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 ،،،،،،،، المقدمة

تتعدد لغات البرمجة التي تم تطويرها حتى اليوم . وكل واحدة من هذه اللغات تعد مناسبة 

من أجله كتابة البرنامج فهناك لغات يتم أكثر من غيرها حسب طبيعة التطبيق الذي 

تناسب التطبيقيات الهندسية ، وأخرى تناسب التطبيقات التجارية وهكذا. ولكن السمة 

هو إنها تستخدم  (BASIC,FORTRAN,PASCAL,C)  المشتركة لمعظم هذه اللغات مثل 

يذ األوامر األسلوب التقليدي للبرمجة . وهذا األسلوب يعتمد على تحديد الدقيق لترتيب تنف

 وإجراء العمليات.

أما في البرمجة الشيئية يوجد اختالف حيث ان تنفيذ األوامر ال يتبع التسلسل المنطقي. 

فلم يعد على المبرمج أن يحدد أسلوب االستجابة لطلبات المشغل. ولكن بدال من هذا فإن 

المشغل يستطيع عن طريق الضغط على ازرار معينة على الشاشة ان يحصل على 

استجابة لما يريده . وذلك ألن كل فعل من المشغل يتسبب في حدوث حدث معين وهذا 

جزء بدوره يدفع برنامج معين أو جزء من برنامج إلى العمل علماً بأن هذا البرنامج أو ال

 المراد تشغيله يكون مكتوباً مسبقاً ومرتبطاً بهذا الحدث.

ية حسابية فإن ضغط على هذا الزر فمثالً إذا ضغط المشغل على زر معين إلجراء عمل 

)) حدث الضغط على الزر(( وهذا بدوره يجعل البرنامج يقوم بتنفيذ   يتسبب في حدوث

 الجزء الخاص بإجراء العملية الحسابية .
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 شيئيةالبرمجة ال عنمقدمة 

Introduction to Object Oriented Programming 

  

  -: OOP  ةالشيئيمعنى البرمجة 
 

أسلوب جديد في البرمجة من حيث وحدة بناء البرنامج ومن حيث الخصائص الجديددة اليدي  عنعبارة 

الددلي يينددو  مددن  (  Class)يسددمب ب ددا اددلا األسددلوب حيددث يعيبددر وحدددة بندداء البرنددامج اددو الصددن  

 اليي تعمل على اله البيانات . ( العمليات) البيانات ومع ا الدوال

  -أو بصورة مختصره :

مندن مدن تحليدل ريقد  جديددة مسديخدمة فدي البرمجدة تأ  نقول اي عبارة عدن   يمنن

 تعرف علي ا مجموعة من العمليات وتصميم اليطبيقات بشنل كائنات تحوي البيانات و

  -ول ا عدة مسميات من ا :

   البرمجة غرضي  اليوج 

  البرمجة الموج ة نحو األشياء 

  البرمجة النائنية الموج ة 

  الموج ةعناصر البرمجة 

  ةيكينونبرمجة 

 (ناصرالعائنات )الن حون موج  رمجةب 

 

 لمقارنة بين  أسلوب البرمجة الهيكلية و الكائنية   : ا

كدا  األسددلوب الشدائ  فددي تصدميم البددرامج القويدة اددو أسدلوب البرمجددة ال ينليدة الددلي 

يعيمد أساسا على بناء اينل للبيانات دو  االايمام بالعمليات اليي يمنن تطبيق دا علدى 

لوب جديددد للبرمجددة يجمدد  بعددد كلددأ بدددأ المبرمجددو  فددي النشدد  عددن أسدد ،البيانددات 

والعمليات في بنية واحدة وكلأ للعالقة الوثيقة بدين البياندات والعمليدات وكدا  البيانات 

 . جة النائنيةب البرمالا األسلوب او أسلو
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 :   OOP  شيئيةهيم األساسية في البرمجة البعض المفا

 

 : Object  النائن -

اددو عبددارة عددن وحدددة تحددوي مجموعددة مددن البيانددات تسددمى  صددائص أو صدد ات  

 ( الب , قلم , حاسب مثالً )  (دوال) ومعرف  علي ا مجموعة عمليات
 

 :  Classالصن    -

اددو عبددارة عددن نددوج يحددوي مجموعددة مددن النائنددات اليددي تشددير  فددي الخصددائص 

 صن  الحاسبات , صن  الطالب .   -والعمليات. مثال :

 لصن  , بينما النائنات والصن  يمثل المواص ات العامة للنائنات اليي تنيمي ل لا ا

 ثل شئ قائم بلات  أو شئ ل  كاتية تنيمي لللأ الصن  .  مت
   

 الفرق بين الصنف والكائن: 

 Objectsكل مدا فدي الوجدود ادو كدائن فأندا وأندا وادله الورقدة والقلدم كل دا كائندات 

ولنددل من ددا  صددائص محددددة ويسدديطي  القيددام بعمليددات محددددة. أمددا الصددن  ف ددو 

كددائن مندد  والنسدداء  و)مصددط ى(مجموعددة مددن النائنددات الميشدداب ة فالرجددال صددن  

  كائن من  )عائشة(صن  و

   

 : Features of OOP  شيئيةمزايا البرمجة ال 

 

  Abstraction اليجريد -1

معين    واو عملية تحديد كل الخصائص والعمليات اليي تنيمي لصن  أو كائن  

  -واي نوعا  :

 تجريد البيانات Data Abstraction  

 تجريد العمليات Methods Abstraction  
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Polymorphism

التحميل الزائد

التحميل الزائد للمؤثرات

Operators Overloading

التحميل الزائد للدوال

Functions Overloading

الربط الوظيفي

 

  Encapsulation (اليغلي ) النبسلة -2

 الصددن  ( ) اددي عمليددة تجميدد  كددل الخصددائص والعمليددات فددي وحدددة واحدددة  تسددمى 

وال يمنددددن الوصددددول الددددي اددددله الخصددددائص والعمليددددات اال  ، دا ددددل غددددالف واحددددد

 عن   ريق النائن بصالحيات معينة 
 

  Data Hidingا  اء البيانات  -3

واي ميدةة ناتجدة عدن كبسدلة البياندات وتعندي ا  داء بعدا البياندات واضدافة مسديو  

 حماية معين علي ا حيى نمن  الوصول الخطأ الي ا 
 

  Inheritance الوراثة -4

واي أ  يدر  صدن  معدين الخصدائص  والعمليدات المعرفدة فدي صدن    در  ممدا  

 يساعد على  اعادة اسيخدام األصناف اليي تم أنشاؤاا من قبل 

 

  Polymorphism  تعدد األشنال  -5

اء منن من انشاء  كائنات ل ا القدرة على القيدام بدأكثر مدن وةي دة أو انشدواي ميةة ت  

 بأكثر من وةي ة  دوال ل ا القدرة على القيام 
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 : VB.NET  2005البرمجة الشيئية باستخدام  -
 

( و در  Properties( وكل من دا لد   دوا  )Objectsسنيعامل م  النائنات )  VB.NETفي 

(Methods(  واحدا )Events( وكل )Objectييب  فئ )( ة معينةClass.) 
 

: تحدددد شددنل وسددمة النددائن ولنددل كددائن مجموعددة  صددائص بع دد ا  Property الخاصييية

 كاالتي:أو من  الل البرمجة  ،مشير . يمنن تغيير  صائص النائن من نافلة الخصائص
 

ObjectName.Property= NewValue 

 

ويمنن  (Object)الوةائ  واألفعال تنو  مصاحبة للنائن  يا :Methods الطرق

 كاالتي:اليعبير عن كلأ  الل البرمجة 

ObjectName.Method 

 اال ار:نائن الطر  المصاحبة لمثال 

Me.Hide()    Me.Show()    Me.Close() 
 

: كل كائن ل  أحدا  معينة تق  علي  ويسيجيب ل ا ،حيث يمنن للمبرمج Event الحدث

 وقوج حد  معين. وض  مجموعة معينة من االوامر اليي ييم تن يلاا عند

ال غط على أي م ياح ل  احدا  تق  علي  ويسيجب ل ا مثل  (Formفمثال كائن اال ار )

 (MouseMoveاو حركة الماوس على النافلة ويسمى ) (KeyDownيسمى )في اللوحة و
 

 التعرف على البرنامج : -
 : تشغيل البرنامج -1

 Microsoft Visual Studio 2005 ثم   Microsoft Visual Studio 2005  كافة البرامج   من قائمة ابدأ  
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 : مكونات البرنامج -2

 : MenuBarشريط القوائم 
 

 
 

 :ToolBarشريط األدوات 

 

 
 

 Designواج ة اليصميم                                       : ToolBox  األدوات وصند
 

 

 

 

 

 

 

                                        

 .Codeواج ة الش رات                                        

 

 

 

 

 

 

 :Properties نافلة الخصائص                      : Solution Explorerمسينش  الحل  
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 (:Controls) التحكم على ادواتالتعرف 

 و صائص ا:االدوات اليالية سندرس 

 

 : Formاإلطار  -

 البرنامج وحاوية للعناصر اليي توض  علي  ةيسيخدم كواج 

 

  : Labelالعنوان  عارض -

 سيخدم اله األداة لعرض النصو  الثابية.ي

 

 : TextBox النص صندوق -

 النيائج البيانات، وتعديل ا وا راج إلد الخدم يسي

 

 : ComboBoxاالختيار صندوق  -

 نص واحد من قائمة اال ييارات ريسيخدم ال ييا

 

 :RadioButton زر االختيار المفرد  -

 يار واحد فقط من بين مجموعة  يارات    ليسيخدم لي ع

 

 :CheckBox زر االختيار المتعدد  -

 .يسيخدم ت عيل عدة  يارات وينمن تعطيل 

 

 : MaskedTextBoxصندوق الصيغ  -

 .مثل الياريخ او رقم اات  ل بط اد ال البيانات بصيغة محدد مسبقاً يسيخدم 

 

 : Buttonزر األوامر  -

 .يسيخدم لين يل عدة أوامر  الل حد  معين
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 : نات(لألدوات )الكائ على الخصائص واالحداثالتعرف  -

اغلب االدوات وبعد كلأ نيعرف العامة المشيركة في  واالحدا  سنيعرف على بعا الخصائص

 . واحداث ا على كل اداة و صائص ا

 Properties الخصائص

Name  االداةاسم 

Text نص االداة 

   BackColor  لو  الخل ية 

Font  نوج الخط 

ForeColor لو  الخط 

RightToLeft اتجاه نص االداة 

Size الحجم 

Autosize الحجم اليلقائي 

Anchor 

Dock 

اً بيغيير حجم ا وموضع ا يتعمال  على جعل األداة تقوم تلقائ

 تبعنا لحجم اال ار

BorderStyle االداة االداة او نمط شنل 

Visible اصية الظ ور  

Enabled او تغعيل  اصية اليمنين 

TapStop الينقل بين االدوات 

 Events االحداث

Click  النقر 

DoubleClick اليقر المةدوج 
KeyPress 

 KeyDown 
 ال غط على م ياح 

MouseWheel عجلة الماوس 

MouseMove حركة الماوس 

SizeChange تغيير الحجم 

 Methods الوسائل أو الطرق

Hide إل  اء الــForm Me.Hide() 

Show إلة ار الـForm Me.Show() 

Close إلغال  الـForm Me.Close() 

Clear لمسب الـTextBox TextBox1.Clear() 

Start لبدء الـ Timer         Timer1.Start() 

 



 

11 
 

VB.NETالبرمجة الشيئية باستخدام  )                    حاسوب         : الثالث لالفص     محمد العربي األنصاريأحمد : إعداد                            (  2005   
 

 

 Propertiesخصائص األدوات 
 

   Name البرمجي لألداةاالسم  -

اله الخاصية ميوفرة أثناء اليصميم فقط، أي ال يمنن تعديل ا أثناء الين يل، ومشيركة لجمي  األدوات 

أداة اسم يميةاا عن غيراا. وا  اسم أي أداة او ص  من المحارف، يبدأ  دو  اسيثناء، ولنل

. ، >، <، =، .... (، وليس كلمة ، *، /، :، ؛، -بحرف، وال ييخلل  فراغ، وال اشارة  اصة )+، 

 .  ًمحرفا 40محجوزة، وال تعليمة من تعليمات اللغة، وال يةيد عدد محارف  عن

   Label1 , TextBox1 , Button1 اي: االفيراضية لألدوات مثال: األسماء

   Text األداة نص -
اة ميوفرة في النموكج، وأديظ ر الا العنوا  على األداة أثناء اليصميم والين يل، اله الخاصية 

 النص.   األوامر، وأداةالعنوا ، وزر 

  بالطريقيين: " ال صل الثالث " الى النص ي ية تغييرونوضب كLabel : نأ ل األداة مثال 

 

 اثناء التصميم: -
 

 التنفيذ:اثناء  -
 

       Label1.Text = "الفصل الثالث" 
                    

 

 ForeColor ولون الخط  Backcolorلون الخلفية -
 

با ييدددددار لدددددو  م قيمدددددة الخاصدددددية أثنددددداء اليصدددددمي تغييدددددر

مددددددددددددن احددددددددددددد  صدددددددددددد حيي اليبويددددددددددددب النظاميددددددددددددة 

System  أوweb  أوcustom :    

 

 كاالتي:فييم  أما تغيير قيمة اله الخاصية أثناء الين يل

      TextBox1.BackColor = Color.Red 

 

 Me.BackColor = Color.Blue  
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    RightToLeft نصالاتجاه  -

 
اليمين الى  اتجداه الدنص مدن عند تغييدر   Yesاما تأ ل اله الخاصية 

وامدا  ويندو  اتجداه الدنص مدن اليسدار الدى اليمدين Noما ييناسدب مد  الخدط العربدي، أو  اليسار والا

Inherit وتنو  بن س  اصية اال ار واي اليوريث  . 

  Font خصائص الخط -
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيمة الخاصية تيحنم بـ اسم الخاصية

Name  ل ا قائمة  يارات ا ييار نوج الخط 

Size  رقم حجم الخط 

Unit  شنل الخط Pixel,Point,Document 

Bold  سمأ الخط (True,False) 

Italic  ميل الخط (True,False) 

Underline  ط تحا النيابة  (True,False) 

Strikeout   النيابة ط وسط (True,False) 

 



 

12 
 

VB.NETالبرمجة الشيئية باستخدام  )                    حاسوب         : الثالث لالفص     محمد العربي األنصاريأحمد : إعداد                            (  2005   
  

    Visibleخاصية الظهور -

 تظ ددر أثنداء الين يدل، وقددـد نرغدـب فددي  Formا  معظدم األدوات اليدي توضدد  علدى النمدوكج

فيدديم كلددأ عددن  ريددق  اصددية  بعددا األحيددا  بء  دداء بعددا األدوات واة ددار بع دد ا ا  ددر،

 . تأ ل اله الخاصية احد  قيميين:  Visibleالظ ور 

True    .تعني أ  األداة ةاارة أو مرئية : 

False   .تعني أ  األداة مخ ية : 
 

    Enabled خاصية التمكين أو التفعيل -
اليعامل  تسيخدم عندما نرغب أ  تبقى األداة ةاارة على النموكج، ولنن ال ييمنن المسيخدم من

 مع ا. تأ ل اله الخاصية احد  قيميين:  

True    .تعني أ  األداة م علة، ويمنن للمسيخدم اليعامل مع ا : 

False   .تعني أ  األداة معطلة، وغير مياح للمسيخدم اليعامل مع ا : 

 

   Size خاصية الحجم -

و  width ـوارت اع ا ونعبر عن العـرض بـميوفرة أثناء اليصميم والين يل ،واو عرض األداة 

height   لالرت اج 

 أ ل اله الخاصية احد  قيميين :  ت : AutoSize التلقائيالحجم  -

False المعروض النص حسب ًتغير حجم األداة تلقائيا . 

True  .الحالة االفيراضية ، ليسا األداة بحجم النص 

 
 

 أ ل اله الخاصية احد  قيميين : ت : TapStop تنقلال -

False  ال تسمب بينقل الى األداة بالم ياحTap . 

True  ، تسمب بالينقل الحالة االفيراضية . 

 
 

 : Anchorو  Dock تينيخاصال -
 حجم ا وموضع ا تبعنا لحجم اال ار و ب ا : اً بيغييريتعمال  على جعل األداة تقوم تلقائ

 Top, Bottom, Left, Right  باإلضافة الىFill  في الخاصيةDock 

 



 

13 
 

VB.NETالبرمجة الشيئية باستخدام  )                    حاسوب         : الثالث لالفص     محمد العربي األنصاريأحمد : إعداد                            (  2005   
  

 : Form بعض خصائص االطار
 

  Maximizebox: زر التكبير -

 ل له الخاصية قيميا  اما:  

True  ًالين يل اثناء الحالة االفيراضية ،وينو  الةر م عال . 

False   الين يل اثناء معطالً ينو . 
 

 Minimizebox:  زر التصغير -

 ل له الخاصية قيميا  اما:  

True الين يل اثناء م عالً الة االفيراضية ،وينو  الةر الح .. 

False   الين يل اثناء معطالً ينو. 

 

 : ول له الخاصية  قيميا  اما: ControlBox التحكم -

True   مرئية  ال ارفي ا أزرار اليحنم لالحالة االفيراضية ، وتنو 

False مخ ية   ال اري أ  أزرار اليحنم لوتعن 

 اي :اإلغال  ، الينبير ، اليصغير ، رمة النموكج.   ال ارحيث أ  أزرار اليحنم ل

 ول له الخاصية سب  قيم :   FormBorderStyle: طاراإلنمط  -

 الوةي ة القيمة

None النموكج بدو  ا ار 

Fixed single ( حجمال)ال يمنن تغير  ا ارا ثابا 

Sizable تمننأ من تغيير الحجم الحالة االفيراضية 

Fixed dialog ( حجمال)ال يمنن تغير  ا ار حواري ثابا 

Fixed Toolwindows  ( حجمال)ال يمنن تغير  أدوات ثابيةبدو  نافلة 

Sizable Toolwindows  تمننأ من تغيير الحجمأدوات بدو  نافلة 

Fixed3D  (.  حجمالنموكج بء ار مرئي )ال يمنن تغير 

Toolwindows       
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 : ول له الخاصية ثال  قيم:  WindowState حالة النموذج -

Normal  .الحالة االفيراضية ، وتظ ر النافلة بالحجم اللي ا يرت  أثناء اليصميم 

Minimized النافلة مصغرة على شريط الم ام. تظ ر 

Maximized  .تظ ر النافلة منبرة ، كما لو نقر المسيخدم على زر الينبير 

 

 قيم:    مسة : ول له الخاصية StartPosition موقع االطار عند التنفيذ -

Manual  ,  CenterScreen  ,  WindowsDefaultLocation , 

WindowsDefaultBounds   ,   CenterParent  
 

 :  Opacity الشفافية -

ينو  اال ار  %111تحدد نسبة الش افية لال ار وتنو  القيمة في % ،مثال القيمة االفيراضية اي    

 ينو  ش افاً  %51غير ش اف لنن 
 

 :  Icon االيقونة -

يمنن تغيير االيقونة االفيراضية للمشروج او اال ار ب لا الخاصية وكلأ با ييار أي االيقونة من 

 (ico.المل ات )
 

 : TextBox بعض خصائص صندوق النص

 

 : PassWordCharحرف كلمة السر   -

 "*".   الحرف ًتسيخدم اله الخاصية بيحديد حرف ال يظ ر في النص اال او، مثال
   

 : تأ ل اله الخاصية قيميين اما:  Multilineاألسطر الميعددة  -

False  .الحالة االفيراضية ، النيابة في األداة على سطر واحد 

True   .السماح بالنيابة على عدة أسطر 
 

 اما:   ثالثة قيم:  تأ ل اله الخاصية TextAlign محاكة النص  -

Left , Right , Center 

 

 تأ ل اله الخاصية قيميين اما:   : ReadOnly فقط  ةالقراء -

False ، واليعديل النيابة يمننالحالة االفيراضية . 

True و اليعديلبالنيابة  اليسمب . 
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 : تأ ل اله الخاصية قيميين اما:  Wordwrap الي اف النص  -

True تسمب بالي اف النصالحالة االفيراضية ، . 

False ،ال يمنن الي اف النص  . 
 

 : ScrollBars اصية أشر ة اليمرير  -

 ل له الخاصية أرب  قيم ، اي:   Multilineتسيخدم عند ت عيل 

None  .الحالة االفيراضية  ، األداة بدو  أشر ة تمرير 

Horizontal  .لألداة شريط تمرير أفقي فقط 

Vertical  .لألداة شريط تمرير عمودي فقط 

Both  .لألداة شريطي تمرير أفقي وعمودي 
 

 : MaskedTextBox خصائص صندوق الصيغ  

 : Mask القناج )الصيغ( -

 يمننأ تحديد صيغ البيانات المد ل مثال الياريخ او رقم اات  وكلأ بطريقيين :

 كيابة الصيغة مباشرةً من الخاصية   -

 الصي ة الميوفرة في البرنامج : ا ييارأو -
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 : PromptChar الصيغة قبل االد الشنل  -

خدم ليحديد شنل الصيغة قبل اد ال البيانات، فمثال عند ا يار صيغة الياريخ ) _/_/____ ( فء  يتس

 الخاصية تأ ل القيمة )_( ويمنن تغييراا الى )*( فينو  الصيغة )**/**/****(

 

 : تأ ل اله الخاصية قيميين اما: BeepOnError تحلير المسيخدم -

False الحالة االفيراضية 

 Trueتسيخدم ليحلير المسيخدم بصوت الصافرة عند اد ال قيمة مخال ة لصيغة 

 

 : ComboBox بعض خصائص صندوق االختيار

 

 : Items الخيارات -

تسيخدم إلضافة  يارات فمثال عند تسجيل البيانات الشخصية للمسيخدم 

او انثي( أو الحالة  فبعا البيانات يوجد ب ا  يارات مثل الجنس )ككر

 االجيماعية )أعةب أو ميةوج(.

 ("")ComboBox1.Items.Addباألمر :  ويمنن اإلضافة اثناء الين يل

 

 تأ ل اله الخاصية قيميين اما:   :Sorted يبتالير -

False الحالة االفيراضية ،  

True ،  ًتقوم بيرتيب الخيارات ابجديا  . 

 

 : DropDownStyle  الخاصية  -

 :  يا ثالثة قيمتأ ل اله الخاصية 

DropDown، الحالة االفيراضية 

Simple ييم الينقل بين الخيارات عن  ريق االس م 

DropDownList النيابة )فقط اال ييار( نال يمن 

 

 : FlatStyle  النمط  -

 :  يا قيم اربعةتأ ل اله الخاصية  -

Flat , Popup , Standard , System       
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 Events األحداث
 

 
 

 : Load الحد  -

في كلأ الحين.  المنيوبة في  ييم تن يل األوامر واليعليماتالى اللاكرة و Formيحد  اثناء تحميل الـ

 اثناء اليحميل كاالتي : Formفمثال سنقوم بيغيير  ل ية الـ

 
 

     Private Sub Form1_Load 

        Me.BackColor = Color.Salmon 

    End Sub 
 

 : Click  الحد  -
 

 واليعليمات المنيوبة في  في كلأ الحين. يحد  اثناء النقر على األداة وييم تن يل األوامر

 عند ال غط على الةر كاألتي : TextBoxفمثال سنقوم بيغيير  اصية النص لـ

  
 

     Private Sub Button1_Click 

        TextBox1.Text = " البركت المعهد العالي للمهن الشاملة " 

    End Sub 
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 : Keypress الحد  -

( KeyAscii) سني يرج  الرمة اويسيحد  اثناء ال غط على أي م ياح من لوحة الم اتيب 

 . KeyCharبالخاصية  لحرف الم غو  من لوحة الم اتيبل

 : تأ ل اله الخاصية قيميين اما Handled ومن  صائص  أي اً 

False الحالة االفيراضية 

 True  مثال تسيخدم لمن  النيابة على تسيخدم إللغاء الحد  أي كان  لم يحد،Textbox 
 

 : KeyDown الحد  -

الم غو   ال يةيائي للم ياحيرج  الرمة يحد  اثناء ال غط على أي م ياح من لوحة الم اتيب ويس

 : وأي ا Handled ومن  صائص    KeyCodeبالخاصية من لوحة الم اتيب

  Shift , Control , Alt  تمثل حالة االزرارShift , Ctrl , Alt   في حالة ال غط علي ا

 وتأ ل اله الخصائص القيم :

- False .في حالة عدم ال غط على احد  االزرار 

- True في حالة ال غط على احد  االزرار. 

KeyCode  تسيرج  الم ياح الم غو  بيركيبEnum 

 

    Private Sub TextBox1_KeyPress 
 

         TextBox2.Text = e.KeyChar 
           e.Handled = True 
 

    End Sub 
 

    Private Sub TextBox1_KeyDown 
 

       If e.KeyCode = Keys.F8 Then 
          If e.Alt = True And e.Control = True Then 

             MsgBox("Alt + Ctrl + F8") 

          End If 

        End If 
 

    End Sub 

http://www.al3zeef.com/vb/showthread.php?t=17114
http://www.al3zeef.com/vb/showthread.php?t=17114
http://www.al3zeef.com/vb/showthread.php?t=17114
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 : MouseWheel الحد  -

 .وييم تن يل األوامر واليعليمات المنيوبة في  في كلأ الحينيحد  اثناء تحريأ عجلة ال أرة 

 

 : MouseMove الحد  -

 .وييم تن يل األوامر واليعليمات المنيوبة في  في كلأ الحينيحد  اثناء وض  المؤشر فو  األداة 

 

 : MouseLeave الحد  -

 .وييم تن يل األوامر واليعليمات المنيوبة في  في كلأ الحينيحد  اثناء تر  )مغادرة( المؤشر لألداة 

 

 : DoubleClick  الحد  -
 

 األداة وييم تن يل األوامر واليعليمات المنيوبة في  في كلأ الحين. يحد  اثناء النقر المةدوج على

 

 : TextChanged الحد  -
 

 يحد  اثناء النيابة او تغيير النص وييم تن يل األوامر واليعليمات المنيوبة في  في كلأ الحين.

 

 : SelectedIndexChanged الحد  -
 

تن يل األوامر واليعليمات المنيوبة في  وييم ComboBox الخيارات في   يحد  عند ا ييار احد

 في كلأ الحين.

 

 : CheckedChanged الحد  -
 

وييم تن يل األوامر واليعليمات  RadioButtonو  CheckBoxيحد  اثناء تغيير حالة األدوات 

 المنيوبة في  في كلأ الحين.

 

 : FormClosing الحد  -
 

 واليعليمات المنيوبة في  في كلأ الحين. وييم تن يل األوامرForm أغال  اال ار يحد  اثناء 

 

 : FormClosed الحد  -
 

 وييم تن يل األوامر واليعليمات المنيوبة في  في كلأ الحين.Form يحد  عند أغال  اال ار 
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  التفاعل مع المستخدم
 

 عناصر التفاعل مع المستخدم:
 

  صندوق الرسائلMsgBox 
 

 ول   ريقيا  : للمسيخدماو عبار عن مرب  حوار يعرض الرسائل 
 

 :الصيغة العامة ل ا الطريقة الثابتة  -
 

 

MsgBox("االيقونة شكل + االزرارال ,"نص الرسالة +  ("العنوان" ,
 

 
MsgBoxStyle 

 

سدديخدم للدديحنم فددي اتجدداه الرسددالة ونددوج األزرار الموجددودة بدددا ل ا وكددللأ الرمددة المسدديخدم مدد  ت

 . :"عدة عناصر " باسيخدام أداة )+( الربط بينوييم  ،الرسالة
 

 االزرار

 MsgBoxStyle الوظيفة الشكل

 
 

 OkOnly موافق

 
 

 OkCancel الغاء األمر -موافق  

 
 

 YesNo ال –نعم 

 
 

 YesNoCancel الغاء األمر –ال  –نعم 

 
 

 RetryCancel الغاء األمر –محاولة 

 
 

 AbortRetryIgnore موافقة –محاولة  -إجهاض 

 
 

 MsgBoxHelp مساعدةزر ال
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 االيقونات

 MsgBoxStyle الوظيفة الشكل

 
 

 Critical تحذير

 
 

 Question استفهام

 
 

 Exclamation تعجب

 
 

 Information معلومات

 

 MsgBoxStyle الوظيفة

 MsgBoxRight من الج ة اليمنى تجعل نص الرسالة
 MsgBoxRtlReading من الجهة اليمنىتجعل شكل الرسالة 

 SystemModal تعليق كل التطبيقات حتى االستجابة

 ApplicationModal تجبر المستخدم الرد قبل المواصلة

 DefaultButton الزر االفتراضي للرسالة 

 

 ل ا:الصيغة العامة ،  MsgboxResultمن نوع  المتغيرطريقة  -
 

 Dim m As MsgBoxResult 

m = MsgBox(" ص الرسالةن " , شكل الرسالة ," عنوانال ") 
 كاالتي: MsgboxResult الـ ميغير يأ ل زر m حيث

 

Yes Retry Ok No Ignore Cancel Abort MsgboxResult = 

 

 .  عند النقر على الةر للخروج من البرنامج،  اماالسي  م  ايقونة رسالة تأكيد )نعم او ال (  اة ار:  مثال
 

Private Sub Button1_Click 
 

Dim R As MsgBoxResult 

 R= MsgBox("هل تريد الخروج", MsgBoxStyle.Question + MsgBoxStyle.YesNo, "الخروج") 
 

 If R = MsgBoxResult.Yes Then 

    End 

 End If 
 

End Sub 
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 الصيغة العامة ل ا: المتغير من نوع رقم ،طريقة  -
 

 Dim m As Integer 

m = MsgBox(" ص الرسالةن " , شكل الرسالة ," عنوانال ") 
 :كاالتي MsgboxStyle ميغير يأ ل قيم الـ m حيث -

 

 زر الرسالة او الشنل وااليقونة عن  ريق رقم حسب الجدول اليالي :يمنن تحديد  
 

 MsgBoxStyle الرقم MsgBoxStyle الرقم

1 DefaultButton1 1 OkOnly 
252 DefaultButton2 1 OkCancel 
512 DefaultButton3 2 AbortRetryIgnore 
1 ApplicationModal 3 YesNoCancel 

4102 SystemModal 4 YesNo 
12364 MsgBoxHelp 5 RetryCancel 
524266 MsgBoxRight 12 Critical 
1146502 MsgBoxRtlReading 32 Question 
25532 MsgBoxSetForeground 46 Exclamation 
  24 Information 

 MsgBoxResult الرقم

1 MsgBoxResult.Ok 

2 MsgBoxResult.Cancel 

3 MsgBoxResult.Abort 

4 MsgBoxResult.Retry 

5 MsgBoxResult.Ignore 

2 MsgBoxResult.Yes 

0 MsgBoxResult.No 

                             
 .عند النقر على الةر   للخروج من البرنامج،  امايقونة االسي  م  رسالة تأكيد )نعم او ال (  اة ار:  مثال

 

Private Sub Button1_Click 
 

Dim m As Integer 

 R= MsgBox("الخروج" , 4 + 32 ,"هل تريد الخروج") 
 

 If R = 6 Then 

    End 

 End If 
 

End Sub 
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 : يمنن الجم  بين قيم االزرار وااليقونات معاً 

وتنو  الرسالة  (32نجم  القيميين معا ليصبب ) 32وزر ) نعم / ال (= 4السابق ايقونة االسي  ام =  مثالً في المثال

 :كاالتي  
Private Sub Button1_Click 
 

Dim m As Integer 

 R= MsgBox("الخروج" , 36 ,"هل تريد الخروج") 
 

 If R = 6 Then 

    End 

 End If 
 

End Sub 

 

 
 

 م  معامل ربط النص & كاألتي :  vbCrLfنسيخدم للنيابة عدة اسطر في صندو  الرسالة  -

 

MsgBox("قسم الحاسوب" & vbCrLf & "البرمجة الشيئية" ,46 , "الفصل الثالث") 
 

 
 

 صندوق اإلدخال InputBox 
 

لإلد ال البرنامج، يحيوي على صندو  نص صندو  إلد ال البيانات اثناء تشغيل  او عبار عن

 :، الصيغة العامة ل    وزرين )موافق / الغاء االمر(

 
InputBox("القيمة االفتراضية" ,"العنوان" ,"نص الرسالة") 

 

 مثال في حال اد ال بيا  من نوج تنو  الصيغة كاألتي :
Dim S As String 
 S =InputBox("القيمة االفتراضية" ,"العنوان" ,"نص الرسالة") 
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 شريط الحالة StatusStrip 
او شريط يمنن تجةئي  الى قطاعات وكل قطاج ييم برمجي  ليظ ر للمسيخدم حالة البرنامج او 

 .ةتوضيحياالجراء الحالي او رسائل 
 

 
 

  Itemsييم اضافة القطاعات من الخاصية  
 

 
 

 كما في الصورة السابقة يمنن اسيخدام :

Label , ProgressBar , DropDown , Spilt 

 : نسخلالشريط اليالي يحيوي على توضيب لعملية ا مثال

 

   ToolStripProgressBar1.Value = 65 

   ToolStripStatusLabel1.Text = "يجار النسخ " 

   ToolStripStatusLabel2.Text = "65%" 
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  مربع الحوار فتحOpenFileDialog   

 

 
 

يسيخدم ال ييار المل دات بجميد  أنواع دا ويمندن تخصيصد  المل ات ل يب  حوار عن صندو  ةاو عبار

ويظ در ، FileName،وتحديدد اسدم الملد  بالخاصدية Filterل يب أنواج محددد مدن المل دات بالخاصدية 

 ، كاألتي :ShowDialog باألمر
 

    OpenFileDialog1.Filter = "TextDocument |*.txt" 

    OpenFileDialog1.ShowDialog() 

    OpenFileDialog1.FileName = "اسم الملف" 
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  حفظ المربع الحوارSaveFileDialog   

 

أنواج محدد من  ويمنن تخصيص  لح ظبجمي  أنواع ا  المل ات حوار لح ظ عن صندو  ةاو عبار

، ShowDialog ويظ ر باألمر، FileName،وتحديد اسم المل  بالخاصية Filterالمل ات بالخاصية 

 كاألتي :

SaveFileDialog1.Filter = "JPGE |*.jpg|Bmp |*.bmp" 

SaveFileDialog1.FileName = "اسم الملف" 

SaveFileDialog1.ShowDialog() 
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  مربع الحوار الخطFontDialog  

 

يددار الخددط والينسدديق يبدد  أنددواج الخطددو  الميددوفرة فددي الج دداز، يمنددن ا  عددن صددندو  ةاددو عبددار

 ، كاالتي :ShowDialog ويظ ر باألمر Fontوييم تحديد الينسيق بالخاصية  والحجمالمناسب 
 

FontDialog1.ShowDialog() 
 

TextBox1.Font = FontDialog1.Font 

  مربع الحوار اللونColorDialog  
ويظ دددر بددداألمر  Colorبالخاصدددية ال ييدددار األلدددوا  بددديم تحديدددد اللدددو  ادددو عبدددارة عدددن صدددندو  

ShowDialog، : كاالتي 
 

  ColorDialog1.ShowDialog() 
 

   Me.BackColor = ColorDialog1.Color 
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 (OOPقم بءنشاء مشروج جديد باسم ) : تطبيقات عملية
 

 Propertiesاألدوات خصائص 

 األولتطبيق ال ( 1Form ) 
 للو   يار اال ييار واضافةبرنامج ليغير لو  الخل ية لل ورم حسب ا ييار اللو  من صندو  

 .Label لعارض العنوا  ولو  الخط  اصية النص الةر وتغييرأ ر عن  ريق 
 : لل ورم كاالتي ( )4Label(2),ComboBox(1),Button()  االتية قم بءضافة األدوات:  التصميم -
 

 

 :كاالتيقم ب بط الخصائص األدوات 

 القيمة الخاصية االداة

Label1 
Text البرمجة الشيئية 

Font Arial, 16, Bold 

Label1 
Text لون الخلفية 

Font Arial, 16, Bold 

ComboBox1 Items ،ر،أزرقصفر،أأخضأحمر 

Button1 Text لون الخط ازرق 

Button2 Text التغيير النص الى الفصل الثالث 

Button3 Text الخروج 

Button4 Text اضافة اللون االسود 

Form1 

Text التطبيق االول 

FormBorderStyle FixdSingle 

RightToLeft Yes 

StartPosition CenterScreen 

ControlBox True 

Opacity 65% 
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 التطبيق االول برمجة -
 

 

Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged 
 

        If ComboBox1.SelectedIndex = 0 Then 

            Me.BackColor = Color.Red 

        ElseIf ComboBox1.SelectedIndex = 1 Then 

            Me.BackColor = Color.Green 

        ElseIf ComboBox1.SelectedIndex = 2 Then 

            Me.BackColor = Color.Yellow 

        ElseIf ComboBox1.SelectedIndex = 3 Then 

            Me.BackColor = Color.Blue 

        ElseIf ComboBox1.SelectedIndex = 4 Then 

            Me.BackColor = Color.Black 

        End If 
 

    End Sub 

 

    Private Sub Button1_Click Handles Button1.Click 
 

        Label1.ForeColor = Color.Blue 

        Label2.ForeColor = Color.Blue 
 

    End Sub 

 

    Private Sub Button2_Click Handles Button2.Click 
 

        Label1.Text = "الفصل الثالث" 
 

    End Sub 

 

    Private Sub Button3_Click Handles Button3.Click 
 

        Me.Close() 
 

    End Sub 

 

    Private Sub Button4_Click Handles Button4.Click 
 

        ComboBox1.Items.Add("اسود") 
 

    End Sub 
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 sdEvents and Methoاالحداث وطرق 

 التطبيق الثاني 
 

عن  ريق  F4وأغال  البرنامج بالم ياح  KeyPressاليحنم في اد ال االحرف عن  ريق الحد  

 إلة ار وا  اء ال ورم ومسب البيانات. Methodsالـ اسيخدام، واي اً KeyDownالحد  
 

 Form2 ,Form3قم بءضافة  : التصميم -
 

  Form2قم بءضافة األدوات االتية: 
Label(5),ComboBox(1),Button(3),MaskedTextBox(1),RadioButton(2),TextBox(2)) ) 

 

 
 

 

  Form3:قم بءضافة األدوات االتية  ComboBox(1) , Button(3) , TextBox(3) ) ): كاألتي 
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 :بضبط الخصائص األدوات كاالتيقم 

 

 القيمة الخاصية االداة فورمال

Form2 

Label(5) Font Arial, 16, Bold 

Label1 Text رقم الطالب 

Label2 Text اسم الطالب 

Label3 Text تاريخ الميالد 

Label4 Items الجنس 

Label5 Text القسم 

MaskedTextBox1 Mask Short Date 

 

ComboBox1 

Items ةالحاسوب، كهرباء، محاسب 

DropDownStyle DropDownlist 

RadioButton1 Text ذكر 

RadioButton2 Text انثى 

Button1 Text تسجيل 

Button2 Text الدرجات 

Button3 Text مسح البيانات 

Form1 Text بيانات الطالب 

Form3 

Label(4) Font Arial, 16, Bold 

Label1 Text رقم الطالب 

Label2 Text اسم الطالب 

Label3 Text تاريخ الميالد 

Label4 Items الجنس 

 

ComboBox1 

Items ةالحاسوب، كهرباء، محاسب 

DropDownStyle DropDownlist 

Button1 Text تسجيل 

Button2 Text بيانات الطالب 

Button3 Text مسح البيانات 

Form1 Text درجاتال تسجيل 
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 Form2 برمجة التطبيق الثاني -
 

 

Private Sub TextBox1_KeyPress 
 

        Select Case e.KeyChar 

            Case "0" To "9", "€" 

            Case Else 

                e.Handled = True 

        End Select 
 

End Sub 
 

Private Sub TextBox2_KeyPress 

   Select Case e.KeyChar 

      Case "ء" To "ي", "€", " " 

      Case "a" To "z" 

      Case "A" To "Z" 

      Case Else 

         e.Handled = True 

   End Select 

End Sub 
   

Private Sub Button2_Click 

     Form3.Show() 

     Me.Hide() 

End Sub 
 

Private Sub Button3_Click 
 

    TextBox1.Clear() 

    TextBox2.Clear() 

    MaskedTextBox1.Clear() 

    ComboBox1.Text = "" 
 

End Sub 

 

Private Sub Form2_KeyDown 
 

  Select Case e.KeyCode 

     Case Keys.F4 

        End 

  End Select 
 

End Sub 
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 3Form برمجة التطبيق الثاني -
    Private Sub Button3_Click 

        TextBox1.Clear() 

        ComboBox1.Text = "" 

        TextBox2.Clear() 

        TextBox3.Clear() 

    End Sub 
 

    Private Sub TextBox1_KeyPress 

        Select Case e.KeyChar 

            Case "0" To "9", "€ 

            Case Else 

                e.Handled = True 

        End Select 

    End Sub 
 

    Private Sub TextBox2_KeyPress 

        Select Case e.KeyChar 

            Case "ء" To "ي", "€, " " 

            Case "a" To "z" 

            Case "A" To "Z" 

            Case Else 

                e.Handled = True 

        End Select 

    End Sub 
 

    Private Sub TextBox3_KeyPress 

        Select Case e.KeyChar 

            Case "0" To "9", "€ 

            Case Else 

                e.Handled = True 

        End Select 

    End Sub 
 

    Private Sub Button2_Click 

        Form2.Show() 

        Me.Hide() 

    End Sub 
 

    Private Sub Form3_KeyDown 
 

       Select Case e.KeyCode 

         Case Keys.F4 

         End 

       End Select 
 

    End Sub 
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 InputBoxMsgBox & &  StatusStrip التفاعل مع المستخدم 

 برنامج إلد ال عددين و باعة ناتج الجم  في صندو  النص التطبيق الثالث(Form4  ) 
 

 
 

 

  Private Sub Button1_Click 
 

   Dim a, b, c As Integer 

    a = InputBox("ادخل العدد االول") 

    b = InputBox("ادخل العدد الثاني") 

    c = a + b 

    TextBox1.Text = c 
  End Sub 

 الرسائلبرنامج إلة ار انوج  التطبيق الرابع (Form5  ) 
 

 
 

 Private Sub Button1_Click  

  MsgBox("كلمة السر غير صحيحة", MsgBoxStyle.Critical, "تحذير") 

 End Sub 
 

 Private Sub Button2_Click 

  MsgBox("هل تريد متابعة التشغيل", MsgBoxStyle.Question, "استفهام") 

 End Sub 
 

 Private Sub Button3_Click 

  MsgBox("اكمل تسجيل البيانات", MsgBoxStyle.Information, "معلومات") 

 End Sub 
 

 Private Sub Button4_Clicks 

  MsgBox("صيغة التاريخ غير صحيحة", MsgBoxStyle.Exclamation, "تعجيب") 

 End Sub 
 

 Private Sub Button5_Click  
 

  Dim R As MsgBoxResult 
 

   R = MsgBox("هل تريد الخروج", MsgBoxStyle.YesNo, "الخروج") 

     If R = MsgBoxResult.Yes Then 

         End 

     ElseIf R = MsgBoxResult.No Then 

         MsgBox("لم يتم الخروج") 

     End If 

 End Sub 



 

35 
 

VB.NETالبرمجة الشيئية باستخدام  )                    حاسوب         : الثالث لالفص     محمد العربي األنصاريأحمد : إعداد                            (  2005   
 

 

 

 Timerيسدجيل فدي قطاعدات شدريط الحالدة مد  اسديخدام األداة لبرندامج ل الخيامسالتطبيق 

، واي دا  مند  المسديخدم مدن Left-Rightليحريدأ األدوات بالخصدائص  Timerأي ا سنسديخدم 

 .ثواني 5في مدة  ال ورموأي ا اغال   MouseMoveال غط على الةر باسيخدام الحد  

 األدوات االتية:واض  الي    Form6: قم بءضافة   التصميم -
Label(1) Timer(3) , Button(3) , TextBox(1) ,StatusStrip(ToolStriplabel(2)) 

 

 

 
 

  Form7:قم بءضافة األدوات االتية Label(3) Timer(1) 
 

 
 
 

 

 
 

 القيمة الخاصية االداة فورمال

Form6 

Label1 
Font Arial, 12, Bold 

Text البرمجة الشيئية 

StatusStrip1 RightToLeft Yes 

Button1 Text ادخل االسم 

Button2 Text Form7 

Button3 Text اضغط هنا 

Timer1, Timer2 Enabled True 

Form1 Text التطبيق الخامس 

Form7 

Label(3) Font Arial, 16, Bold 

Label1 Text سيتم االغالق في 

Label2 Text 0 

Label3 Text ثواني 

Timer1 
Enabled True 

Interval 0000 
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 6Form برمجة التطبيق الخامس -
 

 Private Sub Button1_Click 

     Dim name As String 

     name = InputBox("ادخل االسم الثالثي") 

     TextBox1.Text = name 

     ToolStripStatusLabel2.Text = " تسجيلالتم  " 

 End Sub 

 

 Private Sub Button3_MouseMove     MouseMove الحدث      

 Button3.Left = Button3.Left + 100 And Button3.Right - 100 

 End Sub 

 

 Private Sub Button2_Click 

   Form7.Show() 

 End Sub 

 

 Private Sub Timer1_Tick 

   ToolStripStatusLabel2.Text = Now 

 End Sub 

 

 Private Sub Timer2_Tick 

    Label1.Left += 10 

  If Label1.Left = 200 Then 

       Timer2.Stop() 

       Timer3.Start() 

       End If 

  End Sub 

 

  Private Sub Timer3_Tick 

    Label1.Left -= 10 

   If Label1.Left = 0 Then 

        Timer3.Stop() 

        Timer2.Start() 

        End If 

  End Sub 

 7Form برمجة التطبيق الخامس -
 

Private Sub Timer1_Tick 

  Label2.Text += 1 

  If Label2.Text = "5" Then End 

Sub End 
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 Dailogاستخدام مربعات الحوار 
 

 ل يب وح ظ المل ات النصية وتعديل الخط واللو  برنامج )الم نرة(التطبيق السادس 

 األدوات االتية:واض  الي    8Form: قم بءضافة  التصميم  -
 MenuStrip, RishTextBox , OpenFileDialog ,SaveFileDialog , ColorDialog , FontDialog 

 

 
 

 

 القيمة Items الخاصية االداة

MenuStrip1 Items 

 ملف

 فتح

 حفظ

 إغالق

 تعديل

 نسخ

 لصق

 قص

 تنسيق
 الخط

 اللون

RishTextBox1 Dock Fill 

Form1 Text التطبيق السادس 

 

ال ئددددددة  النصددددددية سنسددددديعملل دددددديب وح دددددظ المل دددددات  VB.NETيب فدددددي الدددددـعددددددة اسدددددداليوجدددددد 

StreamReader  للقراءة وال ئةMy.Computer.Filesystem .للح ظ 
 

 كاالتي: IOبءضافة المنيبة  StreamReaderيم اسيخدام ال ئة ي
 

Imports System.IO 
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 برمجة التطبيق السادس -
 

Imports System.IO 
 

Public Class Form8 
 

Private Sub فتحToolStripMenuItem_Click 

OpenFileDialog1.Filter = "Text Documents(*.txt)|*.txt|All Files(*.*)|*.*" 

 OpenFileDialog1.ShowDialog() 

End Sub 
 

Private Sub حفظToolStripMenuItem_Click 

 SaveFileDialog1.Filter = "Text Documents(*.txt)|*.txt|All Files(*.*)|*.*" 

 SaveFileDialog1.ShowDialog() 

End Sub 
 

Private Sub إغالقToolStripMenuItem_Click 

  End 

End Sub 
 

Private Sub الخطToolStripMenuItem_Click 

  FontDialog1.ShowDialog() 

  RichTextBox1.Font = FontDialog1.Font 

End Sub 
 

Private Sub اللونToolStripMenuItem_Click 

   ColorDialog1.ShowDialog() 

   RichTextBox1.ForeColor = ColorDialog1.Color 

End Sub 
 

Private Sub نسخToolStripMenuItem_Click 

   My.Computer.Clipboard.SetText(RichTextBox1.Text) 

End Sub 
 

Private Sub لصقToolStripMenuItem_Click 

   RichTextBox1.Text = My.Computer.Clipboard.GetText 

End Sub 
 

Private Sub قصToolStripMenuItem_Click 

   My.Computer.Clipboard.SetText(RichTextBox1.Text) 

   RichTextBox1.Clear() 

End Sub 
 

Private Sub OpenFileDialog1_FileOk 

  Dim s As StreamReader 

      s = New StreamReader(OpenFileDialog1.FileName) 

      RichTextBox1.Text = s.ReadToEnd 

      s.Close() 

      RichTextBox1.Select(0, 0) 

End Sub 

 

Private Sub SaveFileDialog1_FileOk 
  My.Computer.FileSystem.WriteAllText(SaveFileDialog1.FileName, RichTextBox1.Text, True) 

 End Sub 

 

End Class 
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 برنامج االلة الحاسبة  التطبيق السابع
 

 كما في الصورة االتية :  )Label ,RishTextBox,)3Buttonبءضافة األدوات  قم التصميم -

 على اليسار وينو  النص في  فراغ RishTextBoxدا ل  Label1يوض  
 

 

 :قم بضبط الخصائص األدوات كاالتي
 

 القيمة الخاصية االداة

Button1 
Text MC 

FlatStyle Flat 

Button2 
Text MR 

FlatStyle Flat 

Button3 
Text MS 

FlatStyle Flat 

Button4 
Text M+ 

FlatStyle Flat 

Button5 
Text M- 

FlatStyle Flat 

Button(6-28) Text كما في الصورة السابقة 

Form1 Text التطبيق السابع 

Label1 Text )بدون نص )فارغ 

 BackColor 222 ,230 ,223 كل االزرار والفورم

 

وأي ا ميغير ا ر ليحديد العملية الحسابية ،األولى والثانية والنييجة  الى ثالثة ميغيرات للقيمنحياج 

 في اللاكرة .  ةالقيمأي ونحياج ميغير ليخةين 
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  برمجة التطبيق السابع -

 
  Dim one, two, result As Single 

  Dim choice As Byte 

  Dim mem As Long 

 

Private Sub Button23_Click 

     TextBox1.Text += "0"       

End Sub 

 9الى  1االمر لالرقام من  نفس 
 

Private Sub Button22_Click 

  If TextBox1.Text.IndexOf(".") < 0 Then TextBox1.Text += "." 

End Sub 

 
 

Private Sub Button21_Click 

   one = Val(TextBox1.Text) 

   choice = 1 

   TextBox1.Text = "" 

End Sub 
 

Private Sub Button17_Click 

   one = Val(TextBox1.Text) 

   choice = 2 

   TextBox1.Text = "" 

End Sub 
 

Private Sub Button12_Click 

   one = Val(TextBox1.Text) 

   choice = 3 

   TextBox1.Text = "" 

End Sub 
 

Private Sub Button7_Click 

   one = Val(TextBox1.Text) 

   choice = 4 

   TextBox1.Text = "" 

End Sub 
 
 

Private Sub Button1_Click 

 If TextBox1.Text.Length > 0 Then 

 TextBox1.Text = TextBox1.Text.Remove(TextBox1.Text.Length - 1) 

 End If 

End Sub  
 

Private Sub Button2_Click 

   TextBox1.Clear() 

End Sub 
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 تابع لبرمجة التطبيق السابع -
 

Private Sub Button3_Click 

  TextBox1.Clear() 

  one = 0                             

  two = 0 

  result = 0 

End Sub 

 

Private Sub Button16_Click 

 two = Val(TextBox1.Text) 

  Select Case choice 

    Case 1 

     result = one + two 

     one = result 

    Case 2 

     result = one - two 

     one = result 

    Case 3 

     result = one * two 

     one = result 

    Case 4 

       If two <> 0 Then 

          result = one + two 

          one = result 

       Else 

   MsgBox("ال يمكن القسمة على صفر", MsgBoxStyle.Critical, "خطأ") 

          one = 0 

          two = 0 

          result = 0 

       End If 

  End Select 

     TextBox1.Text = result 

End Sub 

 

Private Sub Button4_Click 

   TextBox1.Text = Val(TextBox1.Text) * (-1) 

End Sub 
 

 

Private Sub Button6_Click 

   TextBox1.Text = result / 100 

End Sub 
 

Private Sub Button11_Click  

   TextBox1.Text = 1 / Val(TextBox1.Text) 

End Sub 
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 تابع لبرمجة التطبيق السابع -
 

Private Sub Button5_Click 

  If Val(TextBox1.Text) < 0 Then 

 MsgBox("ال يمكن جزر قيمة سالبة", MsgBoxStyle.Critical, "خطأ") 

  Else 

 TextBox1.Text = Math.Sqrt(Val(TextBox1.Text)) 

  End If 

End Sub 
 

 

 
 

Private Sub Button28_Click  

  mem = 0 

  Label1.Text = "" 

End Sub 
 

Private Sub Button27_Click 

  TextBox1.Text = mem 

End Sub 
 

Private Sub Button26_Click 

  mem = Val(TextBox1.Text) 

  Label1.Text = "M" 

End Sub  
 

Private Sub Button25_Click 

  mem += Val(TextBox1.Text) 

End Sub 
 

Private Sub Button24_Click 

  mem -= Val(TextBox1.Text) 

End Sub 
 

 

ال تقصير شرحا ال ملل فيه و  في الختام اتمنى ان اكون قد وفقت في شرح هذا المقرر
واياكم لما فيه رضاه .وان يوفقنى اهلل   

نصارياملدرس  : أمحد حممد العربي األ  
  
  

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

 متنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
 

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


