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 جدًا  جيد عام بكالوريوس تربية نوعية شعبة معلم حاسب آىل بتقدير  (1)

 الدبلوم املههى قسم طرق تدريس احلاسب االىل بتقدير عام جيد جدًا (2)

 جدًا الدبلوم اخلاص قسم طرق تدريس احلاسب االىل بتقدير عام جيد  (3)

  جيدجدًا بتقدير عام متهيدى ماجستري قسم طرق تدريس احلاسب االىل (4)

 باحث باملاجستري قسم طرق تدريس احلاسب االىل (5)

ــتلل
صل

وا
 

 Mail-E لكترونىإلالبريد ا
dr_nasser    @yahoo.com 

dnasser   @gmail.com 
 

 Facebook فيس بوك
 )مستر ناصر عبدالتواب( اسم الصفحة

https://www.facebook.com/DrNasser.abdo.    
 
 

 WhatsApp واتس آب
41464042040 
  

Phone Number رقم الهاتف 

41464042040 
41405440405 

mailto:dr_nasser2018@yahoo.com
mailto:dnasser118@gmail.com
https://www.facebook.com/DrNasser.abdo.169


 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رقم الصفحة املوضــــــــــــوع اجلزء

 األول

 1 ملخص مبسط لكل فصل

 Problem Solving   1حل املشكالت  الفصل األول

 VB.Net  4فيجول بيسيك دوت نت لغة المقدمة  الفصل الثانى

 Properties Controls  5خصائص أدوات التحكه  ضبط  الفصل الثالث

 Code Window 7 نافة الكود الفصل الرابع

 

 الثانى

 9 أهم األسئلة المتوقعة وإجاباتها النموذجـية

 9 الصواب واخلطأ الســــؤال األول:

 11 اإلختيار من متعدد الســؤال الثانى:

 14  التكنلة بكلنة من بني األقواس السؤال الثالث:

 15  معادالت الكود :الرابعالسؤال 

 16 رموز اخلرائط :اخلامسالسؤال 

 16 اخلرائط :السادسالســــؤال 
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ن تواه مرلساتى إعجاةمم أإىل شمالئى وأطاترتى مى املعىمني األفاضي رشف ىل 

 وأها طعيد ةهرا  ويعطيها وطالةه واأللثس مى ذون أن يظتخدمها اوتعض

 ود أن ألفت نظر حضراتكم إىل أمر ضرورى وهوألكن 

ويعىم هللا لم أةره فيها مى مشقه ويظت املشقة ىف اوتوظيق فحظث وومى ىف  

  تتظيط املعىىمة املقدمة

موى حيث أخى املعىم أعتربها لتاب خازجى فهواك  ءوال يصعي أحد مى اوصمال

 اخسون يعمىىن مى اومتث اوخازجية وطالةهم يعسفىن اهها مى اعداد مدزض اخس
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   ٖدف أٚ ْاتر َطًٛب ايٛصٍٛ إيٝ٘(6)َٛقف ٜتطًب سً٘Problem(1) املشهًة

 ارتطٛات املتبعة يًٛصٍٛ يًٗدف أٚ ايٓاتر Problem Solvingسٌ املشهًة 
 املشهًة َٓطكًٝا ذتٌاملستبة تستٝبًا   ارتطٛات Algorithmارتٛازشَٝة

 يسضِ بأشهاٍ قٝاضٝة متجٌٝ ختطٝطى ٜعتُد عًى ا  Flowchartخسائط ايتدفل

 تٛثٝل ايربْاَر    (1)شسح ايربْاَر (3)نتابة ايربْاَر (6)(املشهًةايربْاَر ) فِٗ (1)ممٝصات ارتسائط
 املدسدات ٚ عًُٝاتاي ٚ حتدٜد املدخالتفٝٗاٜٚتِ  املشهًة أٚاًل حتدٜد  َساسٌ سٌ املشهًة

 سٜطة تدفل رت ٗاحتًٜٛ رتطٛات ثِا نتابةٜٚتِ فٝٗا  ) ارتٛازشَٝة (عداد خطٛات اذتٌ إثاْٝا 
 سدى يػات ايربزتة .إلسٜطة ارت حتٌٜٛ ٜٚتِ فٝٗا تصُِٝ ايربْاَر عًى ايهُبٝٛتس ثايجًا
    َعسٚف ْتائذٗا َطبكًا يًربْاَر دخاٍ بٝاْاتإ  ٜٚتِ فٝٗا ختباز صشة ايربْاَر ٚتصشٝح أخطائ٘ إ زابعا

  ت سٌ املشهًةخطٛا مجٝعتطذٌٝ  ٜٚتِ فٝٗا خاَطا تٛثٝل ايربْاَر
تٛثٝل (6)سٜاضٝة  اياملطأية   -إعداد نٛب عصري–إعداد نٛب شاي   ملشهًةاأَجًة َٔ (1)َالسعات ٖاَة 

 نجس َٔ شدص فى نتابة ايربْاَرأشرتاى إساية ٜفٝد فى  ايربْاَر 
 األشهاٍ )ايسَٛش ( املطتددَة فى زضِ خسائط ايتدفل
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 عًى ارتسائطَالسعات ٖاَة 
   ٌخسائط ايتدفل تطتددّ أشهاٍ قٝاضٝة ستددة  يٝظ أى شه 
 خسائط ايتدفل ٜتِ زمسٗا بإضتدداّ بساَر ايهُبٝٛتس ٚ ميهٔ أٜضا زمسٗا عًى ايٛزم 
   ٌنًُة ٚاسدة َٔ ايهًُات اآلتٝة  املدخالتٜهتب قبEnter   -Get-  Read  Input-    
   ٌهًُات اآلتٝةنًُة ٚاسدة َٔ اي املدسداتٜهتب قبPrint  - Output–Write 
  ٜعتربC,A, B    نٌ سسف  َِٓٗ  َتػري   ٜٚعٓى شتصٕ بايرانسة حيتٛى عًى قُٝة َعٝٓة 

 املعادية  C=A+B املتػري قُٝة مجع تعٓى A املتػري ٚقُٝة B املتػري يف ايٓاتر ٚٚضع C 
 فى املعادية أٚ ايشسط  دَةداملطت ٚاملٓطكٝةايعالَات ايسٜاضٝة 
 
 
 
 
 
 
 

 ارتسائط ايبطٝطة  (1) أْٛاع خسائط ايتدفل
 ارتسائط ايتهسازٜة  (3)ارتسائط املتفسعة  (6)

 ) املعادية( سائط ايبطٝطةارت  أٚاًل
   أشهاٍ 5  املهٕٛ َٔ ايشهٌزضِ ٖرا  طسٜكة سًٗا

 فى ادتصء ايجاْى  0،  0اْعس صـ  األَجًة
 أِٖ األضئًة املتٛقعة ٚاداباتٗا 
 (2: 1)ٔ األَجًة َ 

 



 

  

3 

 الصف الثالث اإلعدادى 

 

 مستر ناصر

 

 الترم األول

 مذكرة األول فى الكمبيوتر

41421046010 

 6464 اجعة النهائيةالمرمذكرة 

 ملخص الفصولالجزء االول 

 

 
 

 ثاًْٝا ارتسائط املتفسعة )ايشسط ٚدٛد عالَة
 أنرب أٚ أصػس( 

 زضِ ٖرا ايشهٌ املهٕٛ َٔ طسٜكة سًٗا 

 أشهاٍ  ٚيهٔ قد ْضٝف عًٝ٘ أشهاٍ أخسى   5 
 فى ادتصء ايجاْى 14،  0اْعس صـ   األَجًة

 أِٖ األضئًة املتٛقعة ٚاداباتٗا األَجًة 

  َٔ(7 :16 ) 
 )َعادية ٚشسط( ايتهسازٜة ثايجا ارتسائط 

 

 أشهاٍ 6زضِ ٖرا ايشهٌ املهٕٛ َٔ ٜتِ   ) طباعة االعداد( ايشهٌ األٍٚ طسٜكة سٌ
 أشهاٍ 8ٜتِ زضِ ٖرا ايشهٌ املهٕٛ َٔ    )طباعة زتُٛع االعداد( طسٜكة سٌ ايشهٌ ايجاْى

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ( 10: 13)اداباتٗا األَجًة َٔ فى ادتصء ايجاْى أِٖ األضئًة املتٛقعة ٚ  16، 11اْعس صـ  األَجًة
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     اصتًٝصٜة ٚفكا يكٛاعد َعٝٓة  ٔ االٚاَس تهتب حبسٚفزتُٛعة َ   Programming Languageيػة ايربزتة
 ضًٗة ايتعًِ  ٖٚى سدى يػات ايربزتة ذات املطتٛى ايعاىلإ V.B.Netيػة 

 ( ٖٚى ايًػة ايٛسٝدة ايتى ٜفُٗٗا ايهُبٝٛتس   1، 0ٖى يػة اآلية ٚ تتهٕٛ َٔ صفس ، ٚاسد )  يػة ايهُبٝٛتس

 اىل يػة اآلية ألٚاَسٜكّٛ برتمجة ا بسْاَر  Compilerاملرتدِ
  ( ْٛافر) َهتبٝة اْتاز تطبٝكات(6)اْتاز تطبٝكات ٜٚب V.B.Net(1)يػة اضتدداَات 
الٕ  َٛدٗة باذتدخ(6)الٕ بسازتٗا تعٌُ َٔ خالٍ ايهائٓات  نائٓٝة ايتٛد٘V.B.Net (1)ممٝصات يػة 

 شهٌ( ايًٕٛ ٚايذِ ٚاذتجٌ ) َ  Propertiesخصائص (1)ي٘   Objectنٌ نائٔ دخ اذتاٚاَسٖا تٓفر عٓد ٚقٛع 

 Proceduresدساءات إ-   Methodٚضائٌ (3)( Click-Dٚ أ  Clickَجٌ )ايٓكس  Eventsسداخأ(6)
 )ٚقٛع اذتدخ( االضِتٓفر عٓد اضتدعاء هلا اضِ  ٚاَس زتُٛعة َٔ األ

    Runtimeتشػٌٝ  بٝئة(3)َرتمجات(6)ٜتِ َٓٗا اْشاء ايهائٓات َهتبات(1)ٜٛفس  َهْٛات إطاز ايعٌُ

  Visual Studioألْٗا تٛفس يًُربَر  أدٚات متهٓ٘ َٔ إْشاء تطبٝكات ايـ   بٗرا مسٝت  ٚبٝئة ايتطٜٛس املتهاًَة   IDEشاشة  

 IDEًَهْٛات شاشة  
 
 
 
 

 

للتواصل والحجز 
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  Formعٓد إْشاء َشسٚع ددٜد تعٗس ْافرة منٛذز حتت اضِ    َالسعة ٖاَة  عًى ايفصٌ ايجاْى

 االدٚات ٚايُٓٛذز ٚايربْاَر ٜعتُد عًِٝٗ ايهائٓات فى ايربْاَر ٖى 
  االدٚات مت تصٓٝفٗا فى صٛزة فئات نٌ فئة بداخًٗا زتُٛعة َٔ االدٚات 

  دٚات َسة ٚاسدة ٜتِ ايضػط عًى فئة االيعسض نافةAll Windows Forms 

 ئص (ْافرة ارتصائص حتتٛى عًى عُٛدٜٔ )أٜطس ٜٚٛدد ب٘ اضِ ارتصائص ٚ أمئ ٜٚٛدد ب٘ ايكِٝ  يًدصا 

  ختتًف ارتصائص املعسٚضة بٓافرة ارتضائص سطب ايعٓصس )ايهائٔ( ايٓشط فى شاشةIDE  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 خصائص  ايُٓٛذز 
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 ارتصائص ايتى متٝص نٌ أداة ٚال تٛدد فى غريٖا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( أعًى ايُٓٛذز ْاسٝة ايٝطاز    االسداثى )عٓد إدزاز أى أداة فإ املهإ االفرتاضى الظٗازٖا ٖٛ  عًى ايفصٌ ايجايحَالسعات 
  ارتاصٝةName   أى َباشسة( ٜعٗس أثسٖا فى ٚضع ايتصُِٝ فكط ( 

 ارتصائص االتٝة ال ٜعٗس أثسٖا إال فى  ٚضع ايتشػٌٝ فكط 

(1)  Windowstate (2) Multiline  (3 ) Maxlength  (4 ) Passwordchar  (5) Items  (6 ) Selectionmode 
(7 ) Autocompletemode  (8) Autocompletesource 

 ٝة ارتاصName      تعٗس قُٝتٗا أعًى ْافرة ارتصائص أٚ داخٌ ْافرة ايهٛد سٝح ال تعٗس عًى ايُٓٛذز 
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   ارتاصٝةControlbox   إذا ناْت قُٝتٗاFalse    ضٝدتفى صٓدٚم ايتشهِ َٚع٘ أٜضا صٓدٚم ايتهبري ٚايتصػري 

  ال ٜتِ تٓشٝط ارتاصٝة Righttoleftlayout  إال اذا ناْت   قُٝةRighttoleft  تطاٚى Yes  
  دٚات إال بعد ضبط خصائص أخسى َجٌ األٖٓاى خصائص الٜعٗس أثسٖا عًى Right To Left  ٚRight To Left Layout     

  ايكُٝة االفرتاضٝة يًداصٝةText   ٚارتاصٝةName    ٚاسد ة ٖٚىForm   

 َجٌ  ٖٓاى خصائص َشرتنة بني االدٚاتText   -  Name   - font-forecolor-backcolor-righttoleft

   ارتاصٝةFont  ٚارتاصٝة تطتددّ يتشدٜد ْٛع ٚشهٌ ٚسذِ ارتط Forecolor    يتشدٜد يٕٛ ارتط   
  ِخاصٝة اذتذSize ) قُٝتٗا بتتهٕٛ َٔ االزتفاع ٚايعسض ) االزتفاع : ايعسض 

  ( ِميهٔ يًُطتددّ عدّ اختٝاز أي عٓصس يف أداة ايتشهCheckbox ) ٌأٚ اختٝاز ايه 

 Radiobutton   "ميهٔ اضتدداَٗا الختٝاز ْٛع ايطايب "ذنس" أّ "أْجى 
 َجٌ  ٝ٘دٚات ايتى تٛضع عًاألًُٓٛذز تطبل تًكائًٝا عًى يبطٗا ٖٓاى خصائص إذا مت ضFont   ٚFore Color   

 

    ايربْاَرأٚاَس يهتابة ْافرة  Code Windowْافرة ايهٛد 
   View Codeنًو ميني عًى ًَف املشسٚع ٚاخرت َٔ ْافرة اذتٌ Code (3)اخرت   Viewَٔ قائُة F    (6)َفتاح  (1) طسم فتح ْافرة ايهٛد

  اذتدخ املستبط ب٘  ٚقٛع عٓد )اضتدعاؤٙ( ادساء حيتٛى عًى نٛد ٜتِ تٓفٝرٙ Event Handlerَعاجل اذتدخ 
اضِ اذتدخ (6)داة األاضِ  (1)  ٖى   َهْٛات َعاجل اذتدخ

 تعسض أمساء األدٚات املضافة عًى ايُٓٛذز Class Nameايكائُة 
 .Class Nameداة  املدتازٙ َٔ ايكائُة تعسض أسداخ األ    Method Nameايكائُة 

 بسزتٝا( Propertiesَعادية نتابة ايهٛد )صٝػة ضبط ارتصائص 
 
 
 

 
 

  Label  ايٓص  مجٗٛزٜة َصس ايعسبٝة  عًى االداة    اظٗاز  Text= Label."مجٗٛزٜة َصس ايعسبٝة"
true =utosizeA.Label     سذِ االداةLabel   عًٝٗا ملهتٛب اضٝتػري تكائٝا سطب ايٓص  

 Nameتهٕٛ َطابكة يكُٝة ارتاصٝة     Class Nameأمساء األدٚات ايعاٖسة فى قائُة  عًى ايفصٌ ايسابعَالسعات 
 (َٔ ْافرة ايهٛد2(َٔ ْافرة ارتصائص  )1ٜتِ ضبط ارتصائص بطسٜكتني )ٚ

 أِٖ األضئًة املتٛقعة ٚإداباتٗا ايُٓٛذدٝة ايجاْى صءادتٖٝا إىل  ًَدص ايفصٍٍٛٚ ألادتصء اى حبُدٙ ْتٗإ  
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 أمام العبارة الخطأ  أمام العبارة الصحيحة وعالمة السؤال األول ضع عالمة 

   خسا٥ط ايتدفل تطتددّ أشهاال قٝاض١ٝ ٚخطٛط يتُجٌٝ خطٛات سٌ املشه١ً  َا (1)

  خسا٥ط ايتدفل ال تطتددّ اشهاٍ ٚخطٛات يتُجٌٝ خطٛات سٌ املشه١ً  (2)

  زضِ بعض األشهاٍ ايكٝاض١ٝ يتٛضٝح تستٝب عًُٝات سٌ َشه١ً   خسا٥ط ايتدفل ٖٞ متجٌٝ ربطٝطٞ ٜعتُد ع٢ً (3)

  ميهٔ إضتدداّ أ٣ شهٌ ٖٓدض٢ يتُجٌٝ خطٛات اسبٌ عٓد زضِ خسٜط١ ايتدفل.   (4)

    خسا٥ط ايتدفل ٜتِ زمسٗا باضتدداّ بساَر ايهُبٝٛتس فكط ٚال ميهٔ زمسٗا ع٢ً ايٛزم  (5)

  اذا نإ ايربْاَر َعكدا خسٜط١ ايتدفل تٛفس تٛثٝل افضٌ يًربْاَر ٚخصٛصا  (6)

     تطاعد خسا٥ط ايتدفل ع٢ً ضٗٛي١ فِٗ املشه١ً ٚذبًًٝٗا ٚذبًٜٛٗا إيٞ بسْاَر (7)

   ٜطتددّ ايسَص                             يًتعبري عٔ  ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ف٢ خسٜط١ ايتدفل (8)

   ١ إدخاٍ بٝاْات .ٜطتددّ زَص املطتطٌٝ                                يٝعرب عٔ عًُٝ (9)

                ايسَص                                ٜطتددّ يًتعبري عٔ عًُٝات املعازب١          (10)

    ايسَص                               ٜطتددّ يًتعبري عٔ ع١ًُٝ َعازب١ ٚاسد٠      (11)

   ايكساز ف٢ خسا٥ط ايتدفل ٜطتددّ ايشهٌ                         يتُجٌٝ ع١ًُٝ إرباذ (12)

   إعداد نٛب َٔ ايشاٟ ٜعترب َجااًل ملشه (14)١ًاملشه١ً تعين ٖدف أٚ ْاتر َطًٛب ايٛصٍٛ إي١ٝ  (13)

   عباز٠ عٔ اشبطٛات ٚاألْشط١ ٚايعًُٝات اييت ٜٓبػٞ ايكٝاّ بٗا يًٛصٍٛ إيٞ ٖدف أٚ ْاتر .  املشه١ًسٌ  (15)

  اييت اربرت سبٌ َشه١ً َا .  ٛثٝل ايربْاَر عباز٠ عٔ نتاب١ نٌ اشبطٛاتت (16)

     اختباز صش١ ايربْاَر ٜعين ايتأند َٔ خًٛ ايربْاَر َٔ األخطا٤ .  (17)

  اختباز صش١ ايربْاَر عباز٠ عٔ نتاب١ نٌ اشبطٛات اييت اربرت سبٌ َشه١ً َا .  (18)

     ٛثٝل ايربْاَر ٜعين ايتأند َٔ خًٛ ايربْاَر َٔ األخطا٤ . ت (19)

ًٝا سبٌ َشه١ً َع١ٓٝ . تٛثٝل ايربْاَر عباز٠ ع (20)    ٔ صبُٛع١ َٔ اإلدسا٤ات املستب١ تستًٝبا َٓطك

ًٝا سبٌ َشه١ً َع١ٓٝ  Algorithmاشبٛازش١َٝ  (21)    عباز٠ عٔ صبُٛع١ األدسا٤ات املستب١ تستًٝب َٓطك

     اٍٚ خطٛات سٌ املشه١ً ٢ٖ تٛثٝل ايربْاَر  (23)اشبٛازش١َٝ ٢ٖ اٍٚ َساسٌ سٌ املشه١ً      (22)

    املتػري  Cمتجٌ   ١C=A+B االت١ٝ ف٢ ايصٝػ (24)
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      إسد٣ يػات ايربصب١ املٛد١ٗ باألسداخ .  VB.NETيػ١ ايربصب١  (25)

      إسد٣ يػات ايربصب١ ذات املطتٟٛ ايعايٞ .  VB.NETيػ١ ايربصب١  (26)

      بأْٗا ايًػ١ ايٛسٝد٠ ذات املطتٟٛ ايعايٞ .  VB.NETتتُٝص يػ١ ايربصب١  (27)

  نإسد٣ يػات ايربصب١ ذات املطتٟٛ ايعايٞ بطبب ضٗٛي١ تعًُٗا .   VB.NET تصٓف يػ١ ايربصب١ (28)

        ف٢ إْتاز تطبٝكات َهتب١ٝ ٚتطبٝكات ٜٚب .  VB.NETتطتددّ يػ١ ايربصب١  (29)

    إْ٘ ال ميهٔ اضتدداَٗا ف٢ إْتاز تطبٝكات َهتب١ٝ .  VB.NETٜؤخر ع٢ً يػ١ ايربصب١  (30)

  دداَٗا ف٢ إْتاز تطبٝكات ٜٚب فكط . اضت VB.NETٜؤخر ع٢ً يػ١ ايربصب١  (31)

  .  بايرانس٠يػات ايربصب١ نا١ٝٓ٥ ايتٛد٘ ٖٞ ايًػات اييت تعٌُ َٔ خالٍ نا٥ٓات  (32)

    نٌ يػات ايربصب١ اييت تكّٛ بتٓفٝر صبُٛع١ َٔ األٚاَس تعترب َٔ يػات ايربصب١ املٛد١ٗ باألسداخ   (33)

      ٜكع عًٝ٘ سدخ َعني .ٜتُٝص نٌ نا٥ٔ خبصا٥ص ٚضًٛى َعني ٜكّٛ ب٘ عٓدَا   (34)

     Properties ٜطًل عًٝٗا خصا٥ص  VB.NETاألسداخ ٚاإلدسا٤ات اشباص١ بأٟ نا٥ٔ ف٢ يػ١  (35)

  VB.NET اضِ ايها٥ٔ ٚسذُ٘ ٚيْٛ٘ مجٝعٗا مناذز يًدصا٥ص اييت تتصف بٗا بعض ايها٥ٓات ف٢ يػ١  (36)

  ٢VB.NET  . ايها٥ٔ ف٢ يػ١ ايربصب١ اضِ ايها٥ٔ ٚسذُ٘ ٚيْٛ٘ مجٝعٗا مناذز إلدسا٤ات ميهٔ إ تكع عً (37)

    VB.NET.األسداخ عباز٠ عٔ األٚاَس اييت ٜتِ تٓفٝرٖا عٓد ٚقٛع إدسا٤ َعني ع٢ً ايها٥ٔ ف٢ يػ١  (38)

  VB.NET  . ع٢ً ايها٥ٔ ف٢ يػ١  ٚقٛع إدسا٤ َعنياإلدسا٤ات عباز٠ عٔ األٚاَس اييت ٜتِ تٓفٝرٖا عٓد  (39)

  VB.NET   األسداخ اييت ميهٔ إٔ تكع ع٢ً نا٥ٔ ف٢ يػ١  مناذز يبعض  Click  ٚClick-Dايضػط  (40)

  Visual Studio حيتٟٛ ع٢ً املرتمجات ٚاملهتبات ٚب١٦ٝ تشػٌٝ ايرباَر ف٢   NET Framework.إطاز ايعٌُ  (41)

    املرتمجات عباز٠ عٔ بساَر تكّٛ برتمج١ األٚاَس اييت ٜهتبٗا املربَر َٔ يػ١ املطتٟٛ ايعايٞ إيٞ يػ١ األي١ .  (42)

  VB.NET  إْتادٗا بًػ١ ايربصب١ |عباز٠ عٔ ب١٦ٝ تشػٌٝ ايتطبٝكات اييت ٜتِ  .املرتمجات ف٢ إطاز ايعٌُ  (43)

 ٜشري اىل ب١٦ٝ ايتطٜٛس املتها١َ   IDE َصطًح أٚ  IDE   ب١٦ٝ ايتطٜٛس املتها١ًَ ٜكصد بٗا  (44)

  الش١َ إلْتاز تطبٝكات .ألْٗا تضِ صبُٛع١ َٔ األدٚات اي IDEب١٦ٝ تطٜٛس َتها١ًَ  Visual Studioٜعترب  (45)

  ربتًف قا١ُ٥ ايعٓاصس املٛدٛد٠ بٓافر٠ اشبصا٥ص سطب ايعٓصس ايٓشط         (46)

 ٜٛضع عًٝ٘ االدٚات ٜٚعٌُ ٚاد١ٗ يًربْاَر Formايُٓٛذز  (47)

 يتشػٌٝ ايربْاَر F ٜطتددّ املفتاح (49)يتشػٌٝ ايربْاَر F ٜطتددّ املفتاح  (48)
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   ٚات ايتشهِ َٔ ايُٝني إيٞ ايٝطاز دذبدٜد إدبا٠ أ Formيُٓٛذز يٓافر٠ ا Righttoleft اشباص١ٝٚظٝف١  (50)

    ذبدٜد ساي١ ايُٓٛذز ع٢ً ايشاش١ ف٢ ٚضع تهبري أٚ تصػري .  Formيٓافر٠ ايُٓٛذز  Righttoleftٚظٝف١ اشباص١ٝ  (51)
  َر ف٢ ٚضع ايتهبري عٓد تشػٌٝ ايربْا Formيٓافر٠ ايُٓٛذز ٜتشهِ ف٢ إظٗاز  Controlboxضبط اشباص١ٝ  (52)
  ف٢ إظٗاز ْص َعني ف٢ شسٜط عٓٛإ ْافر٠ املطتددّ .  Textتطتددّ اشباص١ٝ  (53)
  ف٢ إظٗاز ْص َعني ف٢ شسٜط عٓٛإ ْافر٠ املطتددّ نأضِ يًٓافر٠ .  Nameتددّ اشباص١ٝ طت (54)

 تطتددّ يتشدٜد اضِ ادا٠ ايتشهِ اير٣ ٜطتددّ ف٢ نتاب١ ايهٛد Nameاشباص١ٝ  (55)
  .  ُٜطبل ع٢ً أدٚات ايتشهِ اييت ٜتِ ٚضعٗا ع٢ً ْافر٠ ايُٓٛذز  Formٛذز ضبط بعض خصا٥ص ْافر٠ ايُٓ (56)

  ف٢ منط ايتشػٌٝ فكط .    Formٜعٗس أثس ضبطٗا يٓافر٠ ايُٓٛذز  Windowstateاشباص١ٝ  (57)
  Location   .ع٢ً ْافر٠ ايُٓٛذز َٔ خالٍ اشباص١ٝ  Buttonتطتطٝع تػٝري َٛضع شز األَس  (58)
    Size  .ع٢ً ْافر٠ ايُٓٛذز َٔ خالٍ اشباص١ٝ  Buttonاألَس تطتطٝع تػٝري َٛضع شز  (59)
ًٝا ع٢ً ْافر٠ ايُٓٛذز  (60)   .  ( ف٢ َٓتصف ْافر٠ ايُٓٛذز    ٜهٕٛ عٓد اإلسداث٢ ) Formإدزاز أدٚات ايتشهِ تًكا٥
ًٜا إذا ناْت  Labelميهٔ تػٝري سذِ أدا٠ ايعٓٛإ  (61)      Autosize = False  .ٜدٚ
ًٜا إذا ناْت  ٠Label ايعٓٛإ ميهٔ تػٝري سذِ أدا (62)      Autosize = True  .ٜدٚ
    Autosize . اص١ٝ باشب Textbox تٓفسدPasswordchar .  (63)باشباص١ٝ  Textboxأدا٠  تٓفسد  (63)

ٌٍ َٔ أدا٠  (64)   Items   .ف٢ اشباص١ٝ  Compoboxٚأدا٠  Listboxٜشرتى ن
ٌٍ َٔ أدا٠  (65)   Suggest  .اص١ٝ ف٢ اشب Comboboxٚأدا٠  Listboxٜشرتى ن

   Groupbox .أدا٠ ايتشهِ اييت تطتددّ ف٢ استٛا٤ صبُٛع١ َٔ عٓاصس ايتشهِ ذات ايٛظٝف١ ايٛاسد٠ ع٢ً ايُٓٛذز ٖٞ  (66)
   Listbox .أدا٠ ايتشهِ اييت تطتددّ ف٢ استٛا٤ صبُٛع١ َٔ عٓاصس ايتشهِ ذات ايٛظٝف١ ايٛاسد٠ ع٢ً ايُٓٛذز ٖٞ  (67)
  Chechbox   اَ٘ ع٢ً ْافر٠ ايُٓٛذز إلختٝاز ْٛع ايطايب "ذنس" أّ "أْج٢" ٖٛ عٓصس ايتشهِ ايرٟ ميهٔ اضتدد (68)
(69) Combobox   ادا٠  تطُح يًُطتددّ اختٝاز عٓصس ٚاسد َٔ عد٠ عٓاصس ف٢ أصػس َطاس١ ممه١ٓ ع٢ً ْافر٠ ايُٓٛذز  

  ف٢ ساي١ اعطا٤ املطتددّ اَها١ْٝ اختٝاز انجس َٔ بدٌٜ   Radio Buttonتطتددّ ادا٠  (70)
  ٓد ضبط ا٣ خاص١ٝ َٔ ْافر٠ اشبصا٥ص ٜعٗس اثسٖا فٛزا ع (71)

    ( ٚأخس٣ Control( َشرتن١ بني أدا٠ ذبهِ )  Propertiesال تٛدد  خصا٥ص )  (72)
      ( Checkboxميهٔ يًُطتددّ عدّ اختٝاز أٟ عٓصس يف أدا٠ ايتشهِ )  (73)
  Backcolor  يضبط  يٕٛ اشبًف١ٝ يٓافر٠ ايُٓٛذز ْطتددّ اشباص١ٝ  (74)

 يضبط يٕٛ اشبًف١ٝ  forecolorتددّ اشباص١ٝ تط (75)
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        F          يفتح ْافر٠ ايهٛد اشباص١ بٓافر٠ ايُٓٛذز ْضػط ع٢ً َفتاح  (76)

   ٜتهٕٛ اضِ َعاجل اسبدخ َٔ. اضِ أدا٠ ايتشهِ ٚ  اضِ اسبدخ  (77)

   عٓد ضبط خاص١ٝ بسصبٝا تهٕٛ قُٝتٗا ف٢ ايطسف االمئ َٔ َعادي١ ايتدصٝص  (78)

 ١code    ايفٝذٍٛ ْافر٠ يهتاب١ االٚاَس تط٢ُ ْافر٠ ايهٛد تتٝح  يػ (79)

  إختر اإلجابة الصحيحة   )أ( السؤال الثانى
 ( سٌ املشه١ً -املشه١ً  -) ذبدٜد املشه١ً دف أٚ ْاتر هلاشبطٛات ٚاألْشط١ ٚايعًُٝات اييت ٜٓبػٞ ايكٝاّ بٗا يًٛصٍٛ  (1)
 شهٌ ٖٓدض٢ ٚاسد ( -مجٝع ايسَٛش اهلٓدض١ٝ  - طٛطأشهااًل قٝاض١ٝ ٚخخسا٥ط ايتدفل ْطتددّ )  زضِعٓد  (2)
ًٝا سبٌ َشه١ً َع١ٓٝ) املشه١ً  (3)  اختباز صش١ ايربْاَر( - اشبٛازش١َٝ -صبُٛع١اإلدسا٤ات املستب١ تستًٝبا َٓطك
 اشبٛازش١َٝ (  -تٛثٝل ايربْاَر  - اختباز صش١ ايربْاَرايتأند َٔ خًٛ ايربْاَر َٔ األخطا٤ )  (4)
 خسا٥ط ايتدفل ( -اختباز صش١ ايربْاَر  - تٛثٝل ايربْاَر اربرت سبٌ َشه١ً َا ) نتاب١ نٌ اشبطٛات اييت (5)
 . ( َشه١ً -خٛازش١َٝ   -ٖٛ ) خسٜط١ ايتدفل   إعداد نٛب َٔ ايعصريَصطًشات  ٚاملصطًح امُلعرب عٔ  عد٠ٜتضُٔ أضًٛب سٌ املشه١ً  (6)
 تصُِٝ بسْاَر ع٢ً ايهُبٝٛتس. ( - َشه١ً -ٖٛ) خٛازش١َٝ  أي١ زٜاض١َٝطَصطًشات   ٚاملصطًح امُلعرب عٔ   عد٠ٜتضُٔ أضًٛب سٌ املشه١ً  (7)

 ( خسا٥ط ايتدفل -اشبٛازش١َٝ  -متجٌٝ ربطٝط٢ ٜعتُد ع٢ً زضِ بعض األشهاٍ ايكٝاض١ٝ ) املشه١ً  (8)
 ف٢ خسٜط١ ايتدفل ايتاي١ٝ :  (9)

 
 
 
 
 

 ذبدٜد املدخالت ( – ذبدٜد املشه١ً –اٍٚ َساسٌ سٌ املشه١ً) خطٛات اسبٌ  (10)

 (نا٥ٓات ف٢ ذانس٠ ايهُبٝٛتس -اضتدداّ تطبٝكات ايٜٛب  -) اضتدداّ تطبٝكات َهتب١ٝ   يػ١ ايربصب١ نا١ٝٓ٥ ايتٛد٘ عًٞ تُدتع (11)
 خصا٥ص ٚأسداخ . ( - VB.NETيػ١  -) نا٥ٓات ف٢ ذانس٠ ايهُبٝٛتس إْتاز تطبٝكات َهتب١ٝ أٚ ٜٚب باضتدداّ  تطتطٝع (12)
 أسداخ . ( -إدسا٤ات  -خصا٥صٍٛ ٚاضِ ٚيٕٛ ٚغريٖا ) صبُٛع١ ايصفات اييت ٜتصف بٗا ايها٥ٔ َٔ ط (13)
 ( سدخ -إدسا٤  -ع٢ً شز األَس ٜعترب ) خاص١ٝ  Click ايٓكس (14)
 أسداخ( - إدسا٤ات -االٚاَس ٚايتعًُٝات اييت تسغب ف٢ تٓفٝرٖا) خصا٥ص صبُٛع١ (15)

 ٛـــــــــ( Mٖعدد َسات ايتهساز )طباع١ ق١ُٝ 

 (2 - 3  - 4) 
 بعد اْتٗا٤ اسبًك١ ايتهساز١ٜ تطا٣ٚ  Mق١ُٝ 

 (2 - 3 - 4) 
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 تِ تٓفٝرٖا (األٚاَس اييت ٜ -األسداخ  -ايطُات اييت تصف ايها٥ٔ ٜشري إيٞ )  Properties َصطًح (16)
 ( األٚاَس - األسداخ اييت ميهٔ إٔ تكع ع٢ً ايها٥ٔ -ٜشري إيٞ ) ايطُات  Eventsَصطًح   (17)
  .  (األٚاَس ٚايتعًُٝات اييت ٜتِ تٓفٝرٖا  -األسداخ  -ٜشري إيٞ ) ايطُات  Procedures  َصطًح (18)
 ( .Object - Event - Net Frameworkِ ايعٓاصس امله١ْٛ يـ ) ٖتشػٌٝ َٔ أايٚاملرتمجات ٚب١٦ٝ  املهتبات (19)
 ( Visual Basic.Net - Visual Studio.- .Net Framework.تطًل ع٢ً )  IDEايتطٜٛس املتها١ًَ  ب١٦ٝ (20)

 ( IDE – IPO  - ERDاملتها١ًَ   ) ب١٦ٝ ايتطٜٛس  (21)

 ( F –  F –  F –  F ) ميهٔ تشػٌٝ املشسٚع بايضػط ع٢ً َفتاح .. (22)

 (  Tool Box –Windows  –Solution Explorer) األدٚات ايت٢ ٜطتددَٗا املربَر ف٢ إْشا٤ ٚاد١ٗ ايربْاَر ع٢ً  حيت٣ٛ (23)

 ايها٥ٔ ( – ايعٓصس ايٓشط –) ْافر٠ ايُٓٛذز ْافر٠ اشبصا٥ص تعسض خصا٥ص  (24)
 ذبدٜد ساي١ ايُٓٛذز ( -دٚات  األذبدٜد ربطٝط  -دٚات األادبا٠ ذبدٜد )  Righttoleft ٚظٝف١ (25)
(26) Controlbox  (إظٗاز أٚ إخفا٤ صٓدٚم ايتشهِ -إظٗاز ايُٓٛذز  -ٜطاعد يف ) إظٗاز أٚإخفا٤ صٓدٚم ايتهبري 
 ( Name - Text -Formborderstyleاملطتدد١َ ف٢ إظٗاز ْص َعني ف٢ شسٜط عٓٛإ ْافر٠ ايُٓٛذز ٖٞ )  اشباص١ٝ (27)
 ( Name - Forecolor - Text) جٌَ املٛضٛع٘ عًٝ٘دٚات األضبط بعض خصا٥ص ايُٓٛذز فإْٗا ُتطبل ع٢ً  عٓد (28)
 ( Formborderstyle- Windowstate - Righttoleftاييت ال ٜعٗس أثس ضبطٗا إال ف٢ منط ايتشػٌٝ )   اشباص١ٝ (29)
 (Backcolor - Forecolor - Fontاملط٦ٛي١ عٔ شهٌ ٚسذِ ٚتأثري خط ايٓص ايعاٖس )  اشباص١ٝ (30)

 (  Locationاشباص١ٝ  - Sizeاشباص١ٝ  -َٔ خالٍ ايعًُٝات ايتاي١ٝ َاعدا  ) ايطشب ٚاإلفالت  Buttonتػٝري َٛضع ي (31)
 املسبعات ايجُا١ْٝ ( - Sizeاشباص١ٝ  - Locationاشباص١َٝٔ خالٍ) Button َٛضع َهإ ٚ  تػٝريي (32)
 خيتًف  سطب سذِ ايُٓٛذز . ( -َٓتضف ايُٓٛذز  -(    اإلسداثٞ ) )ٖا ٖٛ أدا٠  فإٕ املهإ اإلفرتاضٞ إلظٗاز إدزازعٓد  (33)
ًٝا إذا ناْت اشباص١ٝ )  Labelأدا٠  سذِٜتشدد  (34)  (Autosize = False -  Autosize = Trueتًكا٥
ًٜا إذا ناْت اشباص١ٝ )  Labelسذِ أدا٠  ٜتشدد(35)  (Autosize = False  - Autosize = Trueٜدٚ
 (Autosize - Multiline - Maxlengthَاعدا )  Textboxٝعٗا ألدا٠ ايتاي١ٝ مج اشبصا٥ص (36)

 Textbox  (Autosize - Name - Passwordchar )خاص١ٝ ٚاسد٠ مما ًٜٞ ٜٓفسد بٗا ايها٥ٔ  (37)

 Passwordchar  ( ٖٞPW- True - * )ايصشٝش١ اييت ميهٔ اضتدداَٗا َٔ يضبط اشباص١ٝ  ايك١ُٝ (38)
 ( Suggest  – Item- Selectionmodeف٢ اشباص١ٝ )  oxCompobٚأدا٠  Listboxتشرتى أدا٠  (39)
 ( Combobox- Listbox - Groupbox)  أدا٠ تطددّ ف٢ إستٛا٤ صبُٛع١ َٔ عٓاصس ايتشهِ ذات ايٛظٝف١ ايٛاسد٠  (40)

 ( Radiobutton- Chechbox - Textboxايتشهِ ميهٔ اضتدداَ٘ الختٝاز ْٛع ايطايب "ذنس" أّ "أْج٢" )  عٓصس (41)
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 (Radiobutton- Groupbox  - Checkboxتدداَٗا حبٝح تطُح يًُطتددّ اختٝاز أنجس َٔ بدٌٜ ) أدا٠ ميهٔ اض (42)
 (Radiobutton- Groupbox - Checkboxأدا٠  ميهٔ اضتدداَٗا حبٝح تطُح يًُطتددّ اختٝاز أنجس َٔ عٓصس ٖٞ)  (43)
 (omboboxC- Listbox - Radioboxعٓصس ف٢ أصػس َطاس١ ممه١ٓ  )  51أدا٠ تطُح يًُطتددّ باختٝاز عٓصس ٚاسد َٔ  (44)

 ( Borderstyle –Location  – Right To Left)ايت٢ دبعٌ ادباٙ ايهتاب١ َٔ ايُٝني اىل ايٝطاز   اشباص١ٝ (45)

 ( Radiobutton – Groupbox – Compobox – Listbox) اختٝاز أنجس َٔ عٓصس يف ساي١ اضتدداّ  ميهٔ (46)

 ( rEvent Handle -  SolutionExplorer  - View Code )سبدخ ع٢ً نٛد ٜتِ تٓفٝرٙ عٓدَا ٜكع ا ادسا٤ حيت٣ٛ (47)
 ( Event  - Function -Eventhandlerٜطًل ع٢ً االدسا٤ اير٣ ٜطتدع٢ عٓد ٚقٛع سدخ َعني)  (48)
 ( اضِ ادا٠ ايتشهِ ٚاضِ اسبدخ –اضِ اسبدخ  –ٜتهٕٛ اضِ َعاجل اسبدخ َٔ   ) اضِ ادا٠ ايتشهِ  (49)

 اختر الكلمة المختلفة )ب(

 (  Get-Input-Read-Print)                  ٚاَس اإلدخاٍ                                     َٔ أ (1)

 (ْافر٠ اسبٌ-تٛثٝل ايربْاَر -تصُِٝ ايربْاَر –َساسٌ سٌ املشه١ً              ) ذبدٜد املشه١ً  (2)
 ( Button-Cheked–List Box -Labelادٚات ايتشهِ                                             ) (3)

 التالية   الكلماتأكمل الجمل بما يناسبها من  الثالث )أ(السؤال 

  ( Problem   - Programming Language  - File    New Project- Add – Toolbox –Autosize-  ) 
(1)  Problem   ٖ٘ٝدف اٚ ْاتر َطًٛب ايٛصٍٛ اي  

  ًػ١ االي١ يٚاَس ٚفكا يكٛاعد َع١ٓٝ ٜٚتِ تسمجتٗا تهتب صبُٛع١ َٔ اال  Language Programmingبٛاضط١  (2)

 سطب ايٓص ايعاٖس عًٝٗا  Labelٜتشدد سذِ االدا٠   Trueاىل  Autosizeعٓد تػري ق١ُٝ اشباص١ٝ  (3)

(4)  Toolboxحيت٣ٛ ع٢ً ادٚات ايتشهِ ايت٢ ميهٔ ٚضعٗا ع٢ً ايُٓٛذز  

 َٔ ايكا١ُ٥ ايفسع١ٝ الضاف١ اخس   File    ٚ Add َٔ قا١ُ٥  Project Newالْشا٤ َشسٚع ددٜد خنتاز  (5)

 (  -Groupbox-Properties- Procedures -IDE–Autosize– - (  F)ب(   

  IDEب١٦ٝ ايتطٜٛس املتها١ًَ ٜكصد بٗا  F              (6) يتشػٌٝ املشسٚع ْضػط  (1)

 مبؤشس ايفاز٠ Labelمتهٓو َٔ ايتشهِ ف٢ سذِ ادا٠ ايتشهِ  Autosizeاشباص١ٝ  (2)
(3) Groupbox ادٚات ايتشهِ ذات ايٛظٝف١ ايٛاسد٠ ع٢ً ْافر٠  ٜطتددّ ف٢ استٛا٤Form  

 ايت٢ تصف ايها٥ٔ   ٜشري اىل ايطُات  Propertiesَصطًح  (4)

(5) Procedures  صبُٛع١  َٔ االٚاَس ذبت اضِ ٚعٓد اضتدعا٤ ٖرا االضِ ٜتِ تٓفٝر ٖرٙ االٚاَس 
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 (  VB.NET - َعاجل اسبدخ – Checkbox –خسٜط١ ايتدفل  –االي١  ) دـ( 
 ٢ٖ ايًػ١ ايٛسٝد٠ ايت٢ ٜفُٗٗا ايهُبٝٛتس  يػ١ االي١ (1)

    خسٜط١ ايتدفلمتجٌٝ ربطٝط٢ ٜعتُد ع٢ً ايسضِ باألشهاٍ ايكٝاض١ٝ يتٛضٝح تستٝب ايعًُٝات ايالش١َ سبٌ َشه١ً ضبدد٠  (2)

  َعاجل اسبدخاير٣ ٜتِ اضتدعا٥٘ عٓد ٚقٛع سدخ َعني  اإلدسا٤ (3)

(4) VB.NET  املطت٣ٛ ايعاىل .يػات ايربصب١ ذات  إسد٢ٖ٣ 

(5) Check Box  تتٝح اختٝاز بدٌٜ أٚ أنجس ف٢ ْفظ ايٛقت . ذبه٢ِٖ أدا٠ 

ًٝا : الرابعالسؤال    )أ( اشسح َهْٛات ايصٝػ١ ايعا١َ ألَس ضبط خصا٥ص أدٚات ايتشهِ بسصب

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 اكتب معادالت الكود االتية (ب)

 حبٝح تهٕٛ قُٝتٗا " مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ "     Labelشهِ الدا٠ ايت  Textضبط اشباص١ٝ  (1)

Label .Text=" مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ " 
 حبٝح تهٕٛ قُٝتٗا " ضبافع١ املٓٝا "     Labelالدا٠ ايتشهِ   Textضبط اشباص١ٝ  (2)

Label .Text=" ضبافع١ املٓٝا " 
  يٝصبح يٕٛ اشبط امحس    Buttonيًها٥ٔ   Forecolorضبط اشباص١ٝ  (3)

Button  . Forecolor  = Color.Red 

 حبٝح تهٕٛ قُٝتٗا " ايهُبٝٛتس ايتع٢ًُٝ "  LBL_Titleالدا٠ ايتشهِ ايعٓٛإ   Textضبط اشباص١ٝ  (4)
LBL_Title.Text=" ايهُبٝٛتس ايتع٢ًُٝ" 

 اىل مج١ً " ذبٝا َصس "  Labelايهتاب١ داخٌ تػٝري  (5)

( ) Label .Text= "ٝا َصسذب"   
 

ًٝا :١ ايعا١َ يضبط اضتو يًصٝػز( اشسح األنٛاد ايتاي١ٝ ف٢ ض٤ٛ ددـ)   خصا٥ص أدٚات ايتشهِ بسصب
.Text = "End" A) Button   

.Autosize = True B) Label 
 

    عًٝٗا  املهتٛب سطب ايٓص ٝتػري تًكا٥ٝاض   Label سذِ االدا٠ 
 

                         Button ع٢ً االدا٠    End ن١ًُ   إظٗاز
 

حجز الللتواصل و
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  منارسم الرمز المعبر عن كل   )أ( الخامس السؤال

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 ارسم خرائط التدفق اآلتية  )أ( السادس السؤال

 Area =     *R*Rَطاس١ ايدا٥س٠ سبطاب  خسٜطY= X+    (2)١عادي١ املخسٜط١ سبٌ (1)

 *Area=L*W    &       Perimeter = (L+W)   خسٜط١ سبطاب َطاس١ ٚضبٝط املطتطٌٝ  (3)
 
 
 
 
 
 
 

 )ب(أذنس أ٣ األشهاٍ ايتايٝ٘ صشٝح ٚأٜٗا غري صشٝح 
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 خسٜط١ سبطاب عدد ايطٓني مبع١ًَٝٛ عدد ايشٗٛز (5) ٜٔ  ٚإظٗاز ايٓاتردخسٜط١ زبُع عد(4)

   املتٛضط اسبطابٞ يجالث١ أعداد سبطاب خسٜط١(6)

 
 
 
 

 
 
 

 ٚغري ذيو ا٢ْٗ ايربْاَر   15يطباع١ ن١ًُ )ْادح( إذا ناْت  ايدزد١ املدخ١ً أنرب َٔ أٚ تطا٣ٚ  خسٜط١ (7)
 إلدخاٍ عددٜٔ طبتًفني ثِ طباع١   "ايعدد االنرب ٖٛ ؟ " ٚ" ايعدد االصػس ٖٛ ؟" خسٜط١ (8)

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 خسٜط١ الدخاٍ زقِ (9)

 ثِ طباع١ ْٛع٘) شٚد٢ اٚ فسد٣ (  
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 يطباع١ ساصٌ قط١ُ زقُني ٚاذا نإ املكطّٛ عًٝ٘ ٜطا٣ٚ صفس ٜطبع "غري َعسف" خسٜط١ (10)
 ٚإذا نإ ْصف ايكطس بايطايب ٜطبع ن١ًُ " غري َطُٛح  Area=    *R*Rسبطاب َطاس١ ايدا٥س٠ َٔ املعادي١  خسٜط١ (11)

 
 
 
 
 
 
 
 خسٜط١ تدفل (12)

 يطباع١ دزد١ اسبساز٠ 
 أنرب َٔ ايصفس أٚ اقٌ 

 أٚ تطا٣ٚ َٔ ايصفس 
 ايصفس  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للتواصل 

والحجز 

 مستر ناصر
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    3الى  1خسٜط١ تدفل يطباع١ االعداد ايصشٝش١ َٔ  (13)

   10إىل  1خسٜط١ تدفل يطباع١ األعداد ايصٚد١ٝ ايصشٝش١  َٔ  (14)

 ثِ سدد قِٝ املتػري ٚقِٝ َا ٜطبع ٚق١ُٝ املتػري بعد اْتٗا٤ ايتهساز    3خسٜط تدفل يطباع١ ْاتر ددٍٚ ضسب  (15)

 اع١ أ٣ ددٍٚ ضسب  ) طباع١ ددٍٚ ايضسب سطب ايسقِ املدخٌ(خسٜط١ تدفل يطب (16)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    3اىل  1خسٜط١ تدفل يطباع١ صبُٛع األعداد ايصشٝش١ َٔ  (17)

    10إىل  1 خسٜط١ تدفل يطباع١ صبُٛع  األعداد ايفسد١ٜ َٔ  (18)

     10إىل  1 خسٜط١ تدفل يطباع١ صبُٛع  األعداد ايصٚد١ٝ َٔ (19)
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 خريطة التدفق التاليةباجب عن األسئلة مستعيًنا  (ب)

 :يػسض َٔ خسٜط١ ايتدفلا (1)

  7: 4طباع٘ االعداد َٔ 

 مج١ً ايتهساز ٖٞ (2)

  Print N 

 ٜعين   +N=Nايتعبري  (3)

 شٜاد٠ ايعداد بايك١ُٝ ٚاسد 

  ايٓاتر ايرٟ ضٝتِ طباعت٘ ٖٛ (4)

          االعداد
 

 ٚاْتٗت َرنس٠ املسادع١ ايٓٗا١ٝ٥ داباتٗاايُٓٛذد١ٝ املتٛقع١ ٚإ األض١ً٦ إْت٢ٗ حبُدٙ ازبص٤ ايجا٢ْ أِٖ
 01064802948َع ذبٝات٢ َطرت ْاصس  (اْتعسٚا َسادع١ ي١ًٝ اإلَتشإ) 


