


كلمة المؤلف





اوالً 



ثانیاً 



ثالثاً 



رابعاً 



خامساً 



ھذا ھو رقم السیریال  سادساً 



سابعاً 



ثامناً 



تاسعاً 



عاشراً 



احد 
عشر
احد 
عشر



اثنى  
عشر

اثنى  
عشر



ثالثة  
عشر

ثالثة  
عشر



اربعة اربعة 
عشر



خمسة  خمسة 
عشر



ستة  
عشر



سبعة  
عشر



ثمانیة  ثمانیة 
عشر









اوالً 

  



ثانیاً 

  



ثالثاً 



رابعاً 



خامساً 







 ھنا یتم وضع ادوات 
تصمیم 

البرنامج او ما یسمى 
»النموذج«

االدوات التي نستخدمھا
في تصمیم البرنامج

وسأشرح وظیفة كل اداة خصائص  
االداة حیث

یمكن تغیر اسم
االداة وغیرھا



ألدراج صورة 

)كتابة( مربع نص ألدراج 

)ینفذ االوامر(زر امر 

)راسب او ناجحمثالً ( ادراج خیارات 

ادراج قائمة

تحویل المؤشر الى مؤشر ماوس

الظھار النص 

اطار حول االدوات

)الختیار اكثر من خیار(زر للتحقق

ادرج عدة خیارات الختیار احد منھا

تـــــوضــــــیــــــح وظــــیــــفــــة كــــــل اداة

ادراج قائمة

)عمودي(شریط للتحرك اعلى واسفل

)eاوdاو cمثل القرص ( ادراج اقراص 

مستعرض الملفات

ادراج خط

ربط برنامجك
بقاعدة بیانات خارجیة 
)االكسس او فوكس برو(

)افقي(یمین ویسار شریط للتحرك 

ادراج مؤقت

ادراج قائمة مجلدات

)دائرة ومربع وغیرھا(ادراج اشكال 

ادراج صورة ثابتة

اداة ربط بین برنامج وبرامج اخرى
خارجیة وملفات وغیرھا



اسم االداة باللغة االنكلیزیة
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البرنامجكیفیة عمل 

البرنامجاسم 



وذلك اما بضغط نقرة واحدة وذلك اما بضغط نقرة واحدة 
بالماوس

على االداة وبعد ذلك رسمھا 
form)(على النموذج

او بنقرتین مزدوجتین على 
االداة وبعد ذلك ستظھر االداة 

form)(على النموذج









وایضاً نقوم تغیر اسم النموذج
 captionحدد النموذج ومن ثم الى الـ





االن نقوم بأدخال الكود لكل لوناالن نقوم بأدخال الكود لكل لون

 سودلند�ل �ود ا�لون �: م�ًال 
 نقرتني مزدوج�ني �ىل زر �مر لتظهر صف�ة

 كتابة الكود



ھنا یتم كتابة 
الكود

الكودھذا ھو 

Form1.backcolor = vbblack



(.)نقوم بكتابة اسم الفورم وثم عالمة
مباشرة بعد كتابة النقطة ستظھر االوامر

التي ستتخذھا لتنفیذ طلبك نحن االن كما قلنا
نرید تغیر لون الخلفیة فاألمر المطلوب لھذه

)back color(العملیة



 تبدأ التي االوامر ستظھر )b( حرف كتابة فبمجرد
b) بحرف back)(االمر ضمنھا من ( color فنقوم

 مزدوجتین بنقرتین بالضغطمباشرة بأدراجھ
االمر ادراج وسیتم



اختصار اسم البرنامج 
اسم اللون باللغة + 

االنكلیزیة

)بالضغط مسطرة من الكیبورد(فراغان
بینھما عالمة التساوي  



االن نقوم بتشغیل البرنامج وتجربتھ





ولتكملة عمل باقي االلوان نطبق نفس الخطوات السابقة ولكن فقط نغیر اسم اللون الموجودولتكملة عمل باقي االلوان نطبق نفس الخطوات السابقة ولكن فقط نغیر اسم اللون الموجود
في الكود وھذه باقي االكوادفي الكود وھذه باقي االكواد

Form1.backcolor = vbblack

Form1.backcolor = vbred

FormForm11.backcolor = .backcolor = vbyellowvbyellow

Form1.backcolor = vbgreen

)كما تعلمناه قبل قلیل(كود اللون االسود

كود اللون االحمر

كود اللون االصفركود اللون االصفر

كود اللون االخضر Form1.backcolor = vbgreen

Form1.backcolor = vbblue

كود اللون االخضر

كود اللون االزرق

اسم اللونلو تالحظ االكواد نفسھا متشابھة فقط التغیر في 



قبل االنتقال الى البرنامج قبل االنتقال الى البرنامج 
ةةررییقصقصالثاني فقط وقفة الثاني فقط وقفة  ةةررییقصقصالثاني فقط وقفة الثاني فقط وقفة 



لو الحظت انك نقرت 
نقرة واحد على اللون 

خلفیة االسود فتغیرت
البرنامج الى اللون 

االسود 

ھل نستطیع تغیر 
حدث النقرة الواحدة 

اخرى مثالً الى احداث
الضغط  نقرتین او : 

ضغط حرف من 
الكیبورد  

وغیرھا من االحداث

  نستطیع من خالل تغیر :منع
  حدثالحدث فمثالً التغیر من 

click الحدثاخر مثالً  الى حدث :

key down) وھو ضغط حرف من الكیبورد
یعني لألسفل القصد عند الضغط ) لألسفل

على حرف من الكیبورد الى االسفل ولیس 
عندما ترفع اصبع یدك ولكن عندما تضغط 

لألسفل




key downالحدث : اختر مثالً اضغط ھنا الظھار احداث اخرى



بعدھا قم بكتابة كود تغیر لون الخلفیة الى االسود

قم بتشغیل البرنامج وبعدھا اضغط أي مفتاح من الكیبورد لألسفل وستتغیر الخلفیة للون االسود



معرفة تقدیر درجة الطالب

تقدیر تلك الدرجةللطالب سیظھر عند ادخال الدرجة  البرنامجكیفیة عمل 

البرنامجاسم 



Labelواحد الظھار النص  Labelواحد الظھار النص Textواحد لكتابة النص  Textواحد لكتابة النص 

commendزر امر واحد 



captionالخصائص ثم نقوم بتغیر اسم زر االمر بتحدیده والذھاب الى 



Label 1ومسح االسم  captionبتحدیده ومن ثم الخصائص ومن ثم  Labelنقوم بافراغ مربع ادخال النص 



captionبتحدیده ثم الذھاب الى الخصائص ثم الى  Textوایضاً نقوم بافراغ مربع ادخال النص 



الكود االتي ھنا وذلك بالضغط نقرتین مزدوجتین  بالماوس لكي تظھر صفحة ادخال الكود  بأدخالنقوم االن 



شـــــــــــــــرح الكـــــــــــود

ھذا یعني التقدیر ممتاز ٩٠اذا كان العدد المدخل اكبر من 
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.

وھكذا البقیة
حاول وضع مجال بعد وبین عالمات التساوي وبین االرقام وقبل عالمات االكبر واالصغر



بعد كتابتك للكود بالشكل الصحیح قم بتشغیل البرنامج



االن ادخل ھنا الرقم الذي ترید معرفة تقدیره 

ومن ثم اضغط  على تقدیر درجة الطالب لكي یظھر للك التقدیر ھنا

ھكذا مثالً 



ایجاد اكبر عدد

ادخال ثالثة اعداد والناتج یظھر لنا اكبر ھذه االعداد البرنامجكیفیة عمل 

البرنامجاسم 





بنقرتین مزدوجتین على زر االمر فتظھر صفحة كتابة الكود) اكبر قیمة(الكود االتي في زر االمر  بأدخالنقوم االن 



بعدھا نقوم بتشغیل البرنامج

بعدھا ندخل ھنا االعداد الثالثة ونضغط على زر االمر اكبر قیمة ثم سیظھر الرقم االكبر ھنابعدھا ندخل ھنا االعداد الثالثة ونضغط على زر االمر اكبر قیمة ثم سیظھر الرقم االكبر ھنا

)55(وضغطنا على زر االمر اكبر قیمة فظھر الرقم االكبر والذي ھو )  33– 44-55(ادخلنا االرقام الثالثة : مثالً 



تصغیر وتكبیر النص

یوجد مربعان اظھار النص االول تكبیر واالخر تصغیر فعندما 
اضغط على مربع تكبیر یكبر النص عند كل ضغطة یكبر وعندما 

اضغط على مربع تصغیر یصغر النص

البرنامجكیفیة عمل 

البرنامجاسم 

اضغط على مربع تصغیر یصغر النص



2 label



نقوم بتغیر االسم الى تصغیر



font نقوم بتغیر حجم الخط الى اكبر حجم من خالل ضبط الـ



اضغط ھنا لتغیر قائمة تعدیل حجم الخط وغیرھا



فقم تكبیراما بالنسبة لنص  تصغیربالنسبة لنص ) ٢٤(قم االن بجعل حجم الخط الى اكبر حجم وھو 
)٨(بجعل النص اصغر حجم وھو 



على مربع تصغیر فستالحظ ان النص یبدأ یصغر) clickالحدث ( انقر بالماوس
وبالنسبة لمربع تكبیر انقر ایضاً بالماوس على مربع تكبیر فستالحظ ان النص یبدأ یكبر 



عمل وقت وتاریخ

عند تشغیل البرنامج یظھر مربع یحتوي على التاریخ والوقت البرنامجكیفیة عمل 

البرنامجاسم 



text)(فقط مربع نص واحد 



  text 1ونفرغ مربع النص من كلمة



نقوم االن بادخال الكود وذلك بالنقر على الفورم نقرتین مزدوجتین لتظھر صفحة كتابة الكود

فراغات بالضغط مسطرة من الكیبورد

Text1 = Time & "    " & Date

ھذا ھو الكود

andعالمة 
فراغات بالضغط مسطرة من الكیبورد shift+7تظھر بالضغط الرقم 



االن قم بتشغیل البرنامج فسیظھر الوقت والتاریخ معاً  



اما اذا اردنا فصل كالً من التاریخ والوقت فنعمل كما في الخطوات االتیة

)text(نقوم باضافة مربع نص اخر 



text 1  , text 2ونفرغ مربع النصین من كلمة 



نقوم االن بادخال االكود وذلك بالنقر على الفورم نقرتین مزدوجتین لتظھر صفحة كتابة الكود

Text1 = Time & "    "Text1 = Time & "    "

Text2 = Date & "    "

نقوم بكتابة ھذه االكود



االن قم بتشغیل البرنامج فسیظھر الوقت في مكان والتاریخ في مكان اخر 



اظھار خطوط جمیلة على الفورم

عندما تقوم بتحریك مؤشر الماوس داخل الفورم تظھر 
خطوط جمیلة وباللون الذي قمت باختیاره عند كتابتك للكود

البرنامجكیفیة عمل 

البرنامجاسم 





نقوم االن بادخال الكود وذلك بالنقر على الفورم نقرتین مزدوجتین لتظھر صفحة كتابة الكود

Mouse Moveقبل كتابة الكود نختار الحدث مالحظة

 نقوم بكتابة الكود  Mouse Moveبعد اختیار الحدث نقوم بكتابة الكود  Mouse Moveبعد اختیار الحدث

Form1.ForeColor = vbRed
Line (1000, 1000) - (X, Y)

Red لون الخط وھو االحمر یمكنك اختیار لون اخر اذا اردت



االن قم بتشغیل البرنامج وقم بتحریك مؤشر الماوس
على الفورم فستظھر الخطوط باللون االحمر  



د   م 




