایلي تظھر رسالة تحتوي على اسم المستخدم الحالي: 
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  مراحل التنفیـــــــذ

--------------------:-  

  .نفتح مشروعا قیاسیا جدیدا .1

 . Moduleووحدة نمطیة جدیدة , Form2نظیف الى المشروع نموذجا ثانیا   .2

v نختار القائمة , لمشروع الضافة نموذج اخر الى اProject/Add Form . 

v  نختار القائمة , الضافة وحدة نمطیةProject / Add Module .  

للتنق  ل ب  ین مكون  ات    Project Explorerنس  تخدم مستكش  ف المش  روع  -:1-مالحظ  ة 

  :المشروع المختلفة وكمایلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظ  ھ- 2:- نق  وم خ  الل ھ  ذا المش  روع بحف  ظ اربع  ة ملف  ات , مل  ف للنم  وذج االول ومل  ف 

.وملف اخر للمشروع   moduleللنموذج الثاني وملف للوحدة النمطیة    

 

 / Projectنخت  ار القائم  ة , لجع  ل تنفی  ذ المش  روع یب  دأ م  ن نم  وذج مع  ین  -:3-مالحظ  ة 

Project Properties  ثم نختار النموذج المطلوب من القائمة    Startup Object  
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  -: نضبط خصائص النوذجین كمایلي .3

 

FORM1    PROPERTIES 

FrmLogin Name 

3-FixedDialoag BorderStyle 

Login Caption 

False MinButton 

 

 

FORM2    PROPERTIES 

FrmVar Name 

2-Sizable BorderStyle 

Variables Caption 

True MinButton 
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حی  ث ان , س  تخدم لتحدی  د ش  كل اط  ار النم  وذج ت -:   Border Styleتص  میم الخاص  یة  .4

اي ان ھ یمك ن للمس تخدم تغیی ر ابع اد   (Sizable-2)القیمة االفتراضیة لھذه الخاص یھ ھ ي 

 .فیصبح النموذج غیر قابل للتمدد  (FixedDialog-3)اما اذا وضعنا القیمة . النموذج

 .ر النموذجتستخدم اللغاء او البقاء مفتاح تصغی  MinButtonتصمیم الخاصیة  .5

ص  ندوق ن  ص عل  ى النم  وذج االول ونض  بط (TextBox) ننش  أ عنص  رین م  ن الن  وع   .6

 -:خصائصة كمایلي
 

TEXTBOX    PROPERTIES 

TxtUserName Name 

 PasswordChar 

 Text 

 

TEXTBOX    PROPERTIES 

TxtPassword Name 

* PasswordChar 

 Text 

 

م لجعل حرف ما یظھ ر عوض ا ع ن االح رف تستخد:  PasswordCharتصمیم الخاصیة  .7

 ).*عادة نضع الحرف (المدخلھ

 :ننشأ مفتاحین على النموذج االول ونضبط الخصائص كمایلي .8

 

COMMANDBUTTON 

CmdOk Name 

False Cancel  

Ok Caption 

True Default 
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CommandButton 

CmdCancel Name 

True Cancel 

Cancel Caption 

False Default 

 

تس تخدم لتحدی د ان مفتاح ا معین ا عل ى النم وذج  ھ و مفت اح :    Cancelتصمیم الخاص یة  .9

 . ESCسوف یتم تنفیذ ھذا المفتاح بالنقر علیھ او بالضغط على مفتاح  Cancelااللغاء 

تستخدم لتحدی د ان مفتاح ا معین ا عل ى النم وذج ھ و المفت اح :   Defaultتصمیم الخاصیة  .10

 . Enterتنفیذ ھذا المفتاح بالنقر علیھ او بالضغط على المفتاح  سوف یتم, االفتراضي 

  Captionعل  ى النم  وذج االول ونض  بط الخاص  یھ   Labelننش  أ عنص  رین م  ن الن  وع  .11

 .لوضع االسم وكلمة السر

 . Text1, Text2ننشأ صندوقي نص على النموذج الثاني وندع االسماء االفتراضیھ لھما  .12

: لھم  ا وكم  ایلي    captionم وذج الث  اني ونض بط الخاص  یة ننش أ اربع  ة مف اتیح عل  ى الن .13

Change, Click, No. of Click,  Who is. 

, للتب دیل ب ین محت وى ص ندوقي ال نص : عل ى النم وذج الث اني  Changeنب رمج المفت اح  .14

ث  م وض  ع محت  وى , علین  ا ان نس  تخدم مك  ان وس  یط لوض  ع محت  وى الص  ندوق االول فی  ھ

, ثم نضع محتوى المكان الوسیط في الص ندوق الث اني, ق االولالصندوق الثاني في الصندو

 .Variableیعتبر ھذا الوسیط كوسیلة تخزین مؤقت وھو ماندعوه بالمتغییر 

 

 Variableالمتغییر 

یتم التصریح او , یمكن الكتابة فیھا والقراءه منھا , ھو عنوان منطقة محجوزه في الذاكرة 

  :باستخدام االمر التالي  Procedureاخل االجراء التعبیر عن المتغییر المحلي في د

  

Dim VariableName As Type 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 33

عن د تنفی ذ , ھ و ن وع المتغیی ر  Typeھو اس م المتغیی ر و     VariableNameحیث ان 

وسوف یتم تحریر ھذا المكان , البرنامج سوف یتم حجز المكان الموافق للتغییر في الذاكره

  :ومن اھم انواع المتغییرات ھي, رنامجالمحجوز عند انتھاء تنفیذ الب

 

 INTEGER عدد صحیح

 Long عدد صحیح طویل

 Single عدد عشري

 Double عدد عشري ذو دقة مضاعفھ

 String سلسلة نصیة

 

لتخ زین محت وى   String  ف ي مثالن ا ھ ذا س وف نع رف متغی را م ن ن وع سلس لة نص یھ 

  .صندوق النص االول فیھ

Dim s As String 

  Changeویص  بح االج  راء الخ  اص بالمفت  اح , ھ  و االس  م المعط  ى للمتغی  ر   Sان حی  ث 

  :كاالتي

 

Private Sub Command1_Click() 

Dim s As String 

s = Text1.Text 

Text1.Text = Text2.Text 

Text2.Text = s 

End Sub 

 

 -:على النموذج الثاني  Clickبرمجة المفتاح  .15

نحت اج اذا ال ى , ینق ر فیھ ا المس تخدم عل ى ھ ذا المفت اح المطل وب ف ي التم رین ع د ك م م رة

الیمكن في ھذه ,   Clickمتغییر لنضیف الیھ واحد في كل مرة یتم النقر فیھا على المفتاح 
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أذ أن قیمة المتغییر , في البرنامج  لتعریف المتحول المطلوب   Dimالحالة استخدام االمر 

كم  ا ان  ھ الیمك  ن الوص  ول ال  ى ھ  ذا , جراء ستض یع بع  د الخ  روج م  ن البرن  امج الخ  اص ب  اال

  . No. of Click المتغییر في مفتاح 

نحتاج في ھذه الحالة الى متغیر عام على مس توى النم وذج اي ان ھ س وف یخل ق عن د ف تح 

  . كما انھ تتشارك جمیع البرامج الفرعیھ للنموذج, النموذج ویموت عند اغالق النموذج 

للمتغیی  ر ف  ي قس  م التص  ریحات   Dimب وض  ع االم  ر لتعری  ف متغیی  ر ع  ام للنم  وذج یج  

ف ي مثالن ا ھ ذا التغیی ر الع ام . یكون ھذا القسم فر رأس ص فحة البرمج ة للنم وذج. للنموذج

  :في قسم التصریحات العامة للنموذج الثاني   nھو 

 

Dim n As Integer 

  :Clickونكتب االجراء التالي على المفتاح 

 Private Sub Command2_Click() 

n = n + 1 

End Sub 

یھدف البرنامج الفرعي لھذا المفتاح الى اض ھار قیم ة  -:  No. of Clickبرمجة المفتاح  .16

نستخدم االمر ,  Clickعلى المفتاح   No. of Clickالمتغییر العام الذي یعد عدد النقرات 

Msgbox  الظھار قیمة ھذا المتغییر وكمایلي: 

 

Private Sub Command3_Click() 

MsgBox n 

End Sub 

 

 :على النموذج االول  Okبرمجة المفتاح  .17

كم  ا , نری د ان نب  رمج عل  ى ھ ذا المفت  اح كتاب  ة اج راء یختب  ر كلم  ة الس ر المدخل  ة ص  حیحھ 

اذا , سنس  مح للمس  تخدم المحاول  ة ل  ثالث م  رات عل  ى االكث  ر الدخ  ال كلم  ة الس  ر الص  حیحھ

یمك ن ان نس تخدم   , )Okل ى مفت اح اي عدد مرات النق ر ع(نحتاج الى عد ھذه المحاوالت 

عل ى النم وذج   Clickلذلك متغیرا عاما على مستوى النموذج االول كم ا فعلن ا ف ي مفت اح 
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,  Ok اال ان ھ ذا المتغی ر لس نا بحاجت ھ ف ي ھ ذه الم ره اال ض من اج راء المفت اح , الث اني 

  . لتعریف متغییر محلي یحافظ على قیمتھ من استدعاء الستدعاء اخر

بحی ث یح افظ   Procedureفي االج راء   Staticدم المتغییر المعرف باتخدام االمر نستخ

  :مثال . على قیمتھ من استدعاء الخر

Static i As Integer 

 

 . Hideوالخفائھ نستخدم االمر   Showنستخدم  االمر    Formالظھار النموذج  .18

  :نستخدم االمر التالي  FrmVarمثال الظھار النموذج 

FrmVar.Show 

  :مثال ذلك. للداللھ على النموذج الحالي   Meیمكن استخدام 

Me.Hide  

  .تؤدي الى اخفاء النموذج الذي ینفذ فیة االمر

 

 :مثال ذلك. یستخدم لوضع التحدید على عنصر تحكم  -:  SetFocusاالمر  .19

txtPassword.SetFocus 

 txtPasswordمؤشر الماوس على صندوق النص (تضع التحدید 

یستخدم السال مجموعھ من االحرف ل للناف ذه النش طھ او الفعال ھ حالی ا   SendKeysمر اال .20

 مثال , كما لو كنا كتبناه من لوحة المفاتیح

SendKeys "{Home}+{End}" 

س یؤدي ذل ك , End و    Shiftثم النقر على المفتاحین مع ا   Homeتشبة النقر على المفتاح 

  .كتوب في صندوق النصفي مثالنا ھذا الى تحدید النص الم

  :یكون كاالتي  Okالبرنامج او االجراء الذي یكتب عند النقر على مفتاح 

Private Sub CmdOk_Click() 

Static i As Integer 

i = i + 1 

UserName = TxtUserName.Text 

If TxtPassword = "toto" Then 
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Me.Hide 

FrmVar.Show 

Else 

If i = 3 Then 

MsgBox "Finished your try", vbCritical, "Entrance" 

End 

Else 

MsgBox "Try again, it's Wrong", vbExclamation, "Error" 

TxtPassword.SetFocus 

SendKeys "{Home}+{End}" 

End If 

End If 

End Sub 

 :نكتب االجراء التالي: على النموذج االول    Cancelبرمجة المفتاح  .21

Private Sub CmdCancel_Click() 

End 

End Sub 

 

 : Who isبرمجة المفتاح من ھو  .22

في النموذج الثاني اضھار اسم المستخدم المدخل في   Who isنرید عند النقر على مفتاح 

نحتاج في ھذه الحالة ال ى متغی ر ع ام . في النموذج االول,   txtUserNameمربع النص 

م اذج ف  ي المش  روع ك  ي اي ان  ھ متغی ر یش  ارك كاف  ة اج  راءات الن, عل ى مس  توى المش  روع

ث م نظھ ر محت وى ھ ذا , في النم وذج االول   Okنخزن فیھ اسم المستخدم من خالل اجراء 

  .في النموذج الثاني   Who isالمتغیر من خالل اجراء 

  Moduleلتعری  ف متغی  ر ع  ام عل  ى مس  توى المش  روع كل  ة نعرف  ھ ف  ي وح  دة نمطی  ھ 

  -:وكمایلي   Publicباستخدام االمر 
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Public Username As String 

  .UserNameسوف تتشارك كافة اجراءات النماذج في المشروع بالمتغیر 

  :على النموذج االول االمر التالي   Okسابقا كتبنا اجراء المفتاح 

Username = txtUserName.Text 

االج راء   Who isوبالتالي یكفي ان نكتب على مفت اح .لتخزین اسم المستخدم عند الدخول

  :التالي

 

Private Sub Command4_Click() 

MsgBox UserName 

End Sub 

 

وال    ذي س    یؤدي تنفی    ذه ال    ى اظھ    ار ص    ندوق رس    الة یحت    وي عل    ى محت    وى  المتغی    ر 

txtUserName .  
 

  -:البرنامج كامال مدون ادناه
 

      Moduleالوحده النمطیة 

Public UserName As String 

  النموذج االول

Private Sub CmdCancel_Click() 

End 

End Sub 

Private Sub CmdOk_Click() 

Static i As Integer 

i = i + 1 

UserName = TxtUserName.Text 

If TxtPassword = "toto" Then 

Me.Hide 
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FrmVar.Show 

Else 

If i = 3 Then 

MsgBox "Finished your try", vbCritical, "Error" 

End 

Else 

MsgBox "Try again, it's Wrong", vbExclamation, "Error" 

TxtPassword.SetFocus 

SendKeys "{Home}+{End}" 

End If 

End If 

End Sub 

  النموذج الثاني

Dim n As Integer 

 

Private Sub Command1_Click() 

Dim s As String 

s = Text1.Text 

Text1.Text = Text2.Text 

Text2.Text = s 

End Sub 

 

 

Private Sub Command2_Click() 

n = n + 1 

End Sub 
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Private Sub Command3_Click() 

MsgBox n 

End Sub 

 

Private Sub Command4_Click() 

MsgBox UserName 

End Sub 
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 المشروع السادس

-------------------:-  

  اوامر التكرار
  -:سوف نتعلم من خالل ھذا المشروع مایلي

v تعلیمات التكرار االساسیة.  

v For .. Statement 

v Do .. While Statement 

v Do .. Until Statement 

v لنموذج   الطباعة على ا(Print)    

v  الطباعھ على ا لطابعة(Printer)    

 الھدف من المشروع

------------------:-  

  :عند تنفیذ ھذا المشروع سوف تظھر الواجھة التالیة  
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ال ى كتاب ة     WithOut, For, Do While, Do Untilیؤدي النقر على احد المفاتیح االربع ة 

  .بخط ذي حجم متزاید وكل رقم بلون معین 15الى  0االرقام من 

الى كتابة جدول الض رب ال ى    (Multi Table 5) 5كذلك یؤدي النقر على مفتاح جدول الضرب   

  .50والذي یساوي  5*  10حد 

یكتب على النموذج ج داول الض رب العش ره وك ل ج دول    Multi tableاما مفتاح جدول الضرب   

  .بلون یختلف عن االخر

سیتم طباع ة ج دول الض رب عل ى الطابع ة الموص ولة م ع  Printerلنقر على مفتاح الطابعة عند ا  

  .الحاسبة االلكترونیة

ی دل عل ى الخ روج م ن   Exitوك ذلك مفت اح , ال ى مس ح النم وذج    Clearبینما ی ؤدي النق ر عل ى مفت اح 

  .التنفیذ الكلي

  

  مراحل التنفیذ

---------------:-  

  .یدانفتح مشروعا قیاسیا جد -

  -:لھا كمایلي   Captionننشيء  تسعة مفاتیح ونضبط خاصیة العنوان  -

Without, For, Do While, Do Until, Multi table 5, Multi Table, Printer, Clear, 

Exit. 

 .یقوم بمسح النموذج -:   Clsاالمر  -

  .یستخدم للكتابة على النموذج -: Printاالمر  -

 .وذج الحاليللداللة على النم -: Meاالمر  -

 .تحدد حجم الخط للكتابة  FontSizeالخاصیة  -

 .تحدد لون خط الكتابة  ForeColorالخاصة  -

یمثل اللون ال ذي رقم ة   Longتعطي عدد صحیحا من   QBColor(Color_Number)الدالة  -

Number_color  , كمامبین في الجدول التالي 15الى  0ترقم االرقام من: 
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GRAY 8 BLACK 0 

Light Blue 9 Blue 1 

Light Green 10 Green 2 

Light Cyan 11 Cyan 3 

Light Red 12 Red 4 

Light Magenta 13 Magenta 5 

Light Yellow 14 Yellow 6 

Bright White 15 White  7 

 

v   یكتب االجراء التالي على المفتاح بدون تكرارWithOut    بحی ث  15ال ى  0لطباعة االرقام م ن

  .فصاعدا ویكون كل سطر بلون مختلف 10ید حجم الخط من یتزا

Private Sub Command1_Click() 

Me.Cls 

Me.FontSize = 10 + 0 

Me.ForeColor = QBColor(0) 

Me.Print 0 

 

Me.FontSize = 10 + 1 

Me.ForeColor = QBColor(1) 

Me.Print 1 
 

Me.FontSize = 10 + 2 

Me.ForeColor = QBColor(2) 

Me.Print 2 
 

Me.FontSize = 10 + 3 

Me.ForeColor = QBColor(3) 

Me.Print 3 

Me.FontSize = 10 + 4 
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Me.ForeColor = QBColor(4) 

Me.Print 4 

Me.FontSize = 10 + 5 

Me.ForeColor = QBColor(5) 

Me.Print 5 

 

Me.FontSize = 10 + 6 

Me.ForeColor = QBColor(6) 

Me.Print 6 

 

Me.FontSize = 10 + 7 

Me.ForeColor = QBColor(7) 

Me.Print 7 

 

Me.FontSize = 10 + 8 

Me.ForeColor = QBColor(8) 

Me.Print 8 

 

Me.FontSize = 10 + 9 

Me.ForeColor = QBColor(9) 

Me.Print 9 
 

Me.FontSize = 10 + 10 

Me.ForeColor = QBColor(10) 

Me.Print 10 
 

Me.FontSize = 10 + 11 

Me.ForeColor = QBColor(11) 

Me.Print 11 

Me.FontSize = 10 + 12 
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Me.ForeColor = QBColor(12) 

Me.Print 12 

 

Me.FontSize = 10 + 13 

Me.ForeColor = QBColor(13) 

Me.Print 13 

 

Me.FontSize = 10 + 14 

Me.ForeColor = QBColor(14) 

Me.Print 14 

 

Me.FontSize = 10 + 15 

Me.ForeColor = QBColor(15) 

Me.Print 15 

 

End Sub 

 

  :الحظ اننا قمنا بتكرار االوامر التالیة 

Me.FontSize = 10 + i 

Me.ForeColor = QBColor(i) 

Me.Print i 

   15تبدأ من الصفر وتتزاید كل مرة بقیمة مق دارھا واح د ال ى ان تص ل ال ى القیم ة i من اجل ان نجعل 

ثالث ة م ن جم ل التك رار ف ي  س وف نع الج, عدد من اوام ر التك رار   Visual Basicتوجد في لغة البرمجة 

  .ھذا المثال بھدف استعراض وفھم ھذه الحلقات التكراریة

    Forبرمجة المفتاح  -

  :الشكل التالي   Forتاخذ الحلقة التكراریة 
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For counter = start  to  end  [Step] 

[statements] 

… 

[statements] 

Next [counter] 

ة بل تستخدم في الشكل العام لالمر للداللة على ان جزءا م ن االقواس المربعة التستخدم في البرمج

 .االمر یكون خیاري اي یمكن كتابتة او تركة

  

  -:حیث ان  

- Counter  ھو متغیر یدعى بالعداد.  

- Start القیمة االبتدائیة للعداد.  

- End القیمة النھائیة للعداد. 

- Step ھو مقدار الزیادة او النقصان لقیمة العداد 

 مالحظة

----------:-  

یجب ان یكون اص غر اویس اوي   Startأذا كان موجبا فأن . موجبا او سالبا  Stepیمكن ان یكون 

End امام أذا كان سالبا ف ان . واال  فان تعلیمات الحلقة لن تنفذstart   یج ب ان یك ون اكب ر او یس اوي ك ي

فان ك ل لغ ات   stepصان عن طریق االیعاز أذا لم یحدد مقدار الزیادة او النق, تنفذ تعلیمات الحلقة التكراریة

  .Forالبرنامج التالي یقوم بتنفیذ اجراء الحلقة التكراریة , البرمجة تعتبر الزیاده بمقدار وحدة واحدة فقط

  

Private Sub Command2_Click() 

Dim i As Integer 

    Me.Cls 

For i = 0 To 15 

    Me.FontSize = 10 + i 

    Me.ForeColor = QBColor(i) 

    Me.Print i 

Next i 

End Sub 
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    Do  While برمجة المفتاح  -
 :الشكل العام التالي    Do .. Whileتأخذ جملة التكرار 

Do While  Condition 

[Statement] 

… 

[Statement] 

Loop 

لتنفی  ذ ھ  ذه الحلق  ة التكراری  ة فان  ھ س  یبدأ اوال باختب  ار الش  رط   Visual Basicعن  دما یص  ل   

Condition   فاذا وجده غی ر محق قFalse    فان ھ س یقفز ف ورا لم ا بع د س طرLoop  اي ل ن ینف ذ اوام ر

ثم یعود ال ى   Statements فأنھ سینفذ التعلیمات    Trueاما اذا وجده     Statementsالحلقة التكراریة 

یخ  رج م  ن الحلق  ة او   Trueلیختب  ر الش  رط ثانی  ة ویع  اود التنفی  ذ اذا ك  ان الش  رط   Do Whileس  طر 

وبالتالي ف ان تعلیم ات الحلق ة التكراری ة س تنفذ ع دد م ن الم رات , وھكذا    falseالتكراریة  اذا كان الشرط 

 .   Falseولن تنفذ ابدا اذا كان الشرط منذ البدایة   Trueطالما بقي الشرط 

  -:االجراء التالي الخاص بھذه الحلقة التكراریة موضح كمایلي

Private Sub Command3_Click() 

Dim i As Integer 

    Me.Cls 

Do While i <= 15 

    Me.FontSize = 10 + i 

    Me.ForeColor = QBColor(i) 

    Me.Print i 

    i = i + 1 

Loop 

End Sub 

 

 Do Untilبرمجة المفتاح  -
  :الشكل العام التالي   Do .. untilتأخذ الحلقة التكراریة 
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Do until condition 

[statements] 

… 

[statements] 

Loop 

 .بتكرار ھذه الحلقة حتى یصبح الشرط محققا  Visual Basicیقوم 

  .االجراء التالي یقوم بتنفیذ ھذه الحلقة التكراریة

Private Sub Command4_Click() 

Dim i As Integer 

    Me.Cls 

    i = 0 

Do Until i = 15 

    Me.FontSize = 10 + i 

    Me.ForeColor = QBColor(i) 

    Me.Print i 

    i = i + 1 

Loop 

End Sub 

عل  ى  5یطب  ع ھ  ذا المفت  اح ج  دول الض  رب لح  د   -: Multi table 5 برمج  ة المفت  اح  -

 .االجراء التالي یحقق الجدول. لذلك  Forحیث نستخدم الحلقة لتكراریة , النموذج 

Private Sub Command5_Click() 

Me.Cls 

Dim i As Integer 

Me.FontSize = 12 

Me.ForeColor = QBColor(0) 

For i = 1 To 10 

        Me.Print i & " * 5 = " & i * 5 

Next i 

End Sub 
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, یطب ع ھ  ذا المفت  اح ج  دول الض  رب عل  ى النم  وذج  -:  Multi Tableبرمج  ة المفت  اح  -

  .العملیةاالجراء التالي یقوم بتنفیذ ھذه . بحیث یكون كل جدول بلون معین

 

Private Sub Command6_Click() 

Dim i As Integer, j As Integer 

Me.Cls 

Me.FontSize = 10 

For i = 1 To 10 

    Me.ForeColor = QBColor(i) 

    For j = 1 To 10 

        Me.CurrentX = 800 * i 

        Me.CurrentY = 500 * j 

        Me.Print j & " * "; i & " = " & i * j 

    Next j 

Next i 

End Sub 

  تصمیم محاور احداثیات النموذج  -

 :تصمم محاور احداثیات النموذج كمایلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(CurrentX, CurrentY) 
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 CurrentXعن طری ق النقط ة    Xللكتابة في مكان معین على النموذج یجب تحدید نقطة محور   

ع ن طری  ق      Yمح ور   ونقط ة   widthحی ث تت راوح ق یم ھ ذا المح  ور ب ین الص فر وع رض النم  وذج 

  . Heightالتي تتراوح بین الصفر وارتفاع النموذج  CurrentY النقطة 

تع ادل واح د  توی ب  576حی ث ان ك ل    VBكوحدة قیاس اساسیة في     Twipیستخدم مصطلح 

 توی ب 800في مثالنا ھذا نعتبر ان المسافة االفقی ة الفاص لة ب ین ج دول الض رب واخ ر تس اوي   , سنتیمتر 

  .تویب 500وان المسافة العمودیة بین سطر واخر تساوي   

م ن   iحلق ة تكرای ة : نحتاج في االجراء ال ذي یق وم بتنفی ذ ج دول الض رب ال ى حلقت ین تك راریتین 

م ن الواح د ال ى  jنحت اج ال ى   i وم ن اج ل ك ل ج دول ض رب   , الواحد الى العشرة لجدول الضرب العش رة 

  :یكون االجراء بالشكل التالي. العشرة  iب   العشرة لطباعة اسطر جدول ضر

 

Private Sub Command6_Click() 

Dim i As Integer, j As Integer 

Me.Cls 

Me.FontSize = 10 

For i = 1 To 10 

    Me.ForeColor = QBColor(i) 

    For j = 1 To 10 

        Me.CurrentX = 800 * i 

        Me.CurrentY = 500 * j 

        Me.Print j & " * "; i & " = " & i * j 

    Next j 

Next i 

End Sub 

 -:برمجة مفتاح الطبع -

االج  راء الخ  اص , بحی  ث یك  ون ك  ل ج  دول بل  ون, یطب  ع ھ  ذا المفت  اح ج  دول الض  رب عل  ى الطابع  ة 

   -:بتنفیذ ھذا االمر موضح كاالتي

  .الحظ اوجة التشابھھ مع اجراء جدول الضرب
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Private Sub Command7_Click() 

Dim i As Integer, j As Integer 

Printer.FontSize = 10 

For i = 1 To 10 

    Printer.ForeColor = QBColor(i) 

    For j = 1 To 10 

        Printer.CurrentX = 800 * i 

        Printer.CurrentY = 500 * j 

        Printer.Print j & " * "; i & " = " & i * j 

    Next j 

Next i 

End Sub 

یقب ل النم وذج , للقیام بجمیع عملیات الرسم والطباعة على الطابعة  Printerیستخدم ایعاز الطبع   

لذا فاننا نق وم عملی ا بكتاب ة اج راءات الرس م والطباع ة عل ى ,   Printerجمیع الطرق المعرفة على الكائن 

 Printerفي االجراءات ب  وبعد الوصول الى الشكل النھائي المطلوب نستبدل اسم النموذج, النموذج اوال

  .وكما موضح في البرنامج الخاص بالطبع اعاله 

  :موضحة في الجدول التالي    Printer  من اھم خصائص الكائن 

  

CurrentX االحداثیات االفقیة 

CurrentY  االحاثیات العمودیة 

FontName اسم خط الكتابة 

FontSize حجم خط الكتابة 

FontCount   المتاحةعدد الخطوط  

Fonts (n)  اسم الخط ذي الرقمn    حیث ترقم اسماء

 FontCount-1الى   0الخطوط من 

Orientation  راسي  1: اتجاه صفحة الطباعةPortrait   2و 

Landscape 
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  :ھي  Printer   ومن اھم طرق الكائن   

  

Circle (X, Y), R, C  رسم دائرة 

Line (X1, Y1)-(X2,Y2) رسم خط 

Pset (X,Y),C رسم نقطة 

Print الطباعة عند االحداثیات المحددة 

printPicture   نقل صورة للطابعة 

EndDoc  اخراج الصفحة من الطابعة بعد الطباعة علیھا 

  

   Clearمفتاح المسح  -
 یستخدم االجراء التالي لمسح النموذج 

Private Sub Command9_Click() 

Me.Cls 

End Sub 

  Exitمفتاح الخروج    -
Private Sub Command8_Click() 

End 

End Sub 
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  السابعالمشروع 
--------------- -- ---:-  

)الدوائر العشوائیة, الدائره, الخط, النقاط العشوائیة, رسم النقطة : (اسم المشروع   

  :سوف نتعلم من خالل ھذا المشروع مایلي

v رسم النقطة. 

v رسم النقاط العشوائیة. 

v لخطرسم ا. 

v رسم الدائره. 

v رسم الدوائر العشوائیة. 
 

  :الھدف من المشروع
  :عند تنفیذ ھذا المشروع تظھر الواجھة التالیة
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  مراحل التنفیذ

 ---------------:-  

v ونضبط خصائصة كمایلي, ننشي نموذجا قیاسیا جدیدا: 

 

FORM1    PROPERTIES 

Graphics_1 Name 

2-Sizable BorderStyle 

Graphic Applications Caption 

White Green    اخضر فاتح  BackColor 

8400 Height 

10240 Width 

0 – Normal Window State 

 

v  ننشي سبعة مفاتیح اوامرCommand Buttons  ونضبط الخصائص لھا كمایلي: 

COMMAND BUTTONS 1 

Point Name 

Orange BackColor  

Point Caption 

 

COMMAND BUTTONS 2 

CmdRandPoint Name 

Orange BackColor  

Random Point Caption 

 

COMMAND BUTTONS 3 

CmdLine Name 

Orange BackColor  

Line Caption 
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command Buttons 4 

CmdCircle Name 

Orange BackColor  

Circle Caption 

 

COMMAND BUTTONS 5 

Command1 Name 

Orange BackColor  

Random Circle Caption 

 

COMMAND BUTTONS 6 

CmdClear Name 

Orange BackColor  

Clear Caption 

 

COMMAND BUTTONS 7 

CmdExit Name 

Orange BackColor  

Exit Caption 

 

v البرنامج الخاص بالرسومات موضح كمایلي: 

 

Private Sub CmdCircle_Click() 

Graphics_1.AutoRedraw = True 

Circle (5000, 3000), 1000 

End Sub 

 

Private Sub CmdClear_Click() 

Graphics_1.Cls 

End Sub 
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Private Sub CmdExit_Click() 

End 

End Sub 

Private Sub CmdLine_Click() 

Graphics_1.AutoRedraw = True 

Line (300, 310)-(8140, 3100), QBColor(1) 

End Sub 
 

Private Sub CmdPoint_Click() 

Graphics_1.AutoRedraw = True 

PSet (1500, 600), QBColor(4) 

End Sub 
 

Private Sub CmdRandPoint_Click() 

Dim r, x, y, c As Integer 

For r = 1 To 20000 

    x = Rnd * Graphics_1.ScaleWidth 

    y = Rnd * Graphics_1.ScaleHeight 

    c = Rnd * 15 

    PSet (x, y), QBColor(c) 

Next r 

End Sub 

 

Private Sub Command1_Click() 

Dim r, x, y, c As Integer 

For r = 1 To 20 

    x = Rnd * Graphics_1.ScaleWidth 

    y = Rnd * Graphics_1.ScaleHeight 

    c = Rnd * 1000 

    Circle (x, y), c 

Next r 

End Sub 
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  المشروع الثامن
------------- ---- ----:-  

  )مليء الشكل, لون الخط, رسم االشكال الھندسیة مع امكانیة تغیر سمك الخط(

  الھدف من المشروع

 ---------------------:-  

  :الیھعند تنفیذ المشروع تظھر الواجھھ الت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  اوامر الرسوم المباشرة

--------------------------:-  
على مجموعھ كبی ره م ن االوام ر الت ي تمكنن ا م ن رس م االش كال المختلف ة ف وق   Visual Basicتحتوي   

 Visualعن د بدای ة تش غیل , وقب ل ان نب دأ ف ي معرف ة ھ ذه االوام ر علین ا اوال معرف ة اح داثیات النم وذج, النم وذج

Basic    ھناك وح دة افتراض یة خاص ة لقی اس اح داثیات النم وذج تس مىTWIP    1440 وك ل ان ج واح د یع ادل 

TWIP  , من الممكن ان تسبب لك ھذه الوحدة بعض االزعاج ات لع دم ض بط ح دود الرس م ل ذلك یمك ن تغییرھ ا ال ى

  :وحدات قیاس اخرى كما مدون في الجدول التالي
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  الوحــــــــده الشرح
 TWIP TWIP 1440ویحتوي كل انج على 

 POINTS POINTS 72ویحتوي كل انج على 

تعتب  ر ھ  ذه الوح  ده م  ن اكث  ر الوح  دات ش  یوعا واس  تخداما من  ذ بدای  ة 

  PIXELSویتحدد ع دد النق اط , التعامل مع لغات البرمجة المختلفة

  Resolutionالتي یحتویھا النموذج على دقة الشاشة 

PIXELS 

 CHARACTER  حرف

 INCHES  انج

 MILIMETERS  ملیمتر

 CENTIMETERS  سنتمیمتر

 

الموج وده ض من   Scale Modeنتكمن من ضبط وحدات القیاس المطلوب ة م ن خ الل اس تخدام الخاص یة 

  :خصائص النموذج الموضحھ في الشكل التالي

 

 

 

 

 

 

 

v  االمرPSet   

  .اثیات التي تحددھا انتیقوم ھذا االمر او االیعاز برسم نقطة على النموذج باالحد

  :الصیغة العامھ لھا

Pset (x, y), Color 

  .ھي االحداثي االفقي لمكان النقطة على النموذج   xحیث ان 

  .ھي االحداثي العمودي لمكان النقطة على النموذج  yوان 

Color   ھو لون النقطھ ویمكن تغییر لون النقطة عن طریق الدالةQBColor(i)    

  :لون كما موضح في الجدول التالي 15الى  0ل لون النقطھ من یمث   iحیث ان 
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  اللون  الرقم

  االسود  0

  االزرق  1

  االخضر  2

  البني  3

  االحمر  4

  البرتقالي  5

  االصفر  6

  االبیض  7

  الرمادي  8

  االزرق الفاتح  9

  االخضر الفاتح  10

  السماوي  11

  االحمر الفاتح  12

  الروز  13

  االصفر الفاتح  14

  االبیض الناصع  15

 

v  الدالةRnd   لتولید النقاط العشوائیة ايRandom .  

v  االمرLine 

  یقوم ھذا االمر او االیعاز برسم خط على النموذج باالحداثیات التي تحدد لرسمھ

  :الصیغة العامة لھ 

Line (x1, y1) - (x2, y2), QBColor(i) 

v  لرس م مرب ع او مس تطیل نس تخدم ایع ازLine  الح رف   م ع اض افةB   للدالل ة عل ى ان ھBox   وحس ب

 :الصیغھ العامھ لھ, االحداثیات المعطاة لھ

Line (x1, y1) - (x2, y2), QBColor(i), B 

  اي مملوء  Filledللداللة على انھ   Fحیث ان   BFواذا اردنا الصندوق مملوء نستخدم االیعاز 

v نستخدم االیعاز : ایعاز رسم الدائرةCircle  الصیغھ العامة لھ ھي, ئرهلرسم الدا: 

Circle (x, y), Radius, QBColor(i) 

  .ھي نصف قطر الدائرة  Radiusحیث ان 
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v  الخاصیھFillStyle  

القیم الموض حھ , تستخدم ھذه الخاصیھ لتحدید الشكل الداخلي للشكل المرسوم سواء كان دائرة او مستطیل

  :كل الداخلي للرسمفي الجدول التالي تبین القیم المستخدمة لتحدید الش

  االسم  الرقم

0  Solid  معتمھ 

1  Transparant شفافھ 

2  Horizontal Lines خطوط افقیة على طول الشكل 

3  Vertical Lines خطوط عمودیة على طول الشكل 

4  UpWard Diagonal Lines خطوط مائلة لالعلى  

5  DownWard Diagonal Lines  خط   وط مائل   ة

  لالسفل 

 Cross Hatchاطعھ خطوط متق  6

 Diagonal Cross Hatchخطوط متقاطعھ مائلة   7

 

v  الخاصیةDrawStyle  

الق یم الموض حھ ف ي الج دول الت الي تب ین ش كل الخ ط , تستخدم ھذه الخاصیة لتحدی د ش كل الخ ط المرس وم 

  :المطلوب

  االسم  الرقم

  Solidخط متصل   0

 Dash خط متقطع   1

   Dotخط یتكون من مجموعة نقط   2

 Dash Dotخط یتكون من خط یلیھ نقطھ   3

 Dash Dot Dotخط یتكون من خط یلیھ نقطتین   4

 Transparantخط شفاف غیر مرئي   5

  Inside Solidخط ممتليء من الداخل   6

 

v  الخاصیةDrawWidth  

  تحدد ھذه الخاصیھ سمك الخط للرسم 

v  یج ب علین ا ان نمع ن ف ي كیفی ة اس تخدامھا , امجكل الخواص الموضحھ في االعلى تم استخدامھا في البرن

 .داخل البرنامج وبالتالي نكون ملزمین عن فھم طریقة استخدامھا 
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 :البرنامج التالي یقوم بتنفیذ شكل النموذج الموجود في البدایة

 

Private Sub CmdCircle_Click() 

Dim r, x, y, c, z 

z = 0 

For r = 0 To 6 

    FrmGraphics.FillStyle = r 

    FrmGraphics.DrawStyle = r 

    x = 5000 

    y = 600 + z 

    Circle (x, y), 600, QBColor(4) 

    z = z + 1200 

Next r 

End Sub 

 

Private Sub CmdClear_Click() 

FrmGraphics.Cls 

End Sub 

 

Private Sub CmdExit_Click() 

End 

End Sub 

 

Private Sub CmdLine_Click() 

Line (1000, 600)-(4000, 1200), QBColor(4) 

End Sub 

 

Private Sub CmdPoint_Click() 

Rem FrmGraphics.DrawWidth = 4 

PSet (1000, 600), QBColor(4) 

End Sub 
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 Private Sub CmdRndCircle_Click() 

Dim r, x, y, c As Integer 

For r = 1 To 20 

    x = Rnd * FrmGraphics.ScaleWidth 

        y = Rnd * FrmGraphics.ScaleHeight 

        c = Rnd * 1000 

    Circle (x, y), c 

Next r 

End Sub 

 

Private Sub CmdRndPoints_Click() 

Dim r, x, y, c 

For r = 1 To 20000 

    x = Rnd * FrmGraphics.ScaleWidth 

    y = Rnd * FrmGraphics.ScaleHeight 

    PSet (x, y), QBColor(c) 

Next r 

End Sub 

 

Private Sub Command1_Click() 

FrmGraphics.DrawWidth = 4 

FrmGraphics.FillStyle = 4 

Line (2000, 600)-(10000, 3200), QBColor(4), B 

End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 

FrmGraphics.DrawWidth = 4 

 

Line (2000, 600)-(10000, 3200), QBColor(4), BF 

End Sub 
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  التاسعالمشروع 

 --------------------: -  

  Speedمحاكاة السرعة : اسم المشروع 
  

  اي شریط الطي االفقي   Horizontal Scroll Barسوف نتعلم من خالل ھذا المشروع استخدام الكائن 

  

  الھدف من المشروع

 --------------------: -  

  :تظھر الواجھة التالیة عند تنفیذ ھذا المشروع سوف
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  خطوات تنفیذ المشروع

 -----------------------: -  

v ننشيء مشروعا قیاسیا جدیدا ونضبط خصائصھ كمایلي: 

FORM1    PROPERTIES 

Form1 Name 

2-Sizable BorderStyle 

Speed Caption 

White Green    اخضر فاتح  BackColor 

6480 Height 

8925 Width 

0 – Normal Window State 

 

v  ننشي عنصر واحد من نوعText Box  ونضبط خصائصھ كمایلي: 

  

TEXT BOX1 

TxtSpeed Name 

2 – Center Alignment 

Orange BackColor 

 Text 

 

v  ننشيء عنصر من نوعHScrollBar   اي شریط الطي االفقي ونضبط اسمھHSpeedScroll 

v  نوع ننشيء عنصر منCommand Button   ونضبط عنوانة  بExit 

v  عند النقر علىText Box  نكتب البرنامج التالي: 

 

Private Sub TxtSpeed_Change() 

TxtSpeed.Text = Str(HSpeedScroll.Value) + "  km/hour" 

End Sub 
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v عند النقر على مفتاح شریط الطي االفقي نكتب االجراء التالي: 

 

Private Sub HSpeedScroll_Change() 

TxtSpeed_Change 

End Sub 

v  عند النقر على مفتاحExit  نكتب االجراء التالي: 

 

Private Sub Command1_Click() 

End 

End Sub 
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  العاشرالمشروع 

-----------------:-  

  )حساب الفائدة المركبة في البنك(
  :سنتعلم من خالل ھذا المشروع

  

v التكراریة  الحلقاتFor   ,     Do .. While                والفرق بینھما: 

v حساب الفائدة المركبة 

  

  الھدف من المشروع

------------------------:-  

  :عند تنفیذ ھذا المشروع تظھر الواجھة التالیة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تسمح ھذه الواجھة باجراء بعض حسابات الفائدة المركبة  

v  وعن د , القسم االیمن من الواجھة اعاله یقوم المستخدم بادخال المبلغ والفائدة الس نویة وع دد الس نواتفي

 .سیتم حساب المبلغ الناتج بعد مرور السنوات المحددة  Okالنقر على المفتاح 
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v ى وعن  د النق  ر عل  , المس  تخدم بادخ  ال المبل  غ والفائ  دة لس  نویة والمبل  غ المطل  وب ف  ي القس  م االیس  ر یق  وم

 .سیتم حساب عدد السنوات الالزم كي یصبح المبلغ اكبر او یساوي المبلغ المطلوب  Yearsالمفتاح 

 

  مراحل التنفیــــــــــــــــــذ

---------------------------:-  

v نفتح مشروعا قیاسیا جدیدا. 

v  ننشيء عنصرین من النوعShape  ألة ف ي نضع عناصر كل مس, على شكل مستطیل ذي حواف مستدیرة

 .مستطیل

للش كل    Shapeوتح دد الخاص یة , لرس م ش كل ھندس ي عل ى النم وذج   Shapeیس تخدم عنص ر ال تحكم 

  :الھندسي وكمایلي

 RECTANGLE - 0 مستطیل

 Square – 1 مربع

 Oval – 2 قطع ناقص

 Circle – 3 دائرة

 Rounded Rectangle – 4 مستطیل ذو حواف مستدیرة

ةمربع ذو حواف مستدیر  5 – Rounded Square 

 

v نضبط خصائص النموذج كمایلي  : 

 

FORM1    PROPERTIES 

Form1 Name 

2-Sizable BorderStyle 

Benefit Caption 

White Green    اخضر فاتح  BackColor 

7710 Height 

11025 Width 

0 – Normal Window State 
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v  ننشيء شكلین من النوعShape  كمایلي ونضبط الخصائص: 

SHAPE 

Shape1 Name 

4 – Rounded Rectangle Shape 

 

 

SHAPE 

Shape2 Name 

4 – Rounded Rectangle shape 

 

 

v  ننش  يء اربع  ة ص  نادیق ن  ص لوض  ع المبل  غ(TxtAmount)   والفائ  دة(TxtRate)   وع  دد الس  نین

(TxtYears)   والمبلغ الناتج(TxtOut)   صائص كمایلينضبط الخ. في المستطیل االیمن: 

TEXT BOX 

TxtAmount Name 

 Text 

 

TEXT BOX 

TxtRate Name 

 Text 

 

TEXT BOX 

TxtYears Name 

 Text 

 

TEXT BOX 

TxtOut Name 

 Text 
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v  ننشيء مفتاح االوامرOk   في المستطیل االیمن الجراء عملیة الحساب. 

v  ننش يء اربع ة ص نادیق ن ص لوض ع المبل غ(TxtAmount1)   والفائ دة(TxtRate1)   وع دد الس نین

(TxtYears1)   والمبلغ الناتج(TxtOut1)   في المستطیل االیسر. 

 

TEXT BOX 

TxtAmount1 Name 

 Text 

 

TEXT BOX 

TxtRate1 Name 

 Text 

 

TEXT BOX 

TxtYears1 Name 

 Text 

 

TEXT BOX 

TxtOut1 Name 

 Text 

 

v  ننشيء مفت اح االوام رCommand Button    ونض بط العن وان باس م  Years  ف ي المس تطیل االیس ر

 .الجراء عملیة الحساب

v  ننشي التسمیاتLabels   الظاھره في الواجھة ونضبط عناوینھاCaption. 

v  برمجة المفتاحOk : 

یج ب ان یك ون م ن اج ل ك ل س نة اض افة الفائ دة ال ى المبل غ الن اتج , لحساب المبلغ الناتج بعد عدة س نوات

  .وھكذا لبقیة السنین) فائدة مركبة او تراكمیة(ي یكون مبلغ اول سنة قادمة الذ

  :سوف یتم الحساب كمایلي 5وعدد السنوات  10والفائدة ھي  100اي انة مثال اذا كان المبلغ ھو 
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  مبلغ اخر سنة  الفائدة  مبلغ اول سنة  السنة

1  100  100*10\100=10  100+10=110  

2  110  110*10\100=11  110+11=121  

3  121  121*10\100=12,1  121+12,1=133,1  

4  133,1  133,1*10\100=13,31  133,1+13,31=146,41  

5 146,41  146,41*10\100=14,641  146,41+14,641=161,051  

 

  :اي انھ یجب تكرار العملیة التالیة بعدد السنوات

  .100 \الفائدة     xمبلغ بدایة السنة  + مبلغ بدایة السنة = مبلغ نھایة السنة 

اي عدد ( اذا اردنا ان نعرف عدد مرات التكرار ,   Forمن االنسب في ھذه الحالة استخدام تعلیمة التكرار 

  ). السنوات

  :وكمایلي  Okنكتب االجراء التالي على مفتاح االوامر 

Private Sub Command1_Click() 

Dim a As Single 

Dim r As Single 

Dim y As Integer 

Dim b As Single 

Dim i As Integer 

a = Val(TxtAmount.Text) 

r = Val(TxtRate.Text) 

y = Val(TxtYears.Text) 

b = a 

For i = 1 To y 

    b = b + b * r / 100 

Next i 

TxtOut.Text = b 

End Sub 
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v  برمجة المفتاحYears  : 

السنوات الالزمة كي یصبح ھذا المبلغ اكبر م ن  ونرید ان نحسب عدد, في ھذه الحالة لدینا المبلغ والفائده 

  مبلغ معطى

الح ظ انن ا , اي اننا یجب ان نكرر عملیة اضافة الفائدة الى المبلغ الى ان یصل الى اكبر من المبلغ المطلوب

.  Forوبالت  الي الیمك  ن ف  ي ھ  ذه الحال  ة اس  تخدام الحلق  ة التكراری  ة , النع  رف مس  بقا ع  دد م  رات التك  رار 

اذا س نكرر عملی ة اض افة   Do .. Whileتكراریةالمناسبة في ھ ذه الحال ة ھ ي الحلق ة التكراری ة الحلقة ال

وعن  دما یص  بح المبل  غ اكب  ر او یس  اوي المبل  غ , الفائ  دة ال  ى المبل  غ طالم  ا ك  ان اص  غر م  ن المبل  غ المطل  وب

  .واتالمطلوب سوف تتوقف الحلقة التكراریة وسوف یكون عدد مرات التكرار ھو بقدر عدد السن

  : Yearsنكتب االجراء التالي بعد الضغط على مفتاح االوامر 

Private Sub Command2_Click() 

 

Dim a As Single 

Dim r As Single 

Dim y As Integer 

Dim b As Single 

 

a = Val(TxtAmount1.Text) 

r = Val(TxtRate1.Text) 

b = Val(TxtOut1.Text) 

y = 0 

Do While a < b 

    a = a + a * r / 100 

    y = y + 1 

Loop 

TxtYears1.Text = y 

End Sub 

v  ننشيء مفتاح االوامرCommand Button   ونضبط العنوان لھ ب  3رقمClear  

نبرمج ھذا المفتاح كمایلي لغرض المسح في حالة اعادة تنفی ذ البرن امج م رة اخ رى لغ رض اج راء عملی ة 

  :حسابات اخرى
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Private Sub Command3_Click() 

TxtAmount = "" 

TxtRate = "" 

TxtYears = "" 

TxtOut = "" 

TxtAmount1 = "" 

TxtRate1 = "" 

TxtYears1 = "" 

TxtOut1 = "" 

End Sub 
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  المشروع الحادي عشر

-----------------------:-  

)بعض التطبیقات الریاضیھ(  

  -:روع مایليسوف نتعلم من خالل ھذا المش

v اومر التكرار 

v برمجة عدة مسائل ریاضیة 

v حساب المفكوك Factorial  

v أختبار ھل ان العدد اولي ام ال 

v المضاعف المشترك البسیط لعددین 

v القاسم المشترك االعظم لعددین 

  الھدف من المشروع

-------------------:-  

  :عند تنفیذ المشروع تظھر الواجھھ التالیة
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  :نتمكن من خالل ھذه البرنامج حساب مایلي

   Factorialالمفكوك  .1

    Primary  or notاختبار ھل ان العدد اولي ام ال  .2

   Simple   Multipleحساب المضاعف المشترك البسیط لعددین  .3

    Max   Dividerحساب القاسم المشترك االعظم لعددین  .4
 

  مراحل التنفیذ

--------------:-  

v قیاسیا جدیدا نفتح مشروعا. 

v ننشيء عناصر التحكم الظاھره في النموذج أعاله. 

v  برمجة المفكوكFactorial   

 n    :1  *2  *3  * ... *nالى  1المفكوك ھو حاصل ضرب االعداد من 

لت راكم ض رب    nال ى     1م ن         Forنحت اج ال ى حلق ة تكراری ة    nلحس اب المفك وك لع دد 

  .   nالى      1االعداد من   

  :نكتب االجراء التالي الخاص بحساب المفكوك
 

Private Sub Command1_Click() 

Dim n As Integer 

Dim nf As Double 

Dim i As Integer 

n = Val(Text1.Text) 

nf = 1 

For i = 1 To n 

    nf = nf * i 

Next i 

    Text2.Text = nf 

End Sub 

v  برمجة المفتاحPrimary No  

).ماعدا على الواحد او على العدد نفسھ(ولي ھو العدد الذي الیقبل القسمة على اي عدد العدد اال  

    n – 1الى     2ھو عدد اولي نقسمة على كل االعداد من    nالختبار ان العدد 
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v  الى      2اذا كان ھناك باقي القسمة على جمیع االعداد منn  -  1    عند ذلك یكون العدد اولي. 

v ل  اما اذا قبn      الى    2القسمھ على احد االعداد منn – 1      یكون العددn   غیر اولي. 

    .Primary Noنكتب االجراء التالي على المفتاح 
 

Private Sub Command2_Click() 

Dim n As Integer 

n = Val(Text3.Text) 

Dim i As Integer 

Option1.Value = True 

For i = 2 To n - 1 

    If n Mod i = 0 Then 

        Option1.Value = False 

Exit For 

    End If 

Next i 

End Sub 

v  برمجة المفتاحSimple Multiple  

المضاعف المشترك البسیط لع ددین ھ و اص غر ع دد یقب ل القس مھ عل ى ك ال الع ددین وبالت الي فھ و 

) قب ل القس مھ علیھم احاصل ضرب العددین حتم ا ی(محصور بین اكبر عدد وحاصل ضرب العددین 

   12ھو     6و      4مثال المضاعف المشترك البسیط   لعددین  

  :الخوارزمیة الخاصھ بھذا االجراء موضحھ بالشكل التالي

v  لیكن العددان  n, m 

v  نوجد اكبر عدد بینھما ولیكنmax   

v   نجري الحلقة التكراریة For i à max   to  n*m   

v كان متغیر الحلقة   في كل تكرار نختبر فیما اذاi  یقبل القسمھ علىn, m  

v   اذا قب لi   القس مھ عل ىn        وm    یك ون المض اعف المش ترك االص غر وعن دھا ننھ ي

  Exit Forالحلقة التكراریة 

v  نكتب االجراء التالي على مفتاحSimple  Multiple  
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Private Sub Command3_Click() 

Dim n As Integer 

Dim m As Integer 

Dim i As Integer 

Dim max As Integer 

n = Val(Text4.Text) 

m = Val(Text5.Text) 

If n > m Then max = n Else max = m 

    For i = max To n * m 

        If (i Mod n = 0) And (i Mod m = 0) Then 

    Exit For 

End If 

    Next i 

        Text6.Text = i 

End Sub 

v فتاح القاسم المشترك االعظم برمجة مMax Divider  

القاسم المشترك االعظم لعددین ھو اكبر عدد یقسم كال العددین ب دون ب اقي وبالت الي فھ و محص ور 

  .2ھو  6و  4مثال القاسم المشترك االعظم بین   1بین اصغر عدد بینھما وبین العدد 

  :لحل ھذه المسألة نكتب الخوارزمیة التالیھ

v ن لیكن العدداn     وm 

v  نوجد اصغر عدد بینھما ولیكنmin 

v  ننفذ الحلقة التكراریةFor     من العددmin     1الى العدد 

For ià min to 1 step – 1 

v    في كل تكرار نختبر فیما اذا كان المتغییرi    یقسم كال العددینn       وm   

v   اذا قس  م الع  ددi   الع  ددینn            وm  لمش  ترك االعظ  م وعن  دھا ننھ  ي یك  ون القاس  م ا

 الحلقة التكراریة 

v  نكتب االجراء التالي على مفتاحMax Divider  وكمایلي: 

Private Sub Command4_Click() 

Dim n As Integer 
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Dim m As Integer 
Dim i As Integer 

Dim min As Integer 

n = Val(Text7.Text) 

m = Val(Text8.Text) 

If n < m Then min = n Else min = m 

    For i = min To 1 Step -1 

        If (n Mod i = 0) And (m Mod i = 0) Then 

    Exit For 

End If 

    Next i 

        Text9.Text = i 

End Sub 

v  برمجة المفتاحClear   

  :نكتب االجراء التالي    Clearلتنفیذ برمجة المفتاح 

Private Sub Command5_Click() 

Text1.Text = "" 

Text2.Text = "" 

Text3.Text = "" 

Text4.Text = "" 

Text5.Text = "" 

Text6.Text = "" 

Text7.Text = "" 

Text8.Text = "" 

Text9.Text = "" 

End Sub 

v  برمجة مفتاح الخروجExit  

  :للخروج من البرنامج نكتب االجراء التالي

Private Sub Command6_Click() 

End 

End Sub 
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  المشروع الثاني عشر

------------------------:-  

  )دوال الحوار مع المستخدم(
  :سوف نتعلم من خالل ھذا المشروع مایلي

v دوال الحوار مع المستخدم. 

v  الدخال اصندوقInputBox   

v  صندوق الرسالةMsgBox 

v الحلقات التكراریة. 
 

  الھدف من المشروع

---------------------:-  
  .لمشروع سوف یظھر صندوق الحوار التالي الذي یطلب من المستخدم ادخال كلمة السرعند تنفیذ ھذا ا

 

 

 

 

 

 

او المفت  اح   Okف ي مثالن ا ھ ذا ث  م نق ر عل ى المفت اح     totoأذا ادخ ل المس تخدم كلم ة الس ر الص حیحھ 

Enter  سوف یظھر نموذج المشروع التالي:  
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  السر الصحیحھ فسوف یظھر لھ صندوق الرسالة التالیة أما أذا أخطأ المستخدم في أدخال كلمة

 

 

 

 

 

v  أذا نقر المستخدم على المفتاحCancel   ام ا أذا نق ر المس تخدم عل ى , سوف یتم أغ الق البرن امج

 .فسوف یظھر صندوق أدخال كلمة السر لیجرب أدخال كلمة السر مرة أخرى  Retryمفتاح  

v أم ا اذا أخط أ ف ي الم رة الثالث ة فس یتم , ن في كلمة الس ریسمح البرنامج للمستخدم ان یخطيء مرتی

 .أغالق البرنامج

v  یحوي نموذج ھذا المشروع التعلیمي مفتاحا وحیدا الغالق البرن امجExit     عن د النق ر عل ى ھ ذا

 :المفتاح یظھر صندوق الحوار التالي

 

 

 

 

 

 

v  أذا نقر المستخدم على المفتاحNo  عل ى مفت اح أما أذا نق ر , الیحدث أي شيءYes   س یتم أغ الق

 .البرنامج

 

  مراحل التنفیــــــذ

--------------------:-  

v  برمج ة الدال ةInputBox   : تس تخدم ھ ذه الدال ة الظھ ار ص ندوق الح وار ال ذي یطل ب قیم ة م ن

المس  تخدم أي تنتظ  ر الدال  ة م  ن المس  تخدم ان یكت  ب نص  ا ف  ي ص  ندوق ال  نص او ینق  ر عل  ى اح  د 

ھي عباره ع ن محت وى   Stringحیث تعید الدالة سلسلة حرفیة   Cancelاو       Okالمفتاحین 

 :تأخذ الدالة الشكل العام التالي, صندوق النص

InputBox(Prompt[,title][,Default][,xpos][,ypos][,helpfile,context]) 
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  حیث ان

v Prompt  تشیر الى الرسالة الظاھره في الصندوق. 

v Title  عنوان الصندوق. 

v Default القیمة االفتراضیة التي تظھر في صندوق نص نافذة الحوار. 

v Xpos, Ypos  أحداثیات الصندوق. 

v Helpfile, context تستخدم مع ملفات المساعده. 

 

  :ضمن البرنامج الظھار صندوق الحوار أعاله  InputBoxاالیعاز التالي یمثل كیفیة أستخدام الدالة 

P = InputBox("Enter Password: ", "Password") 

تك ون  InputBoxفأن القیمة المرجع ة للدال ة    Enterاو الضغط على مفتاح   Okعند النقر على مفتاح 

ف أن القیم ة المرجع ھ ھ ي   Cancelأم ا أذا نق ر المس تخدم عل ى مفت اح , النص المكتوب في صندوق ال نص

  :ل التاليوكما موضح في الشك, الشيء مھما كان النص الموجود ضمن صندوق النص

 

 

 

 

 

 

 

v  برمج ة الدال ةMsgBox   تنتظ ر ھ ذه , تس تخدم الظھ ار رس الة ح وار ض من ص ندوق خ اص بھ ا

تعی  د ھ  ذه الدال  ة قیم  ة , الدال  ة م  ن المس  تخدم ان ینق  ر عل  ى اح  د المف  اتیح الت  ي یحتویھ  ا الص  ندوق

 .تمثل المفتاح الذي تم  النقر علیة  Integerرقمیة 

  :م التاليتأخذ ھذه الدالة الشكل العا

MsgBox(Prompt[,buttons][,title][,helpfile,context]) 

  :حیث ان 

v Prompt تمثل الرسالة الظاھره في الصندوق. 

v Title عنوان الصندوق. 

v Helpfile, context تستخدم مع ملفات المساعده. 
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v Buttons یمث   ل مجم  وع ثواب  ت رقمی   ة تح  دد ایقون  ة ومف   اتیح ص  ندوق الح   وار : تعبی  ر رقم  ي

 .فتاح االفتراضي في الصندوقوالم

بحی ث یك ون المفت اح الث اني   (Yes, No, Cancel)الظھار ایقونة االستفھام م ع المف اتیح : مثال 

  :یكون ھذا التعبیر كمایلي, ھو المفتاح االفتراضي

vbQuestion + vbYesNoCancel + vbDefaultButton2 

:وكما موضح في الشكل التالي  

R = MsgBox("Sure to Exit", vbQuestion + vbYesNoCancel + 

vbDefaultButton2, "Exit") 

 

 

 

 

 

 

v تحدد الثوابت التالیة االیقونة الظاھرة في صندوق الحوار عند استخدامھا في البرمجة وكمایلي: 

 

 VBQUESTION أشارة االستفھام

 vbExclamation أشارة التعجب

 vbCritical اشارة الخطأ

 vbInformation أشارة المعلومات

 

v   تحدد الثوابت التالیة مفاتیح صندوق الرسائلMsgBox   

OK VBOKONLY 

OK, Cancel vbOKCancel 

Abort, Retry, Ignore vbAbortRetryIgnore 

Yes, No, Cancel vbYesNoCancel 

Yes, No vbYesNo 

Retry, Cancel vbRetryCancel 
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v تحدد الثوابت التالیة المفتاح االفتراضي 

 

 VBDEFAULTBUTTON1 المفتاح االول ھو المفتاح االفتراضي

 VbDefaultButton2 المفتاح الثاني ھو المفتاح االفتراضي

 VbDefaultButton3 المفتاح الثالث ھو المفتاح االفتراضي

 

v  نضغط عل ى النم وذج فیظھ ر ح دث تحمی ل النم وذجForm_Load    , س وف نكت ب أج راء طل ب

 .لى المشروع في ھذا الحدثكلمة السر للدخول ا

v  برمجة الحدثForm_Load      نحتاج في ھذا االج راء , یحصل عند تحمیل النموذج في الذاكره

 .الى حلقة تكراریة لتكرار السؤال عن كلمة السر ثالثة مرات على االكثر

v في حالة معرفة المستخدم لكلمة السر یتم انھاء الحلقة التكراریة. 

v  ى أذا ض غط المس تخدم علCancel   ف ي ناف ذة طل ب كلم ة الس ر او ف ي ناف ذة أع ادة المحاول ة ی تم

 .أغالق البرنامج

v أذا وصل عدد المحاوالت الى ثالث دون معرفة كلمة السر یغلق البرنامج. 

v نكتب االجراء التالي على حدث تحمیل النموذج: 

 

Private Sub Form_Load() 
Dim P As String 
Dim R As Integer 'Retry or Cancel 
Dim i As Integer 
Do While True 
i = i + 1 
P = InputBox("Enter Password: ", "Password") 
If P = "toto" Then Exit Do 
If P = "" Then End 
If i = 3 Then End 
R = MsgBox("Wrong Password", vbQuestion + vbRetryCancel + 
vbDefaultButton1, "Error") 
'R = MsgBox("Wrong Password", vbExclamation + vbRetryCancel + 
vbDefaultButton1, "Error") 
'R = MsgBox("Wrong Password", vbCritical + vbRetryCancel + 
vbDefaultButton1, "Error") 
'R = MsgBox("Wrong Password", vbInformation + vbRetryCancel + 
vbDefaultButton1, "Error") 
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If R = vbCancel Then End 
Loop 
 
End Sub 
 

v  انشاء مفتاحExit  للخروج من البرنامج 

, نرید قب ل أغ الق البرن امج أظھ ار ص ندوق الح وار للتأك د م ن أن المس تخدم یری د أغ الق البرن امج

ل ن ی تم أغ الق . وھ و المفت اح االفتراض ي   Noومفت اح    Yesیح وي ھ ذا الص ندوق عل ى مفت اح 

  . Yesنقر المستخدم على مفتاح البرنامج اال اذا 

v  نكتب االجراء التالي على مفتاحExit  

 

Private Sub Command1_Click() 
Dim R As Integer 
R = MsgBox("Sure to Exit", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, 
"Exit") 
'R = MsgBox("Sure to Exit", vbQuestion + vbYesNoCancel + 
vbDefaultButton2, "Exit") 
'R = MsgBox("Sure to Exit", vbQuestion + vbOKCancel + vbDefaultButton2, 
"Exit") 
If R = vbYes Then End 
'If R = vbYes Then End 
'If R = vbOk Then End 
End Sub 
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  المشروع الثالث عشر

 ----------------------:-  
  مصفوفات عناصر التحكم

  :تعلم من خالل ھذا المشروع مایليسوف ن

v انشاء مصفوفة من عناصر التحكم. 

v القایم بالعملیات التالیة على مجموعة من االرقام. 

v  الوسط الحسابي(أیجاد المعدل.( 

v أیجاد القیمة العظمى. 

v أیجاد القیمة الصغرى. 

v  لمجوعة من االرقام) الفرز ( الترتیب التصاعدي. 

  الھدف من المشروع

----------- ----------:-  

  :عند تنفیذ ھذا المشروع تظھر الواجة التالیة
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v المعدل ( ثم یطلب ایجاد الوسط الحسابي , یمكن للمستخدم ان یدخل ارقاما في صنادیق النص

Average  ( والقیمة العظمى(Max)  والقیمة الصغرى(MIN)  عند النقر على . لھذه االرقام

عند , سوف یتلون العدد الزوجي بلون احمر والعدد الفردي بلون ازرق  (Color)المفتاح تلوین 

 .سیتم ترتیب االرقام تصاعدیا (Ordered)النقر على مفتاح ترتیب 

  

  مراحل التنفیذ

 ---------------:-  

v نفتح مشروعا قیاسیا جدیدا. 

v   مر بعات نص ) 10(ننشيء مصفوفة من(Text Box) : 

M(0), M(1), M(2), …, M(9) 

v لھا نفس االسم, وھي عبارة عن مجموعة من عناصر التحكم من نفس النوع: صمیم المصفوفةت ,

وبالتالي یمكن لنا استخدام الحلقة . متسلسل یبدأ من الصفر  (Index)حیث یكون لكل منھما فھرس 

 . للتعامل مع جمیع عناصر المصفوفة (For)التكراریة 

صر ونسمیة ونضبط خصائصة ثم نقوم بعملیة نسخة نقوم بأنشاء اول عن, النشاء ھذه المصفوفة

(Copy)   ثم نقوم بعملیة لصقھ(Paste)  .مثال النشاء مصفوفة من صنادیق النص نقوم بمایلي:  

  Indexمع مالحظة ان الخاصیة (ونضبط خصائصة  (M)نسمیة , ننشيء صندوق نص  -

  لھ فارغھ

 .)(Edit/Copyومن ثم ننسخھ بأختیار القائمة   (M)نحدد صندوق النص  -

سوف یظھر صندوق ,  (Edit/Paste)من خالل القائمة  (Paste)نقوم بعملیة لصقھ  -

 :والرسالة التالیة  ”Yes” or “No“حواري یحتوي على مفتاح 

You already have a control named ‘M’ 

Do you want to create a control array? 

 . (M)قة لھ ب فسوف ینشيء صندوق نص العال  ”No“اذا أخترنا  -

لصندوق النص االول مساویا الى   (Index)تصبح الخاصیة   ”Yes“أما اذا اخترنا  -

 .صفرا

) (Copy/Pasteعن طریق االستنساخ واللصق   (M)ننشيء صندوق نص جدید اسمة  -

وھكذا نكرر العملیة حتى صندوق النص , )1(لھ مساویا الى العدد   (Index)والخاصیھ 

M(9) ر المصفوفھاي بعدد عناص. 
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M(0) TEXT BOX 

M Name 

0 Index 

 Text 

                                                                                                                     

M(0) TEXT BOX 

M Name 

1 Index 

 Text 

   

 

M(0) TEXT BOX 

M Name 

9 Index 

 Text 

  

v ء مفتاح الیجاد المعدل ننشي(Average)   وصندوق نص(TxtAvg). 

v  ننشيء مفتاح الیجاد العدد االكبر(Max) , وصندوق نصTxtMax).( 

v  ننشيء مفتاح الیجاد العدد االصغر(Min)  وصندوق نص(TtMin). 

v  ننشيء مفتاح للتلوین(Color). 

v ننشيء مفتاح الجراء عملیة الترتیب (Ordered) . 

 

v ح برمجة المفتا(Average)  

لمجموعة من االعداد نقسم مجموع تلك االرقام على ) Averageالمعدل (لحساب الوسط الحسابي 

, لتراكم او جمع االرقام المكتوبة في عناصر المصفوفة) (Avgعند ذلك نحتاج الى متغیر . عددھا

الن عناصر  , 9من  صفر الى   Forوللوصول الى عناصر تلك امصفوفة نحتاج الى حلقة تكراریة 

  . 9المصفوفة العشرة مفھرسة من صفر الى 
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v  برمجة الخاصیةCount   

  . تعید ھذه الخاصیة عدد عناصر المصفوفة

من صفر   Forوبالتالي تكون حلقة , M.count = 10باالعتماد على  10حیث ان عدد عناصر المصفوفة 

  .أذ أن فھرسة عناصر المصفوفة تبدأ من الصفر, M.Count-1الى 

  :لبرنامج الخاص بھذا االجراء موضح بالشكل التاليا

Private Sub Command1_Click() 

Dim i As Integer 

Dim Avg As Single 

Avg = 0 

For i = 0 To M.Count - 1 

    Avg = Avg + Val(M(i).Text) 

Next i 

    TxtAvg.Text = Avg / M.Count 

End Sub 

v  برمجة المفتاحMax 

  :عظمى لمجموعة من االرقام نستخدم الطریقة التالیةالیجاد القیمة ال

  . Maxنفرض ان اول عدد ھو القیمة العظمى ونضعھ في متغیر  -

 .Maxنضعھ في  Maxنعمل حلقة تكراریة على بقیة االرقام وكلما وجدنا رقما اكبر من  -

  :وكمایلي  Maxنكتب االجراء التالي على مفتاح 

Private Sub Command2_Click() 

Dim i As Integer 

Dim Max As Single 

Max = Val(M(0)) 

For i = 1 To M.Count - 1 

If Val(M(i)) > Max Then 

    Max = Val(M(i)) 

End If 

Next i 

TxtMax.Text = Max 

End Sub 
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v  برمجة المفتاحMin 

  :مایليوك  Minنكتب االجراء التالي على المفتاح , بنفس المبدأ المعتمد في حساب القیمة العظمى

Private Sub Command3_Click() 

Dim i As Integer 

Dim Min As Single 

Min = Val(M(0)) 

For i = 1 To M.Count - 1 

If Val(M(i)) < Min Then 

    Min = Val(M(i)) 

End If 

Next i 

TxtMin.Text = Min 

End Sub 

v  برمجة المفتاح تلوینColor  

فاذا كان باقي القسمة   Modباستخدام   2ختبر باقي قسمتة على  الختبار ان عددا ما زوجي ام فردي ن

  .صفرا یكون العدد زوجیا واال كان فردیا

  Colorنكتب االجراء التالي على المفتاح تلوین 

Private Sub Command5_Click() 

Dim i As Integer 

Dim j As Integer 

Dim x As Single 

For i = 0 To M.Count - 1 

    For j = i + 1 To M.Count - 1 

        If Val(M(j)) < Val(M(i)) Then 

            x = Val(M(j)) 

            M(j) = M(i) 

            M(i) = x 

        End If 

    Next j 

Next i 

End Sub 
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v  برمجة المفتاح ترتیب تصاعديOrdered  

  :ي مصفوفة من احد ھذه الطرقیوجد العدید من الطرق لترتیب مجموعة من االرقام ف

  .نبدأ بأول عنصر في المصفوفة -

) من العنصر الثاني الى اخر عنصر ( نعمل حلقة تكراریة على باقي عناصر المصفوفة  -

وفي نھایة ھذه , وكلما وجدنا عنصرا اصغر من اول عنصر نقوم بتبدیلھ مع اول عنصر

 .الدوره سیكون اول عنصر ھو العدد االصغر في المصفوفة

 .ننتقل الى العنصر الثاني في المصفوفة -

) من العنصر الثالث الى اخر عنصر(نعمل حلقة تكراریة على باقي عناصر المصفوفة  -

في نھایة ھذه . وكلما وجدنا عنصرا اصغر من العنصر الثاني بادلنا بینھ وبین ثاني عنصر

العدد الذي  الحلقة سیكون اول عنصر ھو العدد االصغر في المصفوفة وثاني عنصر ھو

 .یلیة وھكذا حتى الوصول الى اخر عنصر في المصفوفة

 وھما   Forنحتاج في ھذا االجراء الى حلقتي  -

For i=0 to M.Count-1 

 For j=i+1 to M.Count 

 Iللدوران من اجل كل   jوالحلقة الثانیة , للدوران على كل عناصر المصفوفة Iالحلقة االولى   

  .الى اخر عنصر في المصفوفة   i+1على عناصر المصفوفة من 

 :كمایلي  Orderedیصبح االجراء الخاص بالمفتاح ترتیب تصاعدي  -

  

Private Sub Command5_Click() 
Dim i As Integer 
Dim j As Integer 
Dim x As Single 
For i = 0 To M.Count - 1 
    For j = i + 1 To M.Count - 1 
        If Val(M(j)) < Val(M(i)) Then 
            x = Val(M(j)) 
            M(j) = M(i) 
            M(i) = x 
        End If 
    Next j 
Next i 
End Sub 
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  :عملیة التنفیذ لكافة االجراءات موضحھ في الشكل التالي
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  المشروع الرابع عشر

 ----------------------:-  

  ـــــــكالتحریــ
  -:سنتعلم من خالل ھذا المشروع 

v التعامل مع المؤقتTimer   . 

v التعامل مع مصفوفات عناصر التحكم. 

v المتغیرات الساكنة Static  . 

v  اشرطة االنزالقScroll  Bars. 

v  تولید رقم عشوائيRnd. 

  الھدف من المشروع

 ---------------------:-  
v الول من المشروع والذي یحتوي على صورة قمر یدور حول نفسة یظھر النموذج ا, عند تنفیذ ھذا المشروع

 .كما یتغیر لون خلفیة النموذج كل نصف ثانیة). كذلك نالحظ دوران ایكونة النموذج(
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v  عند النقر على مفتاح حول االرضRound Earth  یظھر النموذج الثاني والذي یحوي , في النموذج االول

یمكن التالعب بسرعة دوران القمر حول االرض عن طریق شریط االنزالق , االرضقمرا یدور حول 

 . Right/Leftكذلك یمكن عكس اتجاه دوران القمر بالنقر على مفتاح , العمودي

  

  مراحل التنفیـــذ

 ----------------: -  
v نفتح مشروعا قیاسیا جدیدا. 

v ننشيء نموذجین. 

v ننشيء في النموذج االول مصفوفة ونسمیھا (Moon)  من ثمانیة صورImage وكمایلي: 

                                                                   

MOON (0)  IMAGE 

Name  M 

Index 0 

Picture Icon 

 

MOON (1)  IMAGE 

Name  M 

Index 1 

Picture Icon 

 

   

 

MOON (7)  IMAGE 

Name  M 

Index 7 

Picture Icon 

 

v  نضع في عناصر المصفوفةMoon  صور االقمار باوضاعھا المختلفة والتي نجدھا في المجلد التالي: 

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\Graphics\Icons\Elements 

v  ونسمیھا ) التي سوف تدور فیھا االقمار(ننشيء صورةImgMoon. 
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v  ننشيء مؤقتا  Timer ي ونضبط مجالة الزمنInterval   میلي ثانیة مثال 500على. 

v  المؤقتTimer  یستخدم لتنفیذ اجراء كل فترة زمنیة محددة. 

v  تستخدم الخاصیةInterval  أي الفترة الزمنیة الفاصلة بین تنفیذ اجراء , لتحدید الفترة الزمنیة للمؤقت

یكون الزمن للمؤقت عبارة عن , ثالم 1000اي اذا وضعنا القیمة ( یقاس عادة المجال بالمیلي ثانیة . المؤقت

تتراوح قیمة المجال الزمني بین الصفر و القیمة , اذا كانت قیمة المجال صفرا لن یعمل المؤقت, ثانیة واحدة

 .میلي ثانیة اي اكثر من الدقیقة بقلیل  65535

v لتالي على اجراء واكتب االمر ا, میلي ثانیة 500واضبط مجالة الزمني على , ضع مؤقتا على النموذج: مثال

 :المؤقت

Me.BackColor = QBColor(15*Rnd) 

v عند التنفیذ سیتغیر لون النموذج بشكل عشوائي كل نصف ثانیة. 

v  برمجة الدالةRnd  في االمر السابق , تعید عند كل استدعاء رقما عشوائیا محصورا بین الصفر والواحد

ذ شكل متغیر أدخال رقما محصورا بین  قیمة التي تأخ   QBColorنستخدم لتولید لون الخلفیة الدالة 

تعید عند كل أستدعاء رقما عشوائیا  (Rnd * 15)القیمة الناتجھ من حاص الضرب , 15الصفر والقیمة 

 .15محصورا بین قیمة الصفر والقیمة 

v  برمجة المؤقتTimer    من خالل أستخدام المؤقت نحصل على صور متحركة مختلفة : في النموذج االول

 .تبدو الصورة وكانھا تتحرك, تسلسلة بفترة زمنیة قصیرة نسبیاوم

 :بشكل مستمر ImgMoonفي مثالنا ھذا نقوم بعرض صور االقمار الثمانیة في  •

 .ImgMoonفي   Moon(0)نضع اوال الصورة االولى  •

 .ImgMoonفي    Moon(1)بعد نصف ثانیة نضع الصورة الثانیة  •

 .ImgMoonفي    Moon(2)لثالثة بعد نصف ثانیة ایضا نضع الصورة ا •

عندھا نحتاج الى الرجوع الى الصورة االولى   Moon(7) وھكذا حتى عرض الصورة االخیرة  •

Moon(0)  , نحتاج الى ذلك متغییر ثابتStatic    أسمةI  كي یحافظ على قیمتة من استدعاء الخر ,

 .لى ثمانیة نعیدة الى الصفرا   Iسنزید ھذا المتغییر بمقدار واحد في كل مرة وعندما یصل  

 :یكون اجراء مؤقت النموذج االول كمایلي •

  

Private Sub Timer1_Timer() 
Me.BackColor = QBColor(15 * Rnd) 
Static i As Integer 
ImgMoon.Picture = M(i).Picture 
Me.Icon = M(i).Picture 
i = i + 1 
If i = 8 Then i = 0 
End Sub 
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  :موضحة في النموذج التالي الخطوات في االعلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v  ننشيء مفتاح حول االرضRound Earth   على النموذج االول ونكتب في أجرائھ امر اضھار النموذج

 :الثاني

  

 
Private Sub Command1_Click() 
Me.Hide 
Form2.Show 
End Sub 
 

 

v  ننشيء صورة االرض على النموذج الثانيImgEarth  مصفوفة من  ثمانیة صور للقمر ونضع حولھا

Moon  نجعل جمیع عناصر ھذه المصفوفة مخفیة عن طریق الخاصیة , بشكل دائريVisible = False ,

 :وكما موضح في الشكل التالي
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v  ننشيء مفتاح عنوانة االبتدائيRight   , كلما نقرنا على ھذا المفتاح یتغیر عنوانةRight/Left    االجراء

 :التالي یوضح ذلك

Private Sub Command1_Click() 

If Command1.Caption = "Right" Then 

Command1.Caption = "Left" 

Else 

Command1.Caption = "Right" 

End If 

End Sub 

 

v میلي ثانیة  500ونضبط مجالة الزمني على , ننشيء مؤقتا على النموذج الثاني. 

v  ننشيء تسمیةLabel  500صیة العنوان لھ قیمة مجال المؤقت ونضع في خا Mele Second. 

v  ننشيء شریط االنزالق العموديVertical Scroll Bar ونضبط خصائصة كاالتي: 
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VSCROLL1 VSCROLLBAR 

Name  VScroll1 

Max 10000 

Min 1 

Value 500 

  

v  یستخدم شریط االنزالقScroll Bar   لتولید قیمةValue  دنیا  محصورة بین قیمةMin   وقیمة عظمى

Max. 

v  میلي  10000میلي ثانیة الى  1في مثالنا ھذا نستخدم شریط االنزالق لتغییر مجال مؤقت النموذج الثاني من

 .ثواني) 10(ثانیة أي 

v  نكتب االجراء التالي على حدث تغییرChange  قیمة شریط االنزالق: 

Private Sub VScroll1_Change() 

Label1.Caption = VScroll1.Value 

Timer1Sub.Interval = VScroll1.Value 

End 

v لجعل االقمار تبدو وكأنھا تدور حول االرض: برمجة مؤقت النموذج الثاني: 

v في البدایة تكون االقمار مخفیة. 

v  بعد نصف ثانیة یظھر القمر االولMoon(0). 

v  بعد نصف ثانیة یختفي القمر الظاھرMoon(0)   ویظھر القمرMoon(1). 

v  وھكذا حتى الوصول الى القمرMoon(7)   بعدھا نعود الى القمر االولMoon(0). 

v  نحتاج في أجراء المؤقت الى متغییر ساكنI سیزید ھذا , كي یحافظ على قیمتة من أستدعاء الستدعاء اخر

, لصفروعندما نصل الى ثمانیة نعیدة ل Rightالمتغییر بقیمة واحد في كل مرة اذا كان عنوان المفتاح ھو 

نعیده  1- ینقص من المتغیر بمقدار واحد وعندما یصل ھذا المتغییر الى   Leftاما أذا كان عنوان المفتاح 

 :یكون اجراء المؤقت كمایلي.  iفي كل مرة نخفي جمیع االقمار ونظھر القمر الذي رقمة , الى سبعة

 

Private Sub Timer1_Timer() 

Static i As Integer 

Dim j As Integer 

For j = 0 To 7 

    M1(j).Visible = False 

Next j 
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    M1(i).Visible = True 

If Command1.Caption = "Right" Then 

i = i + 1 

Else 

i = i - 1 

End If 

If i = 8 Then i = 0 

If i = -1 Then i = 7 

End Sub 
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  المشروع الخامس عشر

 ----------------------:-  
  :وف نتعلم من خالل ھذا المشروع مایليس

v بناء البرامج الفرعیة. 

v  االجراءاتSub . 

v  الدوالFunction . 

  

  الھدف من المشروع

 ---------------------:-  
v وعند النقر على مفتاح , عند تنفیذ ھذا المشروع سوف یظھر النموذج االول من المشروعForm2   یظھر

 :كال التالیةكما موضح في االش, النموذج الثاني
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v  عند النقر على مفتاحNo Sub   یتلون النموذج باللون االحمر ویظھر صندوق رسالة , في احد النموذجین

 :خطأ كما في الشكل التالي
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v  عند النقر على مفتاحCall Sub   ن االحمر ویظھر یتلون النموذج أیضا باللو, في احد النموذجین

 :صندوق رسالة خطأ كما في الشكل التالي

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

v ومن ثم النقر على المفتاح أوجد, بعد كتابة تاریخ في صندوق النص االول في النموذج االول Find  , یظھر

 .في صندوق النص الثاني أسم الیوم الموافق للتاریخ

v ومن ثم النقر على مفتاح  أوجد , موذج الثانيبعد كتابة تاریخ في صندوق النص االول في النFind   یظھر

 :من الشھر التالي) سبت او أحد(في صندوق النص الثاني تاریخ اول یوم لیس عطلة 

  

  مراحل التنفیذ

 ----------------: -  
v نفتح مشروعا قیاسیا جدیدا. 

v ننشيء نموذجین. 

v سابقةننشيء على النموذجین عناصر التحكم الظاھره في االشكال ال. 

v  برمجة المفتاحNo Sub على النموذج االول: 
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ان   MsgBoxالفكرة الرئیسیة من خالل تنفیذ ھذا االجراء ھو اننا نرید عند كل ظھور لصندوق رسالة 

  .وبعد أغالق الصندوق یعود النموذج الى اللون االول, نلون النموذج باللون االحمر لشد انتباه المستخدم

v لى مفتاح نكتب االجراء التالي عNo Sub  في النموذج االول: 
Private Sub Command3_Click() 

Dim c As Long 

c = Me.BackColor 

Me.BackColor = vbRed 

MsgBox "Test Form1 : WithOut Sub", vbCritical, "Error" 

Me.BackColor = c 

End Sub 

v  برمجة المفتاحNo Sub  على النموذج الثاني: 
  :ي الذي یكون شبیھا باالجراء السابقنكتب االجراء التال

 

Private Sub Command2_Click() 

Dim c As Long 

c = Me.BackColor 

Me.BackColor = vbRed 

MsgBox "Test Form2 : WithOut Sub", vbCritical, "Error" 

Me.BackColor = c 

End Sub 

v  كتابة االجراءMyError  
مایختلف في التعلیمات ھو أسم , خدمنا نفس التعلیمات او االوامرنالحظ أننا في االجرائین السابقین است

  .االجراء ورسالة الخطأ

 MyErrorبكتابة اجراء عام ندعوه , سوف نقوم عوظا عن كتابة نفس ھذه التعلیمات في اكثر من مكان

نموذج المنفذ سنمرر لھذا االجراء عند كل أستدعاء ال, ومن ثم نستعدي ھذا االجراء حیثما نرید في المشروع

  .علیة ورسالة الخطأ التي نرید أظھارھا في صندوق الرسالة

v برمجة البرامج الفرعیة 
مثال یمكن أن ننشيء دالة ونستدعیھا , تستخدم البرامج الفرعیة عادة التمام المھام التي نقوم بھا بشكل متكرر

  .في عدة تعابیر في أماكن متعددة
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, تقوم بنفس العملیات)  Eventsأحداث (ا في حال  أن عدة أجراءات یمكن أن نستخدم البرامج الفرعیة أیض

عندھا یمكن ان نضع ھذه العملیات في برنامج فرعي واحد ونجعل جمیع أجراءات االحداث تستدعي ھذا 

أذ أن التعدیل , مماسیؤدي الى الغاء التعلیمات المتكررة كما سیجعل التعدیل أسھل فیما بعد, البرنامج الفرعي

تكون البرامج الفرعیة اما اجراءات , ن في البرنامج الفرعي فقط ولیس في كل أجراءات االحداثسیكو

Sub   او دوالFunction .  

v  برمجة االجراءاتSub  
  الشكل العام لالجراء ھو 

[Public| Privates] Sub name [(arglist)] 

[statements] 

[Exit Sub] 

[statements] 

End Sub 

  :حیث ان 

v Public وھي الحالة االفتراضیة (أي قابل لالستدعاء من جمیع أجزاء المشروع, تحدد ان االجراء ھو عام

 ).أن لم نحدد نوع االجراء عاما ام خاصا

v Private صفحة البرمجة لنموذج أو وحدة (الیستدعى اال في نفس مكان تعریفة, تحدد أن االجراء خاص

 ).نمطیة

v Name  اسم االجراء. 

v Statements الوامر او التعلیمات الخاصة باالجراء التي ستنفذ عند أستدعاء االجراءوھي ا. 

v Exit Sub  كسر االجراء(وھي أمر الخروج الفوري من االجراء.( 

v Arglist في حالة وجود أكثر من متغیر ) ,(ویفصل بینھما بفاصلة , ھي أسماء متغیرات االدخال لالجراء

الشكل العام , تغیر وسیعامل كمتغیر في تعلیمات االجراءكل متغیر أدخال یعرف كتعریف أي م, أدخال

 :لتعریف أي متغیر أدخال ھي

[By Val]|By Ref] varname[()] [As type] 

  :حیث أن

v By Val أي التتغیر قیمة المتغیر الممرر لالجراء, تحدد أن تمریر المتغیر ھي التمریر بالقیمة. 

v By Ref أي یمكن أن تتغیر قیمة المتغیر الممرر , ریر بالعنوانتحدد أن طریقة تمریر المتغیر ھي التم

 ).وھي الطریقة االفتراضیة أن لم نحدد طریقة التمریر( لالجراء 
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v Varname  تدل على أنھ مصفوفة () حیث أن االقواس بعد اسم المتغیر , أسم المتغییر(Array)   . عند

أي سیتم أستبدال (فیذ تعلیمات االجراء من أجلھایتم تن, أستدعاء االجراء نعطي قیما معینة لمتغیرات الدخل

 ).كل متغیر أدخال في تعلیمات االجراء بالقیمة المررخ

v Type یمكن أن یكون النوع أي نوع بیانات اساسي: 

(Integer, Long, Single, Double, Currency, String, …)   

فأنھ سیأخذ , یانات الخاصة بمتغیر االدخالأذا لم نحدد نوع الب,    Object Typeاو نوع كائن    Variantأو 

  .أي أنھ أي نوع من البیانات  variantالنوع 

v یتم أستدعاء االجراء بأستخدام االمر 

[Call] nme [argumentlist] 

v   Name أسم االجراء. 

v Argmentlist قائمة قیم متغیرات االدخال لالجراء. 

v Call  و اال فال یجب وضع () ت الدخل ضمن قوسین أذا وضعت یجب أن نضع قائمة متغیرا, خیاریة

 .االقواس

v یكتب البرنامج الفرعي العام في وحدة مطیة : برمجةModule   ویصبح قابال لالستدعاء من مختلف نماذج

 .یمكن في الوحدة النمطیة كتابة عدد من االجراءات والدوال, المشروع

v الضافة وحدة نمطیة الى المشروع نختار القائمة : تصمیمProject/Add Module    فتظھر صفحة

ننشيء ,  (bas.)تحفظ الوحدة النمطیة في ملف مستقل ینتھي باالمتداد . یمكن كتابة االجاء فیھا, تحریر

یأخذ ھذا االجراء متغیرات . التالي فیھا  MyErrorونكتب االجراء   Module1وحدة نمطیة جدیده 

 :االدخال التالیة

F as Form غیر النموذج المراد تلوینةالمت نمرر في ھذا.  

  ◌S As String   نمرر في ھذا المتغیر رسالة الخطأ.  

Sub MyError(f As Form, s As String) 

Dim c As Long 

    c = f.BackColor 

    f.BackColor = vbRed 

    MsgBox s, vbCritical, "Error" 

    f.BackColor = c 

End Sub 
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v  برمجة المفتاحCall Sub لى النموذج االولع: 
ورسالة   Form1ونمرر لھ النموذج االول ,   MyErrorنستدعي في أجراء ھذا المفتاح االجراء العام 

  الخطأ

Private Sub Command2_Click() 

 MyError Form1, “Test Form1 : with Sub” 

End Sub 

 

v  برمجة المفتاح“Call Sub”  على النموذج الثاني 
  .ورسالة الخطأ Form2ونمرر لھ النموذج الثاني   MyErrorالمفتاح االجراء العام  نستدعي في أجراء ھذا

Private Sub Command2_Click() 

 Call MyError(Form2, “Test Form2: with Sub”) 

End Sub 

v  كتابة الدالةDateDay  في وحدة نمطیةModule2 

v  برمجة الدوالFunction  
  :الشكل العام لتعریف الدالة

[Public| Private] Function name [(arglist)] 

[statements] 

[name = expression] 

[Exit Function] 

[statements] 

[name = expression] 

End Function 

ھناك ثالثة فروق اساسیة . تعمل متغیرات االدخال في الدالة تماما كما تعمل متغیرات االدخال في االجراء

  :بین االجراء والدالة

v  أن نضع دائما أقواسا بعد أسم الدالة عند أستدعاھا یجب. 

v للدوال متغیرات نوع بیانات یحدد نوع القیمة المرجعة. 

v وبالتالي یمكن أستخدام الدالة في التعابیر, تنسب القیمة المرجعة في الدالة السم الدالة. 

v  نكتب الدالة , لموافق لھذا التاریخفتعید لنا أسم الیوم ا, في مشروعنا ھذا نرید كتابة دالة نمرر لھا تاریخا

DateDay  التالیة في وحدة نمطیة ثانیةModule2  . 

Function DateDay(d As Date) As String 
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Select Case Weekday(d) 

Case 1: DateDay = "Sanday" 

Case 2: DateDay = "Monday" 

Case 3: DateDay = "Tuesday" 

Case 4: DateDay = "Wensday" 

Case 5: DateDay = "Thirsday" 

Case 6: DateDay = "Friday" 

Case 7: DateDay = "Saturday" 

End Select 

End Function 

  . Stringوتعید سلسلة نصیة ,  dateمن النوع    Dمتغیر أدخال وحید ھو  DateDayتأخذ الدالة 

v  برمجة الدالةWeekDay (Date)   من دوالVB   تأخذ تاریخاDate  قم الیوم في االسبوع وتعید ر

 ...)., االثنین 2, االحد 1(الموافق لھذا التاریخ 

v  أستدعاء الدالةDateDay    على المفتاح اوجدFind  في النموذج االول: 

یظھر في ,  Findبعد النقر على المفتاح . Text1المطلوب أن یكتب المستخدم تاریخا ما في صندوق النص 

الدالة   Findنستدعي في أجراء المفتاح أوجد . موافق للتاریخ المدخلأسم الیوم ال Text2صندوق النص 

. Text2كقیمة متغیر أدخال للدالة ونسند نتیجة الدالة الى   Text1.Textنمرر لھا ,   DateDayالسابقة 

واال فتظھر  IsDateھو تاریخ مقبول بأستخدام الدالة  Text1نختبر قبل أستدعاء الدالة النص المدخل في 

  .Text2ارة خطأ في صندوق النص عب

v  نكتب على مفتاح أوجدFind  االجراء التالي: 
Private Sub Command1_Click() 

If IsDate(Text1.Text) = True Then 

    Text2 = DateDay(Text1.Text) 

Else 

    Text2 = "Error" 

End If 

End Sub 

v  برمجة الدالةIsDate(expr)   من دوالVB  بیرا ما تختبر أن تعexpr  ھو تاریخ فتعیدTrue 

 . Falseواال فتعید 
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v  كتابة الدالةDueDate  في وحد نمطیةModule2 : 

فتعید تاریخ أول یوم ) تاریخ فاتورة مثال(نمرر لھا تاریخا   DueDateدالة المطلوب أن نكتب  -

  :مع مراعاة مایلي) تاریخ وجوب الدفع(من الشھر القادم 

 :فستعید عوظا عنھ یوم االثنین التالي, لشھر القادم یوم أحدأذا كان أول یوم من ا -

 .فستعید عوظا عنھ یوم االثنین التالي, أذا كان أول یوم من الشھر القادم یوم سبت -

 .فستعید عوظا عنة یوم الخمیس السابق, أذا كان أول یوم من الشھر القادم یوم جمعة -

Function DueDate(d As Date) As Date 
Dim Result As Date 
    Result = DateSerial(Year(d), Month(d) + 1, 1) 
    Select Case Weekday(Result) 
        Case 1: DueDate = Result + 1 
        Case 7: DueDate = Result + 2 
        Case 6: DueDate = Result - 1 
    Case Else 
        DueDate = Result 
    End Select 
End Function 

v  برمجة الدالةYear(Date)   من دوالVB   نمرر لھا تاریخاDate  الدالة . فتعید عام ھذا التاریخ

Month(Date)   نمرر لھا تاریخاDate  فتعید شھر ذلك التاریخ. 

v  برمجة الدالةDateSerial(year, month, day)  من دوالVB   نمرر لھا عامyear    وشھرا month  

 .فتعید التاریخ الموافق,    dayویوما 

v  أستدعاء الدالةDueDate   على المفتاح أوجدFind  في النموذج الثاني: 

بعد النقر على مفتاح ) . تاریخ الفاتورة( Text1المطلوب أن یكتب المستخدم تاریخا ما في صندوق النص 

). تاریخ وجود الدفع(القادم تاریخ أول یوم من الشھر  Text2یظھر في صندوق النص الثاني   Findأوجد 

كقیمة متغیر   Text1.Textنمرر لھا ,   DueDateالدالة السابقة   Findنستدعي في أجراء المفتاح أوجد 

ھو   Text1نختبر قبل أستدعاء الدالة أن النص المدخل في .  Text2أدخال الدالة ونسند ناتج الدالة الى 

  .Text2اال فتظھر عبارة خطأ في صندوق النص و,   Isdateتاریخ مقبول بأستخدام الدالة 

v  نكتب على المفتاح أوجدFind  االجراء التالي: 

Private Sub Command1_Click() 
If IsDate(Text1.Text) Then 
    Text2 = DueDate(Text1.Text) 
Else 
    Text2 = "Error" 
End If 
End Sub 
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  المشروع السادس عشر
--------------------------:-  

  
  ربط الفیجوال بسیك بقاعدة البیانات

  
  :سنتعلم من خالل ھذا المشروع مایلي

  
v  االضافةAdd  
v البحث    Search    
v    الحذفDelete  
v    العرضDisplay  
v  الترتیبOrdere   

  

  الھدف من المشروع

 ---------------------:-  
  :كما مبین في النموذج التالي, لومات الموظفینربط قاعدة البیانات مع الفیجوال بیسك ضمن برنامج خاص بمع
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  مراحل التنفیذ

 ---------------:-  
v نفتح مشروعا قیاسیا جدیدا. 

v  نضع على النموذج عناصر التحكم المبینة في الشكل أعاله: 

v  برمجة الدالةData1  

 

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\COMPUTER SYSTEM\MY 

DOCUMENTS\DB297.MDB 

DATABASENAME 

Table1 RecordSource 

False Visible 

 

v  النص االولTextBox1  نحدد  خصائصة كمایلي: 

 

ID DATA FIELD 

Data1 Data Source 

 Text فراغ

  

v  النص الثانيTextBox2  نحدد خصائصة كمایلي: 

 

NAME DATA FIELD 

Data1 Data Source 

 Text فراغ

  

 

v  النص الثالثTextBox3  نحدد خصائصة كمایلي:  

GENDER DATA FIELD 

Data1 Data Source 

 Text فراغ
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v  النص الرابعTextBox4  نحدد خصائصة كمایلي:  

AGE DATA FIELD 

Data1 Data Source 

 Text فراغ

 

v  النص الخامسTextBox5  نحدد خصائصة كمایلي:  

ADDRESS DATA FIELD 

Data1 Data Source 

 Text فراغ

 

v لنص السادس اTextBox6  نحدد خصائصة كمایلي:  

SALARY DATA FIELD 

Data1 Data Source 

 Text فراغ

 

v برمجة االداة Control 6.0  Microsoft  FlexGrid 

عند   Componentsثم االمر  Projectعن طریق الدخول الى االمر   MsFlexGridنفعل ھذه االداة 

  :ي الشكل التاليكما موضح ف    MsFlexGridذلك نفعل 
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v ومن ثم تظھر الشاشة التالیة: 

  :نؤشر االختیار المطلوب بعالمة صح  وكما موضح في الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

v ومن ثم نحدد خصائص ھذه الدالة بتحدید الخصائص التالیة: 

 

COLS 6 

DataSource Data1 

  

  :وكما موضح في الشكل التالي
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v  المفتاح التالي برمجةNext   : عند النقر على المفتاحNext  نكتب االجراء التالي:  

 

Private Sub Command1_Click() 

On Error Resume Next 

Data1.Recordset.MoveNext 

If Data1.Recordset.EOF Then 

Data1.Recordset.MoveLast 

End If 

End Sub 
 

v  برمجة المفتاح السابقPrevious  :قر على المفتاح عند النPrevious  نكتب االجراء التالي: 
 

Private Sub Command2_Click() 

On Error Resume Next 

Data1.Recordset.MovePrevious 

If Data1.Recordset.BOF Then 

    Data1.Recordset.MoveNext 

End If 

End Sub 
 

v برمجة مفتاح االنتقال للسجل االول First Record  :على مفتاح  عند النقرFirst Record    نكتب

 :االجراء التالي

Private Sub Command3_Click() 

Data1.Recordset.MoveFirst 

End Sub 
 

v   برمجة مفتاح االنتقال الى السجل االخیرLast Record : عند النقر على مفتاحLast Record   اي

 :االنتقال الى السجل االخیر نكتب االجراء التالي

 

Private Sub Command4_Click() 

Data1.Recordset.MoveLast 

End Sub 
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v  أضافة سجلAdd  : عند النقر على مفتاح أضافة(Add)  نكتب االجراء التالي: 

 

Private Sub Command5_Click() 

Data1.Recordset.AddNew 

End Sub 

 

v  عملیة الخزنSave   عند النقر على مفتاحsave   سوف تظھر الواجھة التالیة: 

  

  

  

  

  

  Saveعلى مفتاح عند النقر نكتب االجراء التالي   

 

Private Sub Command6_Click() 

On Error Resume Next 

Data1.Recordset.Update 

MsgBox "Data already saved", vbOKOnly + vbMsgBoxRight + vbMsgBoxRtlReading, 

"Saved the change" 

End Sub 

 

v  برمجة مفتاح الحذفDelete   : عند النقر على مفتاحDelete   نكتب االجراء التالي: 

  

Private Sub Command7_Click() 

On Error Resume Next 

x = MsgBox("Are you want to delete this record", vbOKCancel) 

If x = vbOK Then 

Data1.Recordset.Delete 

End If 

End Sub 
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v  برمجة المفتاحCount  عند النقر على مفتاح , قیود الموجوده في ملف قاعدة البیانات اي حساب عدد ال

Count  مرتین متتالیتین نكتب االجراء التالي: 

  

Private Sub Command8_Click() 

On Error Resume Next 

MsgBox Data1.Recordset.RecordCount 

End Sub 

 

v  برمجة المفتاح اوجد السجل االولFind First  :فتاح عند النقر على مFind First  نكتب االجراء التالي: 

 

Private Sub Command9_Click() 

xx = InputBox("Enter name of the employment to be search") 

yy = "Name = '" & xx & "'" 

Data1.Recordset.FindFirst yy 

If Data1.Recordset.NoMatch Then 

    MsgBox ("The name is not found") 

End If 

End Sub 

 

v   برمجة المفتاح اوجد السجل االخیرFind last: 

 

Private Sub Command10_Click() 

On Error Resume Next 

xx = InputBox("Enter name of the employment to be search") 

yy = "Name = '" & xx & "'" 

Data1.Recordset.FindLast yy 

If Data1.Recordset.NoMatch Then 

    MsgBox ("The name is not found") 

End If 

End Sub 
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v  اوجد السابقFind Previous   :عند النقر على مفتاح اوجد السابق نكتب االجراء التالي: 

 

Private Sub Command11_Click() 

On Error Resume Next 

xx = InputBox("Enter name of the employment to be search") 

yy = "Name = '" & xx & "'" 

Data1.Recordset.FindPrevious yy 

If Data1.Recordset.NoMatch Then 

    MsgBox ("The name is not found") 

End If 

End Sub 
 

v  برمجة المفتاح اوجد الالحقFind Next  : عند النقر على مفتاح اوجد اللالحقFind Next   نكتب

  :االجراء التالي

Private Sub Command12_Click() 

On Error Resume Next 

xx = InputBox("Enter name of the employment to be search") 

yy = "Name = '" & xx & "'" 

Data1.Recordset.FindNext yy 

If Data1.Recordset.NoMatch Then 

    MsgBox ("The name is not found") 

End If 

End Sub 
 

v  برمجة المفتاح عرض السجالتDisplay Record  : عند النقر على مفتاح عرض السجالتDisplay 

Record  مرتین متتالیتین نكتب االجراء التالي: 

Private Sub Command13_Click() 

Dim xxx 

xxx = InputBox("Enter name of employment to be search") 

Data1.RecordSource = " select * from table1 where name like '" & xxx & "*'" 

Data1.Refresh 

End Sub 
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v اصغر راتب   برمجة المفتاح Ordered Min  : عند النقر على ھذا المفتاح مرتین متتالیتین نكتب االجراء

 :التالي

Private Sub Command14_Click() 

On Error Resume Next 

Data1.RecordSource = " select * from table1 order by salary " 

Data1.Refresh 

End Sub 

 

v  برمجة المفتاح البحث عن الراتبSearch salary   : عند النقر على مفتاح البحث عن الراتبSearch 

Salary  نكتب االجراء التالي: 

 

Private Sub Command15_Click() 

On Error Resume Next 

Dim x, y 

x = InputBox("Enter salary to be search") 

y = " select * from table1 where salary like '" & x & "*'" 

Data1.RecordSource = y 

Data1.Refresh 

End Sub 
 

v اوجد اسم الموظف الذي یمتلك  اقل راتب   برمجة المفتاح Search Name  : عند النقر على مفتاح

Search Name  نكتب االجراء التالي: 
 

Private Sub Command16_Click() 

On Error Resume Next 

Data1.RecordSource = "select * from table1 order by salary" 

Data1.Refresh 

End Sub 
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v  عند النقر على احد ھذه المفاتیح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

v سوف تظھر الشاشة التالیة: 

 

 

 

 

 

 

  

 

v اذا كان االسم غیر موجود تظھر الشاشة التالیة: 
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v یةوعند النقر على المفاتیح التال : 

 

  

  

  

  

  

 

v سوف تظھر الشاشة التالیة: 
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  المشروع السابع عشر
 ----------------------:-  

 Scientificأنشاء الة حاسبة علمیة 
 

  -:سوف نتعلم من خالل ھذا المشروع مایلي
 -:التعامل مع عناصر التحكم التالیھ .4

 
     Formالنموذج  -
   Labelالتسمیة  -
   Command Button   زر االوامر  -
  Shapeالشكل  -
 Sin, Cos, Tanأستخدام الدوال الجاھزه مثل  -
  X, X^2 , X^3 , X^4 / 1 , -/+حساب الدوال التالیة  -
   Pi=3.141معرفة قیمة الباي  -
  OFFمفتاح االطفاء  -
  Sqrtالجذر التربیعي  -
  Copyمفتاح االستنساخ  -

  
  الھدف من المشروع

 ----------------------: -  
  :عند تنفیذ ھذا المشروع تظھر الواجھ التالیھ, ناء واجھة لتحویل حاسبة علمیة ب
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  خطوات تنفیذ المشروع

 ----------------------: -  
v  أنشاء ثالثة عناصر تحكم من نوعShape   حیث ان , لتقسیم شكل الحاسبة كما ھو ظاھر في الشكل أعاله

Shape1   یضم االمرLabel1 , بینماShape2   0 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1(یضم المفاتیح من, +, -, 

*, /, AC, OFF, Copy, Pi  ( (  , بینماShape3    یضم المفاتیح), Sin, Cos, Tan, Sqrt, 1/X, 

X^2, X^3, X^4 +/-. ( 

v  أنشاء االمرLabel1    في  عنصر التحكمShape1   

v  مفتاح من نوع    (30)أنشاءCommand  ,نضع فیھا المفاتیح الظاھره في الشكل أعاله. 

v التصریحات العامة في البرنامج ھي: 

 
Dim n1 As Single 
Dim n2 As Single 
Dim op As String 
 
 

v  برمجة المفتاحAC   او مفتاح المسحClear    تتم كاالتي: 
 

Private Sub Command1_Click() 
Label1.Caption = "" 
End Sub 
 

v  مفتاح عملیة الطرح برمجة 
Private Sub Command10_Click() 
n1 = Val(Label1.Caption) 
op = "-" 
Label1.Caption = "" 
End Sub 
 

v  برمجة عملیة االستنساخCopy  
Private Sub Command11_Click() 
Clipboard.SetText Label1.Caption 
End Sub 
 

v  7برمجة مفتاح االرقام 
 
Private Sub Command12_Click() 
Label1.Caption = Label1.Caption + "7" 
End Sub 
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v  8برمجة مفتاح االرقام 
 
Private Sub Command13_Click() 
Label1.Caption = Label1.Caption + "8" 
End Sub 
 

v  9برمجة مفتاح االرقام 
 

Private Sub Command14_Click() 
Label1.Caption = Label1.Caption + "9" 
End Sub 
 

v  برمجة مفتاح عملیة الضربX 
Private Sub Command15_Click() 
n1 = Val(Label1.Caption) 
op = "*" 
Label1.Caption = "" 
End Sub 
 

v  برمجة مفتاح العملیة+/-    
Private Sub Command16_Click() 
Label1.Caption = Val(Label1.Caption) - (Val(Label1.Caption) + Val(Label1.Caption)) 
End Sub 
 

v    برمجة الفارزة العشرة(.)  
 

Private Sub Command17_Click() 
If InStr(1, Label1.Caption, ".") = 0 Then 
Label1.Caption = Label1.Caption + "." 
End If 
End Sub 
 

v  0برمجة مفتاح االرقام 
 

Private Sub Command18_Click() 
Label1.Caption = Label1.Caption + "0" 
End Sub 
 

v  برمجة مفتاح المساواة او ناتج العملیة(=) 
Private Sub Command19_Click() 
    n2 = Val(Label1.Caption) 
    If op = "+" Then 
        Label1.Caption = n1 + n2 
    ElseIf op = "-" Then 
        Label1.Caption = n1 - n2 
    ElseIf op = "*" Then 
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        Label1.Caption = n1 * n2 
    ElseIf op = "^" Then 
        Label1.Caption = n1 ^ n2 
    ElseIf op = "/" Then 
    If n2 = 0 Or Label1.Caption = "" Then 
        MsgBox "dont allow to divide by zero", vbCritical, "Error" 
    Else 
        Label1.Caption = n1 / n2 
    End If 
    End If 
End Sub 
 

v  1برمجة مفتاح االرقام 
 

Private Sub Command2_Click() 
Label1.Caption = Label1.Caption + "1" 
End Sub 
 

v  برمجة عملیة القسمة/  
Private Sub Command20_Click() 
n1 = Val(Label1.Caption) 
op = "/" 
Label1.Caption = "" 
End Sub 
 

v  النسبة الثابتة برمجةPi  
Private Sub Command21_Click() 
Label1.Caption = "3.14159265358979" 
End Sub 
 

v  برمجة العملیةX^2   
Private Sub Command22_Click() 
Label1.Caption = Val(Label1.Caption) ^ 2 
End Sub 
 

v  برمجة العملیةX^3   
 
Private Sub Command23_Click() 
Label1.Caption = Val(Label1.Caption) ^ 3 
End Sub 
 

v  برمجة العملیةX^4   
Private Sub Command24_Click() 
Label1.Caption = Val(Label1.Caption) ^ 4 
End Sub 
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v   برمجة دالة أیجاد الجذر التربیعيSqrt 
Private Sub Command25_Click() 
If Val(Label1.Caption) >= 0 Then 
Label1.Caption = Sqr(Val(Label1.Caption)) 
Else 
MsgBox "There is not squart to this number", vbCritical, "Error" 
End If 
End Sub 
 

v  1برمجة العملیة/X   
Private Sub Command26_Click() 
Label1.Caption = 1 / (Val(Label1.Caption)) 
End Sub 
 

v  برمجة الدالةSin  
Private Sub Command27_Click() 
Label1.Caption = Sin(Val(Label1.Caption)) 
 
End Sub 
 

v  برمجة الدالةCos   
Private Sub Command28_Click() 
Label1.Caption = Cos(Val(Label1.Caption)) 
End Sub 
 

v  برمجة الدالةTan  
Private Sub Command29_Click() 
Label1.Caption = Tan(Val(Label1.Caption)) 
End Sub 
 

v  (2)برمجة مفتاح االرقام  
Private Sub Command3_Click() 
Label1.Caption = Label1.Caption + "2" 
End Sub 
 

v  برمجة عملیة ایجاد االس 
Private Sub Command30_Click() 
n1 = Val(Label1.Caption) 
op = "^" 
Label1.Caption = "" 
End Sub 
 

v   (3)برمجة مفتاح االرقام 
Private Sub Command4_Click() 
Label1.Caption = Label1.Caption + "3" 
End Sub 
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v  برمجة عملیة ایجاد المجموع 
Private Sub Command5_Click() 
n1 = Val(Label1.Caption) 
op = "+" 
Label1.Caption = "" 
End Sub 
 

v  برمجة مفتاح االطفاءOFF 
Private Sub Command6_Click() 
Label1.BackColor = vbBlack 
Timer1.Enabled = True 
End Sub 
 

v  (4)برمجة مفتاح االرقام 
Private Sub Command7_Click() 
Label1.Caption = Label1.Caption + "4" 
End Sub 
 

v  (5)برمجة مفتاح االرقام 
Private Sub Command8_Click() 
Label1.Caption = Label1.Caption + "5" 
End Sub 
 

v (6) برمجة مفتاح االرقام 
Private Sub Command9_Click() 
Label1.Caption = Label1.Caption + "6" 
End Sub 
 

v  برمجة عملیة تصغیر النافذةMinimize     عند عملیة االطفاءOFF  
 

Private Sub Timer1_Timer() 
Form1.WindowState = 1 
End Sub 
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  عشر الثامنالمشروع 
----------------------:-  

  
  )Object Linking Embedded, OLE(ط الكائنات مع الفیجوال بیسك       رب

 
  :سوف نتعلم من خالل ھذا المشروع مایلي

 . Visual Basicمع الفیجوال بیسك    Sound  ربط الصوت •
   Visual Basicمع    Microsoft Wordربط  •
  Visual Basicمع    Microsoft Power Pointربط  •
  Visual Basicمع   Microsoft Excelربط  •
 . Visual Basicمع     Paint Brushربط الصورة من الرسام  •

  
  الھدف من المشروع
 -------------------:-  

أضافة الى وجود مفتاح یقودنا الى النموذج , عند تنفیذ ھذا المشروع سوف نسمع صوتا في النموذج االول
  .OLEالربط الصحیح بأستخدام للداللة على  Microsoft Wordالثاني الذي یظھر فیة 

  
  مراحل تنفیذ المشروع

 -------------------------:-  
 :كما في الشكل التالي  نفتح خمسة نماذج  قیاسیة جدیدة ووحدة نمطیة واحدة •
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

مثال ونضعة في نفس مسار المشروع أي في   (chimes.wav)نضع في النموذج االول ملف صوتي أسمھ •
 الموجود في المسار  VB98الدلیل 

  
               C:\Program Files\Microsoft Visual studio\vb98 
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  :ننقر على أي موقع في النموذج ونكتب االجراء التالي •
 
Private Sub Form_Load() 
    f = App.Path + "\chimes.wav" 
    OLE1.CreateEmbed (f) 
    OLE1.DoVerb 
End Sub 
 

الموجود في نفس مسار المشروع   chimes.wavاالجراء السابق ھو لتحمیل الملف الصوتي  الغرض من  •
 :كما في  االیعاز التالي  Moduleالمصرح عنھ في الوحدة النمطیة    Publicعن طریق المتغیر العام 

 
Dim f  As String 
 

كما في  OLE1العنصر  الذي یخلق عن طریق  (f)عن طریق المتغیر   chimes.wavیتم تحمیل الملف  •
ومن ثم یفتح ھذا الملف عن طریق االیعاز    OLE1.CreateEmbed (f)االیعاز التالي 

OLE1.DoVerb. 
 
مرتیین متتالیتین نكتب االجراء التالي الذي یقوم بأخفاء النموذج   Microsoft Wordعند النقر على مفتاح  •

 :وكمایلي Microsoft Wordاالول وأظھار النموذج الثاني الخاص ب 
  

 
 

Private Sub Command1_Click() 
Me.Hide 
Form2.Show 
End Sub 

 .النموذج التالي یوضح العملیة أعاله •
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 125

 :الموجود في النموذج أعاله كما موضح في الجدول التالي  OLE1نقوم بضبط خصائص عنصر التحكم  •
 

PROPERTIES OF OLE1 
     OLE1 خصائص عنصر التحكم نوع  

OLE1 Name  
2 – Auto Size  Size Mode  
C:\Program Files\Microsoft Visual 
Studio\VB98\lijnah.doc 

Source Doc  

  
  )VB98أي في الدلیل (في نفس مسار المشروع    lijnah.docأي نضع الملف  •
 Visual Basicمع    Microsoft Wordأو بنفس الطریقة نكتب االجراء التالي الذي یقوم بربط  •

 
Private Sub Form_Load() 
    f = App.Path + "\lijnah.doc" 
    OLE1.CreateEmbed (f) 
    OLE1.DoVerb 
End Sub 
 

  OLE (Object Linking and Embedding)تصمیم العنصر  •
 أي یقوم بحفظ, الكائن في النموذج   Embeddedیمكن أن یضم , یستخدم ھذا العنصر كحاویة للكائنات

كما یمكن أن ترتبط , نسخة ثانیة من الكائن في النموذج ولن یكون ھناك أي أرتباط مع الكائن االصلي
Linked   مع كائن بحیث أن أي تعدیل في الكائن ینعكس على الكائن المرتبط بالنموذج.  

لحواریة عن طریق النافذة ا( أحدھما في مرحلة التصمیم , یمكن تضمین أو أرتباط الكائنات عن طریقین
Insert Object  التي تظھر عند وضع عنصر التحكمOLE كما في الشكل التالي, على النموذج:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .OLEأو في مرحلة التنفیذ بأستخدام الطرق المعرفة على العنصر 
والتي تأخذ القیم الموضحھ في الجدول   SizeModeھي الخاصیة   OLEمن أھم  خصائص العنصر  •

 :التالي
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أذا كان أكبر من العنصر (یظھر الكائن بحجمھ الطبیعي 
  )فان یظھر كلھ

0 - CLIP 

 Stretch - 1  حجم الكائن یطابق حجم العنصر وقد تتغیر أبعاد الكائن
 AutoSize - 2  حجم العنصر یطابق حجم الكائن بحیث یظھر كل الكائن

مطابقة حجم الكائن مع حجم العنصر دون التغییر في 
  الكائنأبعاد 

3 - Zoom  

  
 :ھي   OLEمن أھم طرق العنصر  •

  
 SOURCEDOC   CREATEEMBEDتضمین كائن من الملف 

SOURCEDOC 
 sourcedoc  CreateLink  sourcedocاالرتباط مع كائن من الملف 

 DoVerb  فتح الكائن
  

ي یقوم بأخفاء النموذج مرتیین متتالیتین نكتب االجراء التالي الذ  Microsoft Wordعند النقر على مفتاح  •
 :وكمایلي Microsoft Wordاالول وأظھار النموذج الثاني الخاص ب 

 
Private Sub Command1_Click() 
Me.Hide 
Form2.Show 
End Sub 

 
في عملیة تنفیذ المشروع یقوم بنقلنا الى النموذج الخاص بربط   Microsoft Wordعند النقر على مفتاح  •

Microsoft Word   معVisual Basic  وكما موضح في النموذج التالي: 
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مرتیین متتالیتین نكتب االجراء التالي الذي یقوم بأخفاء   Microsoft Power Pointعند النقر على مفتاح  •

 :وكمایلي Microsoft Power Pointالنموذج الثاني  وأظھار النموذج الثالث  الخاص ب 
 

Private Sub Command1_Click() 
Me.Hide 
Form3.Show 
End Sub 

 
في عملیة تنفیذ المشروع یقوم بنقلنا الى النموذج   Microsoft Power Pointعند النقر على مفتاح  •

 :وكما موضح في النموذج التالي  Visual Basicمع   Microsoft Power Pointالخاص بربط 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموجود في نفس دلیل المشروع   Microsoft Power Point الذي یقوم بربط ملف  نكتب االجراء التالي •
 Visual Basicأیضا مع 

 
Private Sub Form_Load() 
    f = App.Path + "\Welcome.ppt" 
    OLE1.CreateEmbed (f) 
    OLE1.DoVerb 
End Sub 
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جود في النموذج أعاله كما موضح في المو  OLE1نقوم بضبط خصائص عنصر التحكم بنفس الطریقة أو •

 :الجدول التالي
 

PROPERTIES OF OLE1 
     OLE1 خصائص عنصر التحكم نوع  

OLE1 Name  
2 – Auto Size  Size Mode  
C:\Program Files\Microsoft Visual 
Studio\VB98\Welcome.ppt 

Source Doc  

  
الیتین نكتب االجراء التالي الذي یقوم بأخفاء النموذج مرتیین متت  Microsoft Excelعند النقر على مفتاح  •

 :وكمایلي Microsoft Excelالثالث  وأظھار النموذج الرابع  الخاص ب 
 

Private Sub Command1_Click() 
Me.Hide 
Form4.Show 
End Sub 

 
ج الخاص بربط في عملیة تنفیذ المشروع یقوم بنقلنا الى النموذ  Microsoft Excelعند النقر على مفتاح  •

Microsoft Excel   معVisual Basic  وكما موضح في النموذج التالي: 
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 Visualمع    Microsoft Excel الظھار النموذج أعاله نكتب االجراء التالي الذي یقوم بربط ملف  •

Basic 
 
Private Sub Form_Load() 
    f = App.Path + "\Chart1.xls" 
    OLE1.CreateEmbed (f) 
    OLE1.DoVerb 
End Sub 
 

  
الموجود في النموذج أعاله كما موضح في   OLE1نقوم بضبط خصائص عنصر التحكم بنفس الطریقة أو •

 :الجدول التالي
 

PROPERTIES OF OLE1 
     OLE1 خصائص عنصر التحكم نوع  

OLE1 Name  
2 – Auto Size  Size Mode  
C:\Program Files\Microsoft Visual 
Studio\VB98\Chart1.xls 

Source Doc  

  
مرتیین متتالیتین نكتب االجراء التالي الذي یقوم بأخفاء النموذج   Paint Brushعند النقر على مفتاح  •

 :وكمایلي Paint Brushالرابع  وأظھار النموذج الخامس  الخاص ب 
 

Private Sub Command1_Click() 
Me.Hide 
Form5.Show 
End Sub 

 
 Paintفي عملیة تنفیذ المشروع یقوم بنقلنا الى النموذج الخاص بربط   Paint Brushعند النقر على مفتاح  •

Brush  معVisual Basic   , أي تحمیل الصورةWinter.jpg)  ( الموجودة أیضا في نفس مسار
 :وكما موضح في النموذج التالي,  VB98المشروع 
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 Visual Basicمع    Paint Brush االجراء التالي الذي یقوم بربط ملف نكتب  •

 
Private Sub Form_Load() 
    f = App.Path + "\Winter.jpg" 
    OLE1.CreateEmbed (f) 
    OLE1.DoVerb 
End Sub 
 

  
في  الموجود في النموذج أعاله كما موضح  OLE1نقوم بضبط خصائص عنصر التحكم بنفس الطریقة أو •

 :الجدول التالي
 

PROPERTIES OF OLE1 
     OLE1 خصائص عنصر التحكم نوع  

OLE1 Name  
2 – Auto Size  Size Mode  
C:\Program Files\Microsoft Visual 
Studio\VB98\Winter.jpg 

Source Doc  
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  المشروع التاسع عشر
-----------------------:-  

  نموذجرسم الخط على ال
  

  : سوف نتعلم من خالل ھذا المشروع مایلي
  

 .بشكل الي أو تلقائيعلى النموذج رسم الخط  •
  

  الھدف من المشروع
 --------------------:-  

  
ومن ثم سحب , في النموذج لغرض تحدید النقطة االولى موقععلى أي بالماوس رسم الخط عن طریق النقر  •

 .ج لغرض تحدید النقطة الثانیةالماوس الى الموقع الثاني على النموذ
 .یظھر شكل الخط على النموذج بحسب االتجاة الذي یحدده المستخدم نفسة على النموذج •
   

  تنفیذ المشروع
 ----------------: -  

 
التي یتم فیھا رسم الخط عن طریق تحدید النقطة االولى وذلك , عند تنفیذ المشروع تظھر الواجھة التالیة •

الذي    (x1 = 8145) مثالحیث یتم فیھ تحدید أحداثیات النقطة االولى , في النموذج بالنقر على أي موقع
, أیضا الذي یمثل االحداثي الصادي للنقطة االولى  (y1 = 1890)یمثل االحداثي السیني للنقطة االولى و 

 .لصاديحیث أنھ من المعروف أن تحدید النقطة یتم عن طریق تقاطع االحداثي السیني مع االحداثي ا
 x2)    حیث یمثلفي مثالنا ھذا , نسحب الماوس الى أي موقع أخر على النموذج لغرض تحدید النقطة الثانیة •

, یمثل االحداثي الصادي للنقطة الثانیة أیضا  (y2 = 4830)وأن , أحداثي السیني للنقطة الثانیة  (9840 =
عند ذلك یتم رسم الخط ,   (4830 ,9840) – (1890 ,8145)فیكون رسم الخط االول محدد بین النقطتین 

 ).الذي یمثل معادلة الخط المستقیم(حسب االیعاز التالي الخاص برسم الخط 
 

Line (x1, y1) – (x2, y2) 
Line (8145, 1890) – (9840, 4830) 
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 :الي أوتلقائي  وكما یلي حیث یتم تحدید أحداثیاتھ بشكل, بنفس الطریقة یتم رسم الخط الثاني على النموذج •
  

Line (1860, 4950) – (5490, 5160)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حیث تتحدد أحداثیاتھ أیضا بشكل الي أوتلقائي , أیضا بنفس الطریقة یتم رسم الخط الثالث على النموذج •
 :وكما یليوحسب موقع الماوس على النموذج 

 
Line (9765, 1590) – (7230, 7440) 
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 .وھكذا بالنسبة لرسم بقیة الخطوط االخرى •

  مراحل تنفیذ المشروع
 ----------------------: -  

 .نفتح مشروعا قیاسیا جدیدا •
 :لھا كمایلي  Captionونضبط خصائص العنوان ,  labelنضع على النموذج ستة عناصر تحكم من نوع  •

  
THE FIRST POINT  LABEL1 
X1 =   Label2  
Y1 =  Label3  
The Second Point  Label4  
X2 =  Label 5 
Y2 =  Label6 

 
 :كما موضح في الجدول التالي    Text Boxنضع على النموذج أربعة عناصر تحكم من نوع  •

  
 TEXT1  لتحدید االحداثي السیني للنقطة االولى

  Text2  لتحدید االحداثي الصادي للنقطة االولى
  Text3  الثانیةلتحدید االحداثي السیني للنقطة 

  Text4  لتحدید االحداثي الصادي للنقطة الثانیة
  

 :یتم تعریف المتغیرات التالیة الخاصة بالنموذج وكمایلي •
 

Option Explicit 
Dim x1 As Single 
Dim x2 As Single 
Dim y2 As Single 
Dim x As Single 
Dim y As Single 
Dim y1 As Single 
 

 :كما في الشكل التالي  MouseDownالنموذج ونقوم بتغیر الحدث الى  ننقر مرتین متتالیتین على •
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 :عند ذلك نقوم بكتابة االجراء التالي •
 

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As 
Single) 
x1 = x 
y1 = y 
Text1.Text = x1 
Text2.Text = y1 
End Sub 

  
 :كمایلي MouseUpبنفس الطریقة ننقر مرتین متتالیتین على النموذج ونقوم بتغیر الحدث الى  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :ومن ثم نكتب االجراء التالي •
 

Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As 
Single) 
Form1.AutoRedraw = True 
Text3.Text = x 
Text4.Text = y 
x2 = x 
y2 = y 
Line (x1, y1)-(x2, y2), 1 
End Sub 
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 .واالجراء الثاني یقوم بتحدید النقطة الثانیة لرسم الخط, حیث أن االجراء االول یقوم بتحدید النقطة االولى •
  

   العشرونالمشروع 
 -------------------:-  

  على النموذج المستطیلرسم 
  

  : خالل ھذا المشروع مایلي سوف نتعلم من
  

رسم المستطیل وتحدید نقاطھ بشكل الي أو تلقائي عن طریق النقر بالماوس على النموذج لتحدید النقطة  •
 .االولى التي تمثل رأس المستطیل والنقطة الثانیة التي تمثل الرأس المقابل لھا

 
  الھدف من المشروع

 --------------------:-  
  

, في النموذج لغرض تحدید النقطة االولىموقع د مختلفة عن طریق النقر على أي رسم المستطیل وبأبعا •
 .ومن ثم سحب الماوس الى الموقع الثاني على النموذج لغرض تحدید النقطة الثانیة

 .یظھر شكل المستطیل على النموذج بحسب المقدار الذي یحدده المستخدم نفسة على النموذج •
   

  تنفیذ المشروع
------------ ----: -  

 
التي یتم فیھا رسم المستطیل عن طریق تحدید رأس المستطیل , عند تنفیذ المشروع تظھر الواجھة التالیة •

حیث یتم فیھ تحدید أحداثیات النقطة االولى , الذي یمثل النقطة االولى وذلك بالنقر على أي موقع في النموذج
الذي یمثل   (y1 = 4365)للنقطة االولى و الذي یمثل االحداثي السیني    (x1 = 4410)عن طریق مثال 

حیث أنھ من المعروف أن تحدید النقطة یتم عن طریق تقاطع , االحداثي الصادي للنقطة االولى أیضا
 .االحداثي السیني مع االحداثي الصادي

  (x2 =8055) حیث یمثل , نسحب الماوس الى أي موقع أخر على النموذج لغرض تحدید النقطة الثانیة •
فیكون رسم , یمثل االحداثي الصادي للنقطة الثانیة أیضا  (y2 =5220)وأن , اثي السیني للنقطة الثانیةأحد

عند ذلك یتم رسم المستطیل ,   (5220 ,8055) – (4365 ,4410)المستطیل االول محدد بین النقطتین 
الذي یمثل االیعاز  Bالحرف  مضافا الیھا, الذي یمثل معادلة الخط المستقیم(حسب االیعاز التالي الخاص بھ 

Box أو الصندوق.( 
 

Line (x1, y1) – (x2, y2), B 
Line (4410, 4365) – (8055, 5220), B 
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حیث یتم تحدید أحداثیاتھ بشكل الي أوتلقائي  وكما , بنفس الطریقة یتم رسم المستطیل الثاني على النموذج •
 :یلي

  
Line (7575,1995) – (11145,3720), B 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حیث تتحدد أحداثیاتھ أیضا بشكل الي أوتلقائي, بنفس الطریقة أیضا یتم رسم المستطیل الثالث على النموذج •
 :وكما یلي أیضا وحسب موقع النقر على النموذج

 
Line (2205,4845) – (8415,6645), B 
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 .االخرى وھكذا بالنسبة لرسم بقیة المستطیالت  •

  
  مراحل تنفیذ المشروع

 ----------------------: -  
 .نفتح مشروعا قیاسیا جدیدا •
 :لھا كمایلي  Captionونضبط خصائص العنوان ,  labelنضع على النموذج ستة عناصر تحكم من نوع  •

  
THE FIRST POINT  LABEL1 
X1 =   Label2  
Y1 =  Label3  
The Second Point  Label4  
X2 =  Label 5 
Y2 =  Label6 

 
 :كما موضح في الجدول التالي    Text Boxنضع على النموذج أربعة عناصر تحكم من نوع  •

  
 TEXT1  لتحدید االحداثي السیني للنقطة االولى

  Text2  لتحدید االحداثي الصادي للنقطة االولى
  Text3  لتحدید االحداثي السیني للنقطة الثانیة

  Text4  قطة الثانیةلتحدید االحداثي الصادي للن
  

 :یتم تعریف المتغیرات التالیة الخاصة بالنموذج وكمایلي •
 

Option Explicit 
Dim x1 As Single 
Dim x2 As Single 
Dim y2 As Single 
Dim x As Single 
Dim y As Single 
Dim y1 As Single 
 

 :كما في الشكل التالي  MouseDownننقر مرتین متتالیتین على النموذج ونقوم بتغیر الحدث الى  •
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 :عند ذلك نقوم بكتابة االجراء التالي •
 

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As 
Single) 
x1 = x 
y1 = y 
Text1.Text = x1 
Text2.Text = y1 
End Sub 
 

كما في الشكل   MouseUpلى النموذج ونقوم بتغیر الحدث الى بنفس الطریقة ننقر مرتین متتالیتین ع •
 :التالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :ومن ثم نكتب االجراء التالي •
 

Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As 
Single) 
Text3.Text = x 
Text4.Text = y 
x2 = x 
y2 = y 
Line (x1, y1)-(x2, y2), 1, B 
End Sub 
 

واالجراء الثاني یقوم بتحدید النقطة الثانیة لرسم , حیث أن االجراء االول یقوم بتحدید النقطة االولى •
 .المستطیل
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  المشروع الحادي والعشرون
----------------------------:-  

  رسم الدائرة
  

  .ر بالماوس على النموذجسوف نتعلم من ھذا المشروع رسم  الدائرة االلي عن طریق النق
  

  الھدف من المشروع
 --------------------: -  

  .رسم الدائرة على النموذج تلقائیا عن طریق النقر بالماوس 
   

  تنفیذ المشروع
 ----------------:-  

عند النقر بالماوس على أي موقع في النموذج فأنھ سیمثل مركز الدائرة الجدید الذي نصف قطرھا مقدار  •
  .1000وي ثابت یسا

  
  مراحل تنفیذ المشروع

 ----------------------:-  
 .نفتح مشروعا قیاسیا جدیدا •
لھا كما موضح في الجدول ) (Captionونغیر العنوان   Labelننشيء أربعة عناصر تسمیة من نوع  •

 :التالي
  

INPUT THE CENTER OF 
THE CIRCLE  

LABEL1 

x1 =  Label2  
y1 =  Label3  
Radius  Label4  

 
تمثل قیمة المحور السیني للنقطة التي تمثل    Text1حیث أن ,   Text Boxننشيء عنصري تحكم من  •

وبذلك عن طریق تحدید قیمة النقطة , تمثل قیمة المحور الصادي للنقطة نفسھا  Text2بینما , مركز الدائرة
(Text1, Text2) لتاليسوف یتحدد مركز الدائرة كما في المثال الظاھر في النموذج ا: 
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أي النقطة التي أحداثیاتھا   (x1, y1)النقطة التي تمثل حیث أن مركز الدائرة الموضح في الشكل االعلى ھو  •
وھذه , حیث أن ھذه القیم تتحدد تلقائیا عند النقر بالماوس على أي موقع في النموذج,  (1305 ,5700)ھي  

 :كما في المثال التالي, لنقر على النموذجالقیم تتغیر في كل مرة یتغیر فیھا موقع ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

وفي كل مرة ننقر بالماوس على النموذج سوف ,   (4140 ,4665)حیث أن موقع مركز الدائرة الجدید ھو  •
أال أن حجم ھذه الدوائر یكون ثابت بسبب ثبوت قیمة نصف , یتحدد موقع مركز الدائرة تبعا للموقع الجدید

  )1000(في مثالنا ھذا المقدار  ئرة والذي یساوي قطر الدا
  

  (4815 ,1605)في الشكل التالي یكون موقع مركز الدائرة الجدید ھو  •
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حیث أن النقطة   Circle ( x1,  x2 ), Radiusیتم رسم الدائرة باالعتماد على المعادلة التالیة الخاصة بالدائرة وھي 
(x1, x2) لدائرة بینما تمثل مركز اRadius   یمثل نصف قطر الدائرة.  

 :یتم تعریف المتغیرات المستخدمة في النموذج كمایلي •
Option Explicit 
Dim x1 As Single 
Dim z As Single 
Dim x As Single 
Dim y As Single 
Dim y1 As Single 
 

كما في الشكل   MouseDownالى  نقوم بتغیر الحدث, عند النقر بالماوس مرتتین متتالیتین على النموذج •
 :التالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :ثم نكتب االجراء التالي •
  

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As 
Single) 
x1 = x 
Text1.Text = x1 
End Sub 
 

كما موضح في الشكل   MouseUpث الى بنفس الطریقة ننقر مرتین متتالیتین على النموذج ونغیر الحد •
 :التالي
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    MouseUpثم نكتب االجراء التالي الخاص الذي یمثل موقع الحدث  •
 

Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As 
Single) 
Text2.Text = y 
y1 = y 
z = 1000 
Circle (x1, y1), z 
End Sub 
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  المشروع الثاني والعشرون
 ---------------------------:-  

  

  وطبیعة النص, لون النص, حجم النص, تغییر نوع النص
  

  :سوف نتعلم من خالل تنفیذ ھذا المشروع مایلي
  

 .تغییر نوع كتابة النص •
 .تغییر حجم النص •
 .تغییر لون النص •
 . Under Lineوضع خط تحت النص ,  Italicمائل , Boldغامق , تغیر نمط النص •
  

  الھدف من المشروع
 --------------------:-  

  .وطبیعة كتابة النص, اللون,  الحجم, كیفیة ترتیب  النص من حیث نوع الخط
  

  مراحل تنفیذ المشروع
 ----------------------: -  

 :ونضع فیھ عناصر التحكم التالیة, نفتح مشروعا قیاسیا جدیدا •
• ComboBox  
 .والثاني لكاتبة النص ومن ثم معالجتھ, حجم الخط لتحدیدصندوق نص عدد أثنان واحد  •
 .Colorالى   (Caption)تغییر عنوانھ ,  CommandButton1مفتاح االمر  •
 Uو ,   Italicویعني    I و, Boldویعني    Bونغیر عناوینھا الى ,  Checkثالثة عناصر تحكم من نوع  •

 . UnderLine عنيیو
 :على التوالي  Font, Sizeلھا )  (Captionنغییر العناوین  , عدد أثنان   Labelعناصر تحكم نوع  •
     

  :كما موضح في الشكل التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عنصر التحكم نوع 
Common Dialog 
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من خالل   Scriptنقوم بتغییر نوع الخط مثال الى ,  نكتب النص المطلوب كما ھو مبین في الشكل التالي •
Combo Box لخط من خالل وحجم اText Box   ,مائل, وطبیعة الخط من حیث وضع خط تحت الكلمة ,

  .على التوالي I, BU ,أوغامق وذلك من خالل تفعیل 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :كما مبین في الشكل التالي,   Colorتغییر لون النص یتم من خالل النقر على مفتاح  •
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لغرض تفعیل نافذة حوار  CommonDialogمن نوع    New Componentsتم أضافة عنصر جدید  •
 :كما موضح في الشكل التالي Componentومن ثم نختار   Projectااللون من خالل قائمة المشروع 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

وي تظھر النافذة التالیة التي نختار منھا االختیار المؤشر بالشكل البیض  Componentsعند أختیار  •
  CommonDialogالموضح بالشكل التالي لغرض تفعیل خاصیة أو عنصر التحكم 
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في الشكل  مبینكما ھو   Microsoft Common Dialog Control 6.0 (SP3)أي نقوم بتفعیل  •
 .الموجود في االعلى

مرتین    Check1ى مفتاح عند النقر عل,  ( I )الخاص بنمط الخط االیطالي   Check1برمجة المفتاح  •
  :متتالیتین نكتب االجراء التالي

 
Private Sub Check1_Click() 
Text1.FontItalic = Check1.Value 
End Sub 
 

ننقر على , Under Lineأو مایسمي ب   )U  (الخاص بوضع خط تحت النص   Check2برمجة المفتاح  •
  :اليمرتین متتالیتین ونكتب االجراء الت   Check2مفتاح 

 
Private Sub Check2_Click() 
Text1.FontUnderline = Check2.Value 
End Sub 
 

مرتین متتالیتین    Check3ننقر على مفتاح ,  ( B )الخاص بجعل الخط غامق  Check3برمجة المفتاح  •
  :ونكتب االجراء التالي

 
Private Sub Check3_Click() 
Text1.FontBold = Check3.Value 
End Sub 
 

نكتب , مرتیین متتالیتین   Combo Boxعند النقر على الكائن :   Combo Boxبرمجة عنصر التحكم  •
 :االجراء التالي

 
Private Sub Combo1_Click() 
Text1.Font = Combo1.Text 
End Sub 
 

 :مرتین متتالیتین نكتب الجراء التالي  Colorعند النقر على المفتاح :  Colorبرمجة المفتاح  •
 

Private Sub Command1_Click() 
CommonDialog1.ShowColor 
Text1.ForeColor = CommonDialog1.Color 
End Sub 
 

 :عند النقر على أي موقع في النموذج نكتب االجراء التالي •
 

Private Sub Form_Load() 
Dim i As Integer 
For i = 0 To Screen.FontCount - 1 
Combo1.AddItem Screen.Fonts(i) 
Next i 
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Combo1.Text = Combo1.List(0) 
End Sub 
الغرض من االجراء أعاله ھو الظھار كافة  أنواع الخطوط المخصصة للشاشة وحسب االنواع المتوفرة في 

  .الوندوز أو االوفس
  

نكتب االجراء التالي لغرض أظھار    Text2عند النقر مرتین متتالیتین على :   Text2برمجة المفتاح  •
  . Sizeنصوص حجم ال

 
Private Sub Text2_Change() 
On Error GoTo 11 
Text1.FontSize = Text2.Text 
Exit Sub 
11: 
Text2.Text = "" 
MsgBox "ÚÝæÇð ÃÏÎá ÑÞãÇð ÝÞØ", vbMsgBoxRight, "aMbIgUoUs" 
End Sub 
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  المشروع الثالث والعشرون
 --------------------------:-  

  )النجمة, المضلع(م االشكال الھندسیة رس
 

  :سوف نتعلم من خالل تنفیذ ھذا المشروع مایلي
  

 .متعدد االضالع  Polygonرسم مضلع  •
 .متعددة االضالع Starرسم نجمة  •

  
  الھدف من المشروع
 -------------------:-  

  .فسةرسم االشكال الھندسیة مثل المضلع والنجمة وبأضالع مختلفة یحددھا المستخدم ن
  

  مراحل تنفیذ المشروع
 ----------------------: -  

 .نفتح مشروعا قیاسیا جدیدا •
الذي یستخدم كحاویة لبقیة العناصر   Frameاالطار نضع عناصر التحكم التالیة على النموذج مثل  •

الى مضلع   Captionمثال الذي نقوم بتغییر عنوانھ  Option1كالخیار االول , المستخدمة في المشروع
(Polygon)  , والخیار الثانيOption2  الذي یكون عنوانة نجمة(Star)  , وتسمیة واحدةLabel1   الذي
الذي یستخدم  لتحدید عدد االضالع المستخدمة في رسم المضلع أو  How many sidesیكون عنوانھ 

الفتراضیة لھ الذي تكون القیمة ا  Text1حیث أن عدد االضالع یتم تحدیدھا في صندوق النص , النجمة
الذي نقوم بتغییر  Command Buttonومفتاح من نوع , قابلة للتغیر حسب رغبة المستخدم, أضالع) 5(

 :كما مبین في الشكل التالي, لغرض مسح النموذج  Clearعنوانة الى 
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 :نقوم بتعریف المتغیرات التالیة الخاص بالنموذج وكمایلي •
Dim sta As Double 
Dim color As Variant 
Dim a As Variant 
Dim r As Variant 
Dim r2 As Variant 
Dim cc As Double 
Dim n As Double 
Dim x1 As Double 
Dim x2 As Double 
Dim yc As Double 
Dim xc As Double 
Dim ycc As Double 
Dim xcc As Double 
Dim y1 As Double 
Dim y2 As Double 
Dim m As Double 
Dim pi As Double 
Dim Y As Double 
Dim X As Double 
 

  Polygonالخاص برسم المضلع أي   Option1برمجة الخیار االول  •
  :عند النقر على ھذا الخیار نكتب االجراء التالي الذي یقوم  برسم المضلع

 
Public Sub poly(X, Y) 
If (cc = 1) Then 
n = Val(Text1.Text) 
   pi = 44 / 7 
   For i = 1 To n 
     x1 = xc + r * Cos(a + i * pi / n) 
     y1 = yc + r * Sin(a + i * pi / n) 
     x2 = xc + r * Cos(a + (i + 1) * pi / n) 
     y2 = yc + r * Sin(a + (i + 1) * pi / n) 
     Line (x1, y1)-(x2, y2), RGB(255, 255, 255) 
   Next 
   r = ((xc - X) ^ 2 + (yc - Y) ^ 2) ^ (0.5) 
   If ((xc - X) = 0 And (yc < Y)) Then 
      a = (0.25) * pi 
   Else 
     If ((xc - X) = 0 And (yc > Y)) Then 
       a = (0.75) * pi 
     Else 
       m = (yc - Y) / (xc - X) 
       a = Atn(m) 
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       a = I 
If(xc < X, a, a - (pi / (n * (1 + (n Mod 2))))) 

     End If 
   End If 
   For i = 1 To n 
     x1 = xc + r * Cos(a + i * pi / n) 
     y1 = yc + r * Sin(a + i * pi / n) 
     x2 = xc + r * Cos(a + (i + 1) * pi / n) 
     y2 = yc + r * Sin(a + (i + 1) * pi / n) 
     Line (x1, y1)-(x2, y2), color 
   Next 
End If 
End Sub 

 
   Star الخاص برسم النجمة   Option2برمجة الخیار الثاني  •

عند النقر مرتین متتالیتین على الخیار الثاني نكتب االجراء التالي الخاص برسم النجمة التي یتحدد عدد 
  .أضالعھا من قبل المستخدم

Public Sub star(X, Y) 
If (sta <> 0) Then 
n = Val(Text1.Text) 
n = 2 * n 
pi = 44 / 7 
 
   For i = 1 To n 
     z = r 
     r = r2 
     r2 = z 
     x1 = xcc + r * Cos(a + i * pi / n) 
     y1 = ycc + r * Sin(a + i * pi / n) 
     x2 = xcc + r2 * Cos(a + (i + 1) * pi / n) 
     y2 = ycc + r2 * Sin(a + (i + 1) * pi / n) 
     Line (x1, y1)-(x2, y2), RGB(255, 255, 255) 
   Next 
   r = ((xcc - X) ^ 2 + (ycc - Y) ^ 2) ^ (0.5) 
   If (sta = 1) Then 
  r2 = r 
End If 
   If ((xcc - X) = 0 And (ycc < Y)) Then 
      a = (0.25) * pi 
   Else 
     If ((xcc - X) = 0 And (ycc > Y)) Then 
       a = (0.75) * pi 
     Else 
       m = (ycc - Y) / (xcc - X) 
       a = Atn(m) 
       a = IIf(xcc < X, a, a - (pi / (n * (1 + (n Mod 2))))) 
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     End If 
   End If 
   For i = 1 To n 
   z = r 
     r = r2 
     r2 = z 
     x1 = xcc + r * Cos(a + i * pi / n) 
     y1 = ycc + r * Sin(a + i * pi / n) 
     x2 = xcc + r2 * Cos(a + (i + 1) * pi / n) 
     y2 = ycc + r2 * Sin(a + (i + 1) * pi / n) 
     Line (x1, y1)-(x2, y2), color 
   Next 
End If 
End Sub 

  
  Clearبرمجة المفتاح  •

عند النقر على ھذا المفتاح مرتیین متتالیتین  نكتب االجراء , مسح النموذج یستخدم ھذا المفتاح لغرض 
  .التالي الذي یقوم بمسح النموذج

 
Private Sub Command1_Click() 
Me.Cls 
End Sub 

  
الذي یقوم بتحدید   MouseDownننقر مرتیین متتالیتین على أي موقع في النموذج ونغییر الحدث الى  •

  : بعد ذلك نكتب االجراء التالي, الشكل الھندسيالموقع االول لرسم 
 
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 
Single) 
If (sta = 0) Then 
  xcc = X 
  ycc = Y 
End If 
  xc = X 
  yc = Y 
  cc = 1 
End Sub  
 

الذي یقوم   MouseUpأي موقع في النموذج ونغیر الحدث الى  بنفس الطریقة ننقر مرتیین متتالیتین على •
 : بعد ذلك نكتب االجراء التالي, بتحدید الموقع الثاني  لرسم الشكل الھندسي بعد رفع الید من الماوس

 
Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 
Single) 
cc = 0 
sta = I 
If(sta = 2, 0, sta + 1) 
End Sub 
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الذي   MouseMoveوبنفس الطریقة ننقر مرتیین متتالیتین على أي موقع في النموذج ونغیر الحدث الى  •

  بعد ذلك نكتب االجراء التالي,  یقوم بحریة تحریك الشكل الھندسي حسب رغبة المستخدم لتحدید شكلة
 

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 
Single) 
If (Option1.Value = True) Then 
Call poly (X, Y) 
End If 
If (Option2.Value = True) Then 
Call star(X, Y) 
End If 
End Sub 

 
تحدید عدد االشكال التالیة تمثل النماذج التي تم رسمھا خالل تنفیذ المشروع الخاصة برسم المضلع الذي یتم  •

  . أضالعة من قبل المستخدم
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االشكال التالیة تمثل النماذج التي تم رسمھا خالل تنفیذ المشروع الخاصة برسم النجمة الذي یتم تحدید عدد  •
  . مستخدمأضالعھا من قبل ال
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  المشروع الرابع والعشرون
 ---------------------------:- 

  
  )Starوالنجمة    Polygonكالمضلع (رسم االشكال الھندسیة 

 
  :يسوف نتعلم من خالل ھذا المشروع مایل

  
 .متعدد االضالع  Polygonرسم المضلع  •
 .متعددة االضالع  Starرسم النجمة  •

  
  الھدف من المشروع

 --------------------:-  
  .رسم االشكال الھندسیة المتعددة االضالع كالمضلع والنجمة

  
  مراحل تنفیذ المشروع

 ------------------------:-  
 .نفتح مشروعا قیاسیا جدیدا •
الذي یعتبر كحاویة للعناصر المستخدمة    Frameكم التالیة على النموذج مثل االطار نضع عناصر التح •

الذي یكون عنوانة   Option2و الخیار الثاني ,  Polygonالذي یكون عنوانھ   Option1كالخیار االول 
Star  , أضافة الى مفتاح من نوعCommand Button   الذي یكون  عنوانھColor  , وصندوق نص

Text Box  لغرض تحدید عدد أضالع المضلع أو النجمة كما ھو مبین في النموذج التالي: 
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حیث أن رسم ھذه االشكال یتحدد عن طریق , االشكال التالیة تمثل النماذج المرسومة عند تنفیذ المشروع •

ضالع المطلوبة لرسم الشكل أضافة الى تحدید عدد اال, تحدید ھل الرسم المطلوب ھو مضلع أو نجمة
واذا كان عدد , فاذا تم أختیار المضلع وكان عدد االضالع ثالثة فسوف یرسم شكل المثلث, المرغوب

واذا كان عدد االضالع خمسة واكثر فسوف یرسم مضلع , االضالع أربعة فسوف نحصل على شكل مربع
 :كما ھو مبین في الشكل التالي ,متعدد االضالع بحسب عدد االضالع التي یحددھا المستخدم نفسھ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االشكال التالیة تمثل رسم النجوم وبأضالع مختلفة وحسب , نحدد بعدھا عدد االضالع, فاذا تم أختیار النجمة •
 .تحدید المستخدم نفسھ
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 :نكتب المتغیرات  التالیة في بدایة المشروع •

Dim sta As Double 
Dim color As Variant 
Dim a As Variant 
Dim r As Variant 
Dim r2 As Variant 
Dim cc As Double 
Dim n As Integer 
Dim x1 As Double 
Dim x2 As Double 
Dim yc As Double 
Dim xc As Double 
Dim ycc As Double 
Dim xcc As Double 
Dim y1 As Double 
Dim y2 As Double 
 

الذي یقوم برسم , التالي   Publicنكتب االجراء العام   Polygonمتتالیتین على الخیار  عند النقر مرتین •
 .المضلع العام المتعدد االضالع

 
Public Sub poly(x, y) 
If (cc = 1) Then 
n = Val(Text1.Text) 
   pi = 44 / 7 
   For i = 1 To n 
     x1 = xc + r * Cos(a + i * pi / n) 
     y1 = yc + r * Sin(a + i * pi / n) 
     x2 = xc + r * Cos(a + (i + 1) * pi / n) 
     y2 = yc + r * Sin(a + (i + 1) * pi / n) 
     Line (x1, y1)-(x2, y2), RGB(255, 255, 255) 
   Next 
   r = ((xc - x) ^ 2 + (yc - y) ^ 2) ^ (0.5) 
   If ((xc - x) = 0 And (yc < y)) Then 
      a = (0.25) * pi 
   Else 
     If ((xc - x) = 0 And (yc > y)) Then 
       a = (0.75) * pi 
     Else 
       m = (yc - y) / (xc - x) 
       a = Atn(m) 
       a = IIf(xc < x, a, a - (pi / (n * (1 + (n Mod 2))))) 
     End If 
   End If 
   For i = 1 To n 
     x1 = xc + r * Cos(a + i * pi / n) 
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     y1 = yc + r * Sin(a + i * pi / n) 
     x2 = xc + r * Cos(a + (i + 1) * pi / n) 
     y2 = yc + r * Sin(a + (i + 1) * pi / n) 
     Line (x1, y1)-(x2, y2), color 
   Next 
End If 
End Sub 
 

الذي یقوم , التالي   Publicسوف نكتب االجراء العام   Starلخیار الثاني عند النقر مرتین متتالیتین على ا •
 .برسم النجوم وبأضالع مختلفة أیضا

 
Public Sub star(x, y) 
If (sta <> 0) Then 
n = Val(Text1.Text) 
n = 2 * n 
pi = 44 / 7 
 
   For i = 1 To n 
     z = r 
     r = r2 
     r2 = z 
     x1 = xcc + r * Cos(a + i * pi / n) 
     y1 = ycc + r * Sin(a + i * pi / n) 
     x2 = xcc + r2 * Cos(a + (i + 1) * pi / n) 
     y2 = ycc + r2 * Sin(a + (i + 1) * pi / n) 
     Line (x1, y1)-(x2, y2), RGB(255, 255, 255) 
   Next 
   r = ((xcc - x) ^ 2 + (ycc - y) ^ 2) ^ (0.5) 
   If (sta = 1) Then 
  r2 = r 
End If 
   If ((xcc - x) = 0 And (ycc < y)) Then 
      a = (0.25) * pi 
   Else 
     If ((xcc - x) = 0 And (ycc > y)) Then 
       a = (0.75) * pi 
     Else 
       m = (ycc - y) / (xcc - x) 
       a = Atn(m) 
       a = IIf(xcc < x, a, a - (pi / (n * (1 + (n Mod 2))))) 
     End If 
   End If 
   For i = 1 To n 
   z = r 
     r = r2 
     r2 = z 
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     x1 = xcc + r * Cos(a + i * pi / n) 
     y1 = ycc + r * Sin(a + i * pi / n) 
     x2 = xcc + r2 * Cos(a + (i + 1) * pi / n) 
     y2 = ycc + r2 * Sin(a + (i + 1) * pi / n) 
     Line (x1, y1)-(x2, y2), color 
   Next 
End If 
End Sub 
 

مرتین متتالیتین نكتب االجراء التالي الخاص بأستدعاء حوار االلوان    Colorعند النقر على مفتاح  •
 :وكمایلي

Private Sub Command1_Click() 
 CommonDialog1.ShowColor 
 color = CommonDialog1.color 
 Command1.BackColor = color 
End Sub 
 

 .الخاص بمسح النموذج, مرتین متتالیتین نكتب االجراء التالي   Clearعند النقر على مفتاح  •
 
Private Sub Command2_Click() 
Me.Cls 
End Sub 
 

عندھا نكتب االجراء ,     MouseDown نقوم بتغیر الحدث الى, عند النقر على أي موقع في النموذج  •
 .الغرض من ھذا االجراء  ھو لتحدید الموقع االول للشكل المطلوب, التالي

 
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As 
Single) 
If (sta = 0) Then 
  xcc = x 
  ycc = y 
End If 
  xc = x 
  yc = y 
  cc = 1 
End Sub 
 

, ونكتب االجراء التالي  MouseUpعند النقر على أي موقع في النموذج نقوم أیضا بتغیر الحدث الى  •
 .الغرض من ھذا االجراء ھو لتحدید الموقع االخیر للشكل المطلوب

 
Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As 
Single) 
cc = 0 
sta = IIf(sta = 2, 0, sta + 1) 
End Sub 
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, نكتب االجراء التالي  عندھا    MouseMove عند النقر على أي موقع في النموذج نقوم بتغیر الحدث الى •
 .الغرض من ھذا االجراء ھو الزاحة الشكل او لتحریكة

 
Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As 
Single) 
If (Option1.Value = True) Then 
Call poly(x, y) 
End If 
If (Option2.Value = True) Then 
Call star(x, y) 
End If 
End Sub  
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  المشروع الخامس والعشرون
 ---------------------------:-  

  
  رسم الكرة االرضیة

  
  :مایليسوف نتعلم من ھذا المشروع 

  
 .كیفیة رسم الدوائر المتداخلة للحصول على شكل یشبة الى حدما شكل الكرة االرضیة •

  
  الھدف من المشروع

 --------------------:-  
  

  .رسم الكرة االرضیة
  

  مراحل تنفیذ المشروع
 ----------------------: -  

  
نغیر لون واجھة النموذج الى  , Draw Earthثم نغیر عنوان النموذج الى , نفتح مشروعا قیاسیا جدیدا •

 :اللون االخضر كما في الشكل التالي
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الى  ھولون,  Earthالى    Captionعلى النموذج ونغیر عنوانھ    Command1نضع عنصر التحكم  •
 .اللون البرتقالي

الذي یقوم برسم دوائر متداخلة تظھر  نكتب االجراء التالي   Earthعند النقر مرتیین متتالیتین على المفتاح  •
 .وكأنھ خطوط الطول والعرض موضوعھ علیھا بشكل ھندسي صحیح

 
  

Private Sub Command1_Click() 
Dim i As Integer 
For i = 1 To 300 
Me.Circle (4000, 3000), 2000, QBColor(5), , , 10 / i 
Next i 
End Sub  
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  والعشرون سادسالالمشروع 
 ---------------------------:-  

  
  الشكل البیضويرسم 

  
  :سوف نتعلم من ھذا المشروع مایلي

  
 .للحصول على شكل بیضوي أفقي أو عمودي    Ellipseكیفیة رسم الشكل البیضوي  •

  
  الھدف من المشروع

 --------------------:-  
  

  .رسم الشكل البیضوي
  

  مراحل تنفیذ المشروع
------ ----------------: -  

  
نغیر لون واجھة النموذج الى ,  Draw Ellipseثم نغیر عنوان النموذج الى , نفتح مشروعا قیاسیا جدیدا •

 :اللون االخضر كما في الشكل التالي
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,  Ellipse Verticalالى    Captionعلى النموذج ونغیر عنوانھ    Command1نضع عنصر التحكم  •
 .الى اللون البرتقالي ھولون

نكتب االجراء التالي الذي یقوم برسم الشكل    Ellipse Verticalعند النقر مرتیین متتالیتین على المفتاح  •
 :البیضوي العمودي وكمایلي

 
 
Private Sub Command1_Click() 
Dim i As Integer 
Me.Circle (4000, 3000), 2000, QBColor(5), , , 10 / 6 
End Sub 
 
 

  Ellipse Horizontalالى    Captionعلى النموذج ونغیر عنوانھ    Command2نضع عنصر التحكم  •
 .أیضا الى اللون البرتقالي ھولون

 
نكتب االجراء التالي الذي یقوم برسم    Ellipse Horizontalعند النقر مرتیین متتالیتین على المفتاح  •

 :الشكل البیضوي االفقي وكمایلي
 

 
Private Sub Command1_Click() 
Dim i As Integer 
Me.Circle (4000, 3000), 2000, QBColor(5), , , 10 / 16 
End Sub 
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