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 دراسي الثانيلالفصل ا م2010 ھـ     1431  وتر الصف الثالث عالكمبیمذكرة   
 تمثیل البیانات  :  األولالفصل 

  :مقدمھ بسیطھ     
 سنعرفھ في ماكیف یتم ذلك ؟ ھذا : السؤال لحاسوبلالذاكرة المؤقتة خالیا البیانات ھوأن البیانات تخزن في     یقصد بتمثیل

   :البد من االجابة على السؤال اآلتيمعرفة ذلك  وقبل  ،عة الحال إن شاء اهللا تعاليالدروس المقبلة بطبی
البد من حجز   )البرمجة ( كتابة البرنامج عند  االجابة  بإختصار أنھ  ؟) vb.net ( بالبرمجة البیاناتما عالقة تمثیل: س 

  .البیانات وسوف یتضح ذلك إن شاء اهللا تعالي ثیلبتم  وھذا مایعرففي ذاكرة الحاسبالموجودة بالبرنامج  للقیمأماكن 
 :نبدأ فنقول 

 .لو تكونت من أرقاممدخالت حرفیة حتى  ادخالھا لذاكرة الحاسب تعتبر التي یتم جمیع المدخالتأن -1
 غیرات ھي المدخالت التي تم تحویلھا إلى رقمیة وتسمى مت والبیان الرقمي الیدخل في عملیات حسابیة البیان الحرفي  -2
 تكون مخزنة بذاكرة الكمبیوتریتم التعامل معھا  أن أي بیانات -3
 Byteأن الذاكرة  مكونة من مالیین الخالیا وكل خلیة تسمى  -4
    لذاكرة  الخلیة في ابفرض أن )255 : 0(أو من ) 127   :128-( من  صحیحةأوأرقامالسعة التخزینیة للخلیة حرف واحد -5

 :بالشكل التالي
 

نالحظ أنھ رقم ولكنھ في حقیقة " 455"  أو الحرف Aمثال حرف   الخلیة خصصت لحرف واحد السابق أنیتضح من الشكل
 ) 128- : 127 (+ أو من ) 255 : 0 (وخصصت خلیة واحدة لألرقام  من،  ألنھ وضع بین عالمتي تنصیص  االمر حرف

  فمثال ) 128-( وأقل  ) 127( ام أكبر منأو أرقعندما یتم تخزین أرقام بصورتھا الحقیقیة الخلیة الواحدة التكفي  -6 
  فیكون  v ھو)المتغیر  ( سم أن االثر من خلیة برغم أنھا قیمة واحدة ولھا اسم واحد بفرضألك تحتاج 225,89 القیمة 

v = 225.89                       اكرة كالتالي في الذ ویتم تمثیل ذلك: 
 
 القیمة واحدة واحد طلماا ویعطى لھذه الخالیا اسم یال خمجموعة في عتبرالقیمة واحدة حتى لو تم تخزینھات شكل السابقمن ال -7
 ابتو والتي لم تتغیر تعتبر ثات ي تتغیرأثناء التشغیل تعتبرمتغیرالتي تشغل القیم الت) المخازن ( أسماء الخالیا  -8
 قیم ثابتة التي بھا ثوابتلل  وقیم متغیرة التي بھا ء للخالیا یعتبراعالن للمتغیرات اعطاء أسما-9

 حجز أماكن في الذاكرةوالثوابت یستخدم ل  اعالن المتغیرات-10
  كلما زاد عدد الخالیا زاد حجم الذاكرة-11
  تحمل الخالیا أرقاما متسلسلة تبدأ من الصفر وھي تمثل حجم ذاكرة الجھاز-12
 سمح كل لغات البرمجة عالیة المستوى بإعطاء أسماء للخالیا  التي یتم تخزین بیانات بھا حتى یسھل ت-13

 .تتبعھا والتعامل معھا في البرنامج 
 : تدریب

  اعداد األماكن في الذكرة وتسمیتھا لعمل جدول یوضح  خاصة بمنتج معیناستخدم البیانات التالیة*
ج                                            900 بسعر للعرض) ثابتة (خصم كمیة محددة ،  جنیھ 7.5= سعر الوحدة ،  وحدة 1000= كمیة المنتج 

 الحلـــــــــــ                                                              

A  "133" 0 :  255 -128 :  127 

89 225   

Display for 
Quantity 

(constant) 

Total Price Unit Price Quantity Statementالجملة 

Doesn't Exist Doesn't  
Exist 

Doesn't  
Exist 

1000 Dim Q  As Integer = 1000 

Doesn't Exist Doesn't  
Exist 

7.5 1000 Dim Unit Price as 
Decimal =7.5 

Doesn't Exist 0 7.5 1000 Dim Total Price as 
Decimal 

900 0 7.5 1000 Dim QD =900 
900 1000* 

7.5=7500 
7.5 1000 Price=Q * Unit Price 

900 7500-
900=6600 

7.5 1000 Price = Price - QD 
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 net.vbالفیجول بیسك  كیف تتم العملیات الحسابیة في
  : للتعرف على ذلك البد من

 التعرف على أنواع البیانات  -1
 كیفیة استخدام المتغیرات واالعالن عنھا  -2

 ع البیاناتأنوا
ابت أو متغیر یحدد نوع المعلومات التي یتم تخزینھا في الذاكرة فمثًال حجم الذاكرة الذي یحتاجھ متغیر رقمي نوع البیان ث

 . ةحقیقیبصورتھ الصحیح یختلف عن الحجم الذي یحتاجھ متغیر رقمي 
 :الجدول التالي یوضح أنواع البیانات 

  یر من النوع المصاحب لھھو حجم الذاكرة التي یحتاجھا المتغ :    ) Byte(حیث ان عدد 
  ھو حدود القیم المتاحة للمتغیر :   )Range( المدى 
 ھي عدد الخانات التي یتم تمثیل المتغیر بھا وھي خاصة بالمتغیرات الرقمیة فقط :    precisionالدقة 

 
 

  تستخدم لتخزین االعداد الصحیحة  Integer , Long , Short البیانات من نوع : مالحظة
 تستخدم لتخزین االعدادالحقیقیة  Decimal, Single , Doubleنوع ن            والبیانات م

        
 :ویتضح ذلك في اآلتي .باختالف نوع المتغیرتختلف درجة الدقة 

   integer & longمن النوعین    Longval  & intvalفي المتغیرین ) 5.2(مثال اذا أردنا أن نقوم بتخزین القیمة  -1      
  فتم اھمال العالمة العشریة) 5( فنجد أن القیمة  التي تم تخزینھا ھي  

 -: في ثالث متغیرات ھي  123456.10987654321یمة مثال اذا اردنا ان نخزن الق -2     
              singQuantity خانات من النوع 7 ألن الحد االقصى للدقة 123456.6 وتأخذ القیم single  
              doubQuantity خانة من النوع 15 ألن الحد االقصى للدقة  الرقم قیمة من15 تأخذ double  
               decQuantity  خانة من النوع 29تأخذ الرقم كلھ حیث أن الحد االقصى للدقة  decimal  

 .ذلك بالكتاب حیث یوضح  ) 3 -1 ( المثال انظر   :ملحوظة

Precision الدقة Range المدى Number of 
Byte 

 عدد الخالیا في الذاكرة

Data Type  نوع
تالبیانا  

Not Applicable 
 غیر قابل للتطبیق

True or False 2 Boolean  قیمة
 منطقیة 

Whole Number  
Only 

0 to 255 1 Byteعدد صحیح  

Not Applicable 
 غیر قابل للتطبیق

 Char 2 حرفیة فقط

Not Applicable 
 غیر قابل للتطبیق

1/1/0001 to 31/12/9999 8 Date 

 رقم بعد 29یتیح 
 العالمة 

11.234,567,890,547,785,555,….. 16 Decimal 

7 0.1223456 4 single 
15 0.445,565,667,888,45 8 Double 
5 32,768 2 Short 
10 -2,147,483,648 to 

+2,147,483,647 
4 Integer 

19 -9,223,372,036,854,775.. to 
+9,223,372,036,854,775,807  

8 Long عدد صحیح 
 طویل

لیار  م2یصل إلى    
Not Applicable 

 
 string سلسلة حرفیة  حرف 65500من صفر الى 
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  -:قواعد تكوین االسماء 
 القواعد تسھل قراءة البرنامج وتحسین الشكل ومنع االخطاء

                       و رمزیمكن أن یأتي بعده حرف أو رقم أ أن یبدأ االسم بحرف -1
  نقطةالیحتوي االسم على مسافات أو -2
 printالیكون االسم من الكلمات المحجوزة مثل  -3

 8انظر جدول صـــــــــ
  :باالضافة الى ماسبق

  Average مناسب لنوع القیمة  مثل قیمة متوسط فیكون اسم المتغیر  ذات معنىیفضل  أن یكون اسم المتغیر -1
  Integer من نوع البیان IntSalary اسم المتغیر بثالثة أحرف من البیان المناسب مثل ویفضل أن یبدأ -2
  Tax Rate   مثل Capitalبحرف ویفضل عندما یكون اسم المتغیر مقطعین أن یبدأ كل مقطع  -3

 خصائص تلقائیة تعطى لنوع المتغیر مجرد اختیاره
  Boolean تناسب البیان true or falseلقیمة  نوع البیانات التي یمكن تخزینھا في المتغیر فمثال  ا -1
 أحسن استغالل للذاكرة ) العملیات المنطقیة ( _العملیات التي یمكن اجراؤھا علیھ  -2
  )  9  انظر جدول صـــــ     ( حجم الذاكرة الذي یحتاجھ المتغیر -3
 

 أثناء تشغیل البرنامجھي طریقة العطاء أسماء للقیم التي التتغیر:الثوابت 
 :ثوابت نوعین وال
 حیث الیتم االعالن عنھا وتستخدم مباشرة  مثل  VB.NETوھي الموجودة في ھیكل الرنامج : ثوابت جوھریة  -1

 Color. Blackاللون 
یتم وضع حرف خاص تم  بإسم ونوع وقیمة بحیث ثوابت مسماة وھي التي قام المبرمج بتعریفھا ویجب أن یعلن عنھا -2

قیمة صحیحة ولیست ثابثة واالمثلة التالیة توضح ذلك  أصبحت م وضع حرف بعد القیمة یتاذا لم توصیفھ بعد القیمة و
  .Constمن خالل الكلمة المحجوزة ویتم االعالن عن الثوابت المعرفة 

Const My_School_Name AS  String = " Kewan" 
Const salary As Decimal=123.5d 

 توصیف الحرف للثوابت الذي یوضع بعد القیمة 
                          Integer , L Long , D Decimal , F  String , R Double )   ( S  short , I 

    :المتغیرات
  Dim  cc as Integer   أو  Dim  cc as Integer=  44 مثال یتم االعالن عن المتغیربإسم ونوع وقیمة اختیاریة  -1
  مثال Dimر واحد ویمكن االعالن عن مجموعة متغیرات بأم -2

Dim  cc as Decimal =12.4, ss as String="good" 
   Dim ss,cc.mm as integer فمثالً  واحد  dimباستخدام أمر   یمكن االعالن عن أكثر من متغیر من نوع واحد -3
أخذ القیمة صفر والقیمة التي بعدھا عند االعالن عن المتغیرفان المتغیر الرقمي ی( = )  في حالة اھمال عالمة -4

 والمتغیر الحرفي یأخذ فراغ
 :دال من الثوابت الرقمیة وذلك الن الثوابت تتمیز باآلتي  عند االعالن عن الثوابت یفضل االعالن بالثوابت الحرفیة ب-5

   طالب 1000أن البرنامج مفھوم أكثر فمثال نكتب الف طالب بدال من  -1      
 :أمر التخصیص

 المتغیر= قیمة : مثل ( =) على الیسار وقیمة على الیمین وبینھما معامل التخصیص ھو عبارة عن متغیر 
             X= 5         :     تخزین قیمة رقمیة في متغیر رقمي 
  عند تنفیذ االمر تخزن القیمة في المتغیر   و "FirstName = "hamed    : تخزین قیمة حرفیة في متغیر حرفي  

 : ات تعریف
   X   =  x + 1: مثال ویساره أیضًا" = " كن استعمال المتغیر على یمین معامل التخصیص  یم  -1
 welcome" &First Name& LastName" مثال  " & " یتم ربط أكثر من قیمة حرفیة ببعضھا من خالل الرمز -2
 ( = ) اسم المتغیریجب أن یكون على یسار معامل التخصیص  -3
 وع المتغیر فالرقمیة تخزن في متغیر رقمي والحرفیة في متغیر حرفيالقیمة المخزنة تكون مالئمة لن -4

  “  MyAdress = “ 102,  meet al koolyوالحرفي ،       x = 7المتغیر الرقمي:  فمثال 
في امر التخصیص یختلف عن مفھومھا في المعادالت الریاضیة فمثًال  ) ( = ) معامل التخصیص ( مفھوم العالمة  -5

   تصلح  معادلة ریاضیة والتصلح امر تخصیص لوجود عملیة حسابیة على الشمال   x + 3 = 10: الصیغة 
 المتغیرات التي على الیمین التتغیر ولكن الذي یتغیر ھي قیمة المتغیر الموجود على الیسار  -6



 25 من 4صفحة      com.@gmail421hamed     إعداد حامد محمد   موجھ كمبیوتر  ادارة منیة النصر التعلیمیة
 

4

 القیمة الموجودة على الیمین  وذلكتحدید  :یجب  تنفیذ أمر التخصیصل** 
 UnitPrice        Price = Quantity *  فمثًال لحساب بت بقیمتھ  بإستبدال كل متغیر أو ثا -1

         فیتم استبدال     Quantity = 100   ,   UnitPrice = 5.5     ,  Price = 0.0علما بأن        
      Quantity & UnitPrice  بالمتغیرین       100 5.5  & القیمتین         

  )550( فمثال في ھذا المثال  الناتج  ھو  استخراج النتیجة  اجراء العملیة الحسابیة و -2
 Priceفي  ) 550(  فیتم تخزین ثخزین النتیجة في المتغیر على الشمال  -3
   الموجود على الیسارھي التي تتغیر priceنجد أن القیم الموجودة على الیمین التتغیر أما قیمة  -4
 )صفر (  وھي مة القدیمة تحل محل القی ) 550( وھي ونجد القیمة الجدیدة  -5

  مر التخصیص في حالة وجود المتغیر على الیسار والیمینتنفیذ أ** 
Count =20 
Count =count +1 

و كما علمنا أنھ لتنفیذ أمر التخصیص وعلى یساره أیضا ( = )  یظھر على یمین معامل التخصیص   countنجد المتغیر 
     على الیسار count  ثم تتم عملة الجمع ثم یتم تخزین القیمة في المتغیر20 بقیمتھ countیتم أوال استبدال المتغیر 

 16  صــ 1 – 1انظر مثال 
 

   )   String( استخدام أمر التخصیص مع المتغیرات الحرفیة 
فیة وباستخدام كما أنھ یمكن تخزین القیم الرقمیة المتغیرة في متغیرات رقمیة یمكن أیضًا تخزین القیم الحرفیة في متغیرات حر

 17  صـــــ  2 -1أمر التخصیص انظر مثال 
 تعني قیمة حرفیة طولھا عدد المسافات"    "   تعني قیمة حرفیة فارغة طولھا صفر أما ""  العالمة -:ملحوظة 

 التحویل بین االنواع المختلفة للبیانات
   :تعریفات ھامة

 ا التي یتم التخزبن  بھایوبالتالي یختلف عدد الخالخزین االنواع المختلفة من البیانات ت تختلف طریقة  -1
والتي تخزن في ثالث خالیا تختلف عن طریقة تخزین القیمة الرقمیة " 123" فمثال طریقة تخزین  القیمة الحرفیة 

 والتي تخزن في خلیة واحدة 123
2- Vb.net     البیانات الحرفیة إلى بیانات رقمیة  لتحویلفمثًالیعطي للمبرمج امكانیة تحویل نوع بیان معین الى نوع آخر 

 Parse methodنستخدم لذلك التعبیر  
) كائن (   لألداة  textیمكننا اجراء العملیات الحسابیة باستخدام المتغیرات والثوابت وخصائص الكائنات مثل خاصیة  -3

textBox 
4-   4- Vb.net  یتعامل مع محتوى الخاصیة textالى عددي استخدام التعبیر لھ  على أنھ بیان حرفي فیلزم لتحویParse 

method 
 تسمى فئات .… Integer, Decimal كل أنواع البیانات الرقمیةالتي تستخدم في االعالن عن المتغیرات مثل  -5

classes 
 فلتحویل قیمة حرفیة إلى قیمة Parse method وتشترك في ان لكل منھا )فئات أي قوالب یتم انشاء اآلوامر منھا (

  نستخدم   Integerحیحة عددیة  ص
Dim B  as integer  
B=Integer . Parse ( القیمة الحرفیة) 

 على السطروالیلتفت إلیھا المترجم ) مالحظة ( التي تسبق االسطر تسمى تعلیق  ) ّ  (  العالمة  -6
 . یتوقف التحویلرقمالیمكن تحویلھا الى قیمة عالمة أو   حرف اي -7
 علمًا بأن ھذه الدالة لھامعامل یسمى  معامل الصیاغة  ToString إلى حرفیة نستخدم الدالة  تحویل البیانات الرقمیة-2    

 ھو معامل الصیاغةومعنى . بحیث اذا استخدمت الدالة بدون المعامل فقد تم تحویل البیان الرقمي إلى بیان حرفي غیر مصاغ
 %.ھنا ھو العالمة  )  argument( ل الصیاغة  وذلك  فمعام% 8  الى    0.08عبارة عن  تحویل البیان من الرقم 

 : یكون 98765.4321یعید صیاغة الرقم فمثًال لصیاغة الرقم ")N(" المعامل -1 :أمثلة 
X=98765.4321                  x.ToString("N3")= 98,765.432     

  ("N3")مطلوب ثالث أرقام  حسب المعامل  نجد أنھ تم صیاغة الرقم بوضع  ثالث أرقام فقط بعد العالمة العشریة  ألن ال
 بجوار الرقم $ یظھر عالمة العملة  ")C(" المعامل  -7
 بجوار الرقم % یظھر عالمة النسبة   ") P(" المعامل  -8
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 العملیات الحسابیة
ند   ع:ویقصد بھا الحصول على العدد الصحیح وإھمال باقي القسمة مثال : ھي قسمة العدد الصحیح  )\( العالمة  -1

 :فمثًال  ) بكسر( یكون الناتج  بصورتھ الحقیقة ( / ) قسمة رقمین  بإستخدام عالمة القسمة العادیة 
 ویكون  ) 6.(  یتم اھمال الرقم  ) \( ولكن عند استخدام عالمة قسمة العدد الصحیح  ) 9.6 = 48/5    ( 

 فقط ) 9(        الناتج  
2- Mod 9(بصرف النظر عن العدد الصحیح  ) 48/ 5 =69.( من العملیة ). 6(  :مثًال للحصول على باقي القسمة (  

 :  Mod 5 = .6 48             فمثًال
 x = 5^2=25تستخدمة في رفع عدد معین إلى األاس فمثالً   ) ^ ( عالمة األس  -2

 ..)ة والجمع واألس والمطلوب فیھ تصمیم برنامج لعملیات الضرب والقسم24تنبیھ علیك مذاكرة عملیًا المثال صــ
  تستخدم الظھار قائمة االستشعار الذاتي التي تحتوي على الكائنات meكلمة 

   Catch .…Tryمجموعة أوامر ** 
علمًا بأن البرنامج یظھر رسائل تفید بوجود خطأ بشكل .  تستخدم الكتشاف االخطاء التي تحدث أثناء تشغیل البرنامج 

 الن ھذا یتیح لھم Try ….Catch ولكن مصممي البرامج یفضلون استخدام Try ….Catchافتراضي وبدون استخدام 
 في محاولة تنفیذ االوامر التي تلیھ  بحیث لوحدث  Tryالتعامل مع االخطاء بأنفسھم وعرض رسائل بذلك ویستخدم االمر 

ي تظھر لتعلن عن وجود خطأ وھي الرسائل التCatch ة  الى االمر الذي یلي تنفیذ االوامر رخطأ  ینتقل البرنامج مباش
. Try …Catch  Endأما في حالة عدم وجود خطأ تنفذ االوامر إلى النھایة ویتم تجاھل االمر . ویتوقف البرنامج
 . نھایة المحاولة نتیجة لوجود خطأEnd Tryواالمر  . في اصطیاد االخطاء  Catchویستخدم االمر 

 
   Catch .…Tryالشكل العام لــ 

 وعلیك أن تعرف بأنھ یمكن تكرار استخدام Try ..Catch  أكثر من مرة في البرنامج الواحد وذلك في مقاطع مختلفة              
Try 
 مجموعة أوامر للتنفیذ
Catch 
 رسالة تفید بوجود خطأ
End Try 
 مجموعة أوامر للتنفیذ

   Try ….Catch عملیًا النھ یوضح استخدام االوامر 31علیك مذاكرة المثال صـــ
 صفر في حالة اظھار رسالة عند ادخال قیمة حرفیة في  مربع عددي  وأیضًا عند القسمة على Try …Catchاستخدام االوامر 

 التحویل بین انواع البیانات العددیة : - 
 :ھناك نوعان).بیان عددي إلى بیان عددي آخر (                التحویل بین أنواع البیانات العددیة 

 : رتحویل مباش -1
والسعة ھي الحیز الموجود بالذاكرة لھذا ( صغیرة إلى بیان ذو سعة كبیرة،          ویقصد بھ تحویل بیان ذو سعة

 Decimal         to      Integerیتم التحویل تلقائیًا من البیان   :  مثال على ذلك) البیان
 :التحویل المباشر ال یصلح فى حالتین   -:مالحظات 
   الى اى نوع اخر Doubleنات من النوع  تحویل البیا .1
 Decimalالى النوع  ) Single , Double( تحویل البیانات التى تحتوى على كسور  .2

 
 
 
 
 
 
 
 

 :التحویل الغیر مباشر  -2
       ویقصد بھ تحویل بیان ذو سعة صغیرة إلى بیان ذو سعة كبیرة وذلك یجوز في حالة أن تكون القیمة في البیان 

 .سعة األقل وإال سیحدث خطأ ذو السعة الكبیرة مناسبة للبیان ذو ال

TO From 
Short – Integer – Long – Single – Double – Decimal Byte 
Integer – Long – Single – Double – Decimal Short 
Long – Single – Double – Decimal Integer 
Single – Double – Decimal Long 
Single – Double  Decimal 
Double Single 
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 ویسمى تصنیف التحویل Classولكن یلزم ذلك التحویل بتوافر التصنیف   Integer   إلىDouble  تحویل  مثال 
Convert  والذي یتم من خالل كلمة To 

 في المتغیر  Double من النوع  number2Double  اذا أردت تخزین المتغیر : وذلك كالتالي    
value2Integer من النوع Integer  فیكون التحول كالتالي : 

 )             number2Double Convert.ToInt32( =value2Integer 
 -:أولویات العملیات الحسابیة ** 

وذلك في حالة اشتراكھا في عملیة حسابیة    ) من أعلى إلى أسفل(في ھذه القاعدة یتم الترتیب للمعامالت ترتیبًا تنازلیًا 
 :ن ترتیب العملیات كالتاليفیكو

 13=5-9*2 = 5-) 5+4*(2اإلجراء بین األقواس مثًال    -1
 27=3+24=9/3+24=9/3+6*4= 2/3^3+6*4: عملیات األس  مثال  -2
 مثال                                         )     أیھما أول یتم تنفیذه( عملیات الضرب والقسمة -3

          5+ 6*2-6/2 =5+12-6/2=5+12-3=17-3=14 
 7=3+4=2\7+4عملیات قسمة االعداد الصحیحة  -4
 Mod 6=3 39مثال   . عملیات حساب باقي القسمة -5
 10=4-14=4-5+9=8/2-5+9أیھما أول یتم تنفیذه  (  عملیات الجمع والطرح -6
 :ملحوظة

 : في حالة وجود أكثر من عملیة ضرب في اإلجراء  یتم الضرب من الیسار إلى الیمین مثال
   8+8*2-2*2=8+16-2*2=8+16-4=24-4=20 

 فمثًال ، وفي حالة تداخل االقواس فیتم تنفیذ القیمة التي في االقواس الداخلیة أوًال 
)                                   5) +8*2/ (2=(5+16/2=5+8=13 

 :إجابات أسئلة الفصل االول 
   )جــ  ( ، ) C( ، )a (،  )b ( ،) أ  ( ،)ب  ( ، ) ب( ، )كل ما سبق  ( ،)ب  ( ،) ب  (1ج
  2ج

N3 N2 N1 Statement 
0 0 0 Dim n1,n2,n3 as integer 
0 0 0 N3=N1+N2+N3 
0 2 0 N2=N2+2 
0 2 4 N1=4 
0 1 4 N2=N1-3 
0 1 8 N1=N1+N1 
0 1 8 N2=N2+N3 
0 0 8 N2=5*N2\N1 

 Dim number1 as Integer 3ج
Number1= ( 4 * 3^2)/(10 Mod 3  -  1 )  

      36/0=(1-1)/36 =            ھذا  خطأ ألن القسمة على صفر لیس لھا معنى            
4ج  

 Private Sub Button1_Click…. 
           Dim av, fn, sn, tn As Integer 
        fn = Integer.Parse(Me.txtfirst.Text) 
        sn = Integer.Parse(Me.txtsecond.Text) 
        tn = Integer.Parse(Me.txtthird.Text) 
        av = (fn + sn + tn) / 3 
        Label5.Text = av.ToString("p") 
         End Sub 
         End Class 
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 أسئلة الوزارة
 

 :السـؤال األول
 :أكمـل مكـان النقـط بمـا تراه مناسـبًا لكي يجعـل العبـارات صحیحـة

 :أراد يوسـف حسـاب مسـاحة دائـرة ما، فقـام بكتـابـة البرنـامـج التـالي
Const  Pi  As Single = 3.14 
Dim  R  As  Single 
Dim  Area  As  Double 
R = 1000 
Area = Pi * R * R 
MsgBox  ( Area ) 

 ............لقیمـة لوضـع بداخـلھ ا............  من نـوع R اسـتخدم یوسـف المتغـیر العـددي -1
ـابت    -2 ـددي الث ـزن الع ـًا المخ ـتخدم أیض ا اس ـوع  ....  كم ن الن ھ Singleم یص ل   لتخص

 ............القیمـة 
ـددي    -3 ـیر الع ـتخدام المتغ م اس ا ت ـوع  ...........  كم ن الن ـع.................. م  لوض

 .Pi * R^2وھـي تسـاوي تمامـًا .................. فیـھ 
ت       Dim باسـتخدام الكلمـة R تم اإلعـالن عـن المتغـیر العـددي    -4 م اإلعـالن عن المخزن الثاب ا ت ـة  Pi ، كم   باسـتخدام الكلم

.................. 
 :القوسین لكل مما يأتيبین اختر اإلجابة الصحیحة مما :         السـؤال الثاني

Dim , Const , String , Single )(  
ـد حسـاب مجمـوع درجـات طـالب في المـواد الدراسـية فقـام باسـتخدام متغـيرات عـدديـة من              أراد خـال  -1

 ................. حـيث تـم اإلعـالن عنهـا بالكلمـة Singleالنـوع 
 .لوضـع فيـه اسـم الطـالـب...................  كما اسـتخدم أيضـاً متغـير مـن النـوع -2
 .لوضـع فيه مجمـوع درجات المواد الدراسـية...................  متغـير مـن النـوع  كما تـم اسـتخدام-3

  :إجابة السـؤال األول
1-    Single     1000  
2-    Pi 3.14  
3-    Area Double R* R * Pi  
4-  Const   

  :إجابة السـؤال الثاني
1-    Dim 2-    String 3-    Single 

 :القوسین لكل مما يأتيبین ثالث  اختر اإلجابة الصحیحة مما الالسؤال 
  هــــو255  إلــى  0 المتغـــير العـــددي الــذي يأخـــذ قيـــم عـدديـــة صحيحـــة مــن         -1

  ).Byte – Integer – String( مـن النـوع 
 .False أو Trueيأخـذ القيمـة  ) Boolean – Byte – Short(  المتغـير من النـوع -2
 ).Integer –  Short – Single(ـيم عدديـة تحتوي على كسـور نستخدم متغيرات من النوع  لتخـزين ق-3
  لتخــــزين قــــيم عـدديــــة صحيحــــة ال تحتــــوي علـــى كســــور نســــتخدم متغــــيرات-4

 ).Integer  –  Double –  Single(من النـوع 
ـــب أ     -5 ـــج، يجـ ــي البرنامـ ـــت فـ ـــيرات أو الثـوابـ ـــة المتغـ ـــد تسـميـ ــن قـواعـ  ن مـ

 ). أي رمـز – حـرف -رقـم ( تبـدأ بـ 
 .لإلعـالن عن أسـماء المتغـيرات في البرنامـج ) Dim – Const – End(  يمكـن اسـتخـدام الكلمـة -6
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 .لإلعـالن عن أسـماء الثـوابت في البرنامـج ) Sub – Const – Dim(  يمكـن اسـتخـدام الكلمـة -7
الكتشــاف األخطــاء التـي تحــدث أثنــاء       ) Try/Catch -Dim/As  - Const/As(  تُسـتخدم أوامـر -8

 .تشـغيـل البـرنـامـج والتعامـل معهـا
  ).9 – 20  – 14( يكـون النـاتـج هو   4 * 3 + 2 بعـد تنفـيذ الصـيغـة الحسـابيـة -9

  ).9 – 16  – 10( هـو   2^3 +1 نـاتـج تنفـيذ الصـيغـة الحسـابيـة -10
 لثالثاإجابة السؤال 

   :إجابة االختیار من متعدد

1-  Byte 2-  Boolean 3-  Single 4-  Integer   

 Dim 7-  Const 8-  Try/Catch  -6 حـرف  -5

9-  14 10-  10   
 السؤال الرابع

 :عبارات اآلتیةللأمام العبارة الخطأ ) ×(أمام العبارة الصحیحة و عالمة ) (ضع عالمة 
 (.....) ".المتغيرات"ن أن تتغير قيمها أثناء تشغيل البرنامج يطلق عليها اسم  المخازن التي يمك-1
 (.....) ".الثوابت" المخازن التي تتغير قيمها أثناء تشغيل البرنامج يطلق عليها اسم -2
 (.....) . 255  إلى 0 يأخـذ قيـم عـدديـة صحيحـة من Integer المتغـير من النـوع -3
 (.....) . 255  إلى 0 يأخـذ قيـم عـدديـة صحيحـة من Byteوع  المتغـير من النـ-4
 (.....) .False أو True يأخـذ القيمـة Boolean المتغـير من النـوع -5
 (.....) . Short أو Integer لتخـزين قـيم عدديـة تحتوي على كسـور نستخدم متغـيرات من النوع -6
 (.....) .Double أو Singleسـتخدم متغـيرات من النوع  لتخـزين قـيم عدديـة تحتوي على كسـور ن-7
 (.....) . من قواعـد تسـمية المتغـيرات أو الثـوابـت في البرنامـج، يجـب أن تبـدأ بحـرف-8
 (.....) . كأسـماء لمتغـيرات في البرنامـجDouble أو Integer أو Dim يمكـن اسـتخدام الكلمات -9

 (.....) .عـالن عـن أسـماء المتغـيرات داخـل البرنـامـج لإلDim تُسـتخدم الكلمـة -10
 (.....)  . لإلعـالن عـن أسـماء الثـوابت داخـل البرنـامـجConstant تُسـتخدم الكلمـة -11
 (.....) .الكتشـاف األخطاء التي تحدث أثناء تشـغيل البرنامج والتعامل معها Try/Catch تُسـتخدم أوامر -12
 (.....) .ت العمليـات الحسـابيـة، عملية الجمـع تسـبق عمليـة القسـمة عنـد التنفيـذ من أولويـا-13
 (.....) . من أولويـات العمليـات الحسـابيـة، عملية الضـرب تسـبق عمليـة الطـرح عنـد التنفيـذ-14
 ...)(.. . تنفـيذ العمليات التي ما بداخـل األقـواس تسـبق جميـع العمليـات الحسـابيـة-15

 إجابة السؤال الرابع
   ):× و (إجابة الصـواب والخطـأ 

1-     2-   ×  3-   × 4-     
5-     6-   × 7-     8-     
9-   × 10-    11-   × 12-    

13-  × 14-    15-     
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  :الخامسالسـؤال 
 : الخطأ مما يليأمام العبارة) (أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) (ضع عالمة 

 (    ) .البيانات التي يتم ادخالها للبرنامج تخزن في متغيرات بذاكرة الجهاز الداخلية -1
 (    ) .Disks تتكون الذاكرة الداخلية للكمبيوتر من مجموعة خاليا تسمي  -2

    )(  .إذا كانت القيم المخزنة تتغير أثناء تشغيل البرنامج فإنه يطلق على مخازنها بأنها متغيرات -3

 (    ) .إذا كانت القيم ال تتغير أثناء تشغيل البرنامج فإنه يطلق على مخازنها بأنها ثوابت -4

  تستخدم لتخزين األعداد الصحيحة فقط(Integer & Long & Short)المتغيرات من أنواع   -5
 (    ) .وليست األعداد التي تحتوى على كسور

 (    ) .وعالمة التعجب المات خاصة كالمسافة والنقطة وعالمة االستفهام يسمح أن يحتوى اسم المتغير على أي رموز أو ع -6
  Visual Basic  في ) reserved words( ال يسمح بأن يكون اسم المتغير من الكلمات المحجوزة  -7

 (    ) ).dim , double, integer,const(مثل 

 (    ) .Dim يتم اإلعالن عن المتغيرات باستخدام جملة  -8

 (    ) .المسماة هي ثوابت يقوم المبرمج بتعريفها طبقاً الحتياجات البرنامج الثوابت  -9

 (    ) .Constيتم اإلعالن عن الثوابت باستخدام جملة  -10
  :الخامسإجـابـة السـؤال 

 
 الشروط والقرارات - الفصل الثاني

 الشرطي  ؟) التعبیر( ح معنى الصیغة أو وضس    
عبیر الشرطي لھ تفال  ) ة یمكن أن تكون متغیر أو خاصیة أو ثابت أو قیمة مجردةمیالق ( قیمتین للعالفة بین )تعریف  ( صیاغة ھو عبارة ج   

 falseفتكون القیمة  أو عدم صحتھا trueقیمة تتوقف على صحة العالقة  فتكون القیمة 
   =,=<,=>,<>,>, < عالمات المقارنة مثل تعبیر الشرطي نستخدمولصیاغة ال

   A=5 , B=9:  فمثال 
&         A<B   Result  True      False    A>B    Result 

 
 لي  فیما عدا ذلك نفذ األمر التا.اذھب لتنفیذ األمرTrue اذا كانت القیمة : فھذا األمر معناه   )(  IF …..  Then  …. Elseاألمر  -

      Falseوكذلك العكس في حالة القیمة                         
  

 فتكون القاعدة 
Then الشرط   Condition  IF 

             Statement block 1    1الجملة نفذ مقطع
Else 2 جملةفیما عدا ذلك نفذ ال  
             Statement block 2 
End IF   الخروج من الشرط  

  10ساعة یكون االجر للزیادة 40  ج الزبادة عن5 واجر الساعة 40اب الراتب االسبوعي لموظف ساعات العمل لحس :مثال
Private Sub Button1_Click 
Dim HW, S, OT 
        HW = 45 
        If HW > 40 Then 
            OT = 10 * (HW - 40) 
            S = 40 * 5 + OT 
        Else 
            S = 5 * HW 
        End If 
        MsgBox(" The salary =" & S) 

1-   2-    3-   4-   5-    
6-   7-    8-    9-    10-   
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           ------------------------------- 
  ؟ )IF ...Then  ( و )  (IF ….  Then  .. Elseالفرق بین األمرین  وضح  :س
  االول نفذ الثاني یستخدم في حالة ھناك بدیلین بمعنى اذا لم یكنIF… Then  .. Else )(  االمر:ج 

 : فمثال  یستخدم في حالة ھناك بدیل واحد  بمعنى اذا لم یكن االول اخرج )IF ...Then(  أما األمر 
IF Age > 16  Then 
MsgBox ("یمكنك الحصول على بطاقة الھویة ") 
End if  الشروط المركبة 

    ولیس شرط واحدتستخدم الشروط المركبة في حالة اتخاذ قرار بناءًاعلى تحقق شرطین  - أ
 في الربط بین أكثر من شرط, Not   Or,Andتستخدم المعامالت المنطقیة - ب
  )Not( طریقة عمل  المعامل  -1

 Not True = False 
 Not False = True 

 
 )Or( طریقة عمل  المعامل  -2

True Or True = True 
True Or False =True 

 )  And( طریقة عمل المعامل  -3
True  And  True  

 
 : یكون صحیحا اذاكان A Or B) (    الشرط 1س

  )True(ن أو أحدھما صحیحًا  ااذا كان الشرط - أ     
 .)False( ن خطأ ااذا كان الشرط -ب     
 :یكون صحیحا اذاكان A And  B) (     الشرط 2 س

  )True (ن صحیحینااذا كان الشرط - أ
 ).False( ن خطأ ااذا كان الشرط - ب
 خطأ والثاني صحیحاذا كان الشرط االول  - ت

 القیمة كون فتA = 50)  ( علما بأن Not  A = 50  ) (   الشرط ذا كان    3س
  القیمة للشرط - صح                      ج-                    ب خطأ -      ا
   لحساب أجر العامل طبقًا لسنوات الخدمة :مثال 

 
        Dim ys As Short 
        Dim hw As Decimal 
        Dim wr As Decimal 
        Dim salary As Decimal 
        Try 
            ys = Short.Parse(Me.TextBox1.Text) 
            hw = Decimal.Parse(Me.TextBox2.Text) 
            If ys < 5 Then 
                wr = 5 
            ElseIf ys < 10 Then 
                wr = 7 
            ElseIf ys < 15 Then 
                wr = 10 
            ElseIf ys < 20 Then 
                wr = 12 
            Else 
                wr = 15 
            End If 
            salary = wr * hw 
            MsgBox(" your wage rate =" & wr & vbCrLf & "your salary=" & salary) 
        Catch 
            MsgBox("check your inputs") 
        End Try 
        End Sub 
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  :مقارنة القیم والمتغیرات الحرفیة
 كود لكل متغیر بحیث أن   ات أو ثوابت حرفیة أخرىویقصد بذلك مقارنة المتغیرات الحرفیة بمتغیر

  وظةملح
 ) رموز وحروف وأرقام(غیرات الحرفیة والثوابت عبارة عنالمت-1
 .الكود عبارة رقم ثابت ویسمى رتبة لكل متغیر-2
3-ANSIطریقة لتخزین الرموز فى ذاكرة الحاسب االلى حیث یتم اعطاء كل حرف أو رقم أو رمز رتبة أو رقم ثابت ال یتغیر  

   65وھو الرقم ) رتبة (    لھ كود A الحرف و    ، 97لرقم  وھو ا)رتبة (    لھ كود aفمثًال الحرف 
 a أقل من رتبة A فیكون رتبة A,a    لذا یمكن أن نقارن بین  المتغیرین 

  وھكذا .False قیمتھ ahmed < Ahmed نجد أن  ahmed ,Ahmed"المقارنة بین مثال على ذلك 
  .59,60لمزید من المعلومات علیك متابعة الجدول صـــ        

 : األدواتمع   IF   استخدام  
1-   Radio Button  واحد منھا فقط تستخدم في اتاحة مجموعة من البدائل الختیار.  

 
 

2- Check Box    منھاأي تستخدم في اتاحة مجموعة من البدائل الختیار  . 
 
 

3-  Group Box  في أنھ یضم بداخلھ مجموعة من Radio Button Check Box , الختیار  
 . ام منھاختیار واحد من كل

                                                         
 :تعریفات لخواص االدوات 

 )Group لـ  Check  - grp لـ  Radio  - CHK  لـ  rad(  تستخدم لتحدید اسم االداة   Name خاصیة -1
 دید لون الكتابةتح Fore Color  و  تحدید لون الخلفیة Back Color خاصیة -2
3- Appearance  تستخدم لتحدید شكل االداة  
4- Checked لتحدید ما اذا كان االداة تم اخیارھا أم ال  
5- Enabled  تتیح التعامل مع االداة 
6- Height لتحدید ارتفاع االداة  و Widthلتحدید عرض االداة  
7- Image 8 تحدید الصورة- Text  تحدید الكتابة  
9- Visible تحدد مااذاكانت االداة مرئیة أم ال  

10- Flatstyle  تحدید شكل االداة group box 
 
 

  ,7.5 بسعر TIC    واختبار  21.0 بسعر   CBCتصمیم برنامج لعمل فاتورة بحساب المریض مقابل اختبار مثال -11
Private Sub Button1_Click 

Dim total As Decimal = 0.0 
        If ChkCBC.Checked = True Then 
            total = total + 21.0 
        End If 
        If chkTIC.Checked = True Then 
            total = total + 7.7 
        End If 
       lbltotal.Text = total 
End If 
 End Sub 
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 حل أسئلة الفصل الثاني
  "          Good " -2ج      )د  ، أ،د، د،جـ ، جـ،أ ،ب ،أ،ب ( -1ج
 . في بدایة السطر السابعElseIf بدال من IFطر السادس مباشرة ووضع س بعد الEnd IF وضع -3ج

 Private Sub Button1_Click 
 Dim hour As Integer 
        hour = 13 
        If hour <= 11 Then 
            Me.Label1.Text = "am" 
        Else 
            Me.Label1.Text = "pm" 
        End If 
        If hour > 23 Then 
            Me.Label1.Text = "hour can not be more than 23" 
        Else 
 
        End If 
    End Sub 
   

4ج  
Dim ba, tr As Decimal 
        tr = Val(Me.TextBox1.Text) 
        ba = ba + tr 
        If Me.RadioButton1.Checked = True Then 
            ba = ba + 150 
        End If 
        If Me.RadioButton2.Checked = True Then 
            ba = ba - 120 
        End If 
        If ba < Me.RadioButton2.Checked Then 
            MsgBox(" لشیكا صرف الميكن  (" الیكفي رصیدكم الن 
        End If 
        If Me.RadioButton3.Checked = True Then 
            ba = ba - 50 
        End If 
        Me.TextBox2.Text = ba 

 أسئلة الوزارة
 ):ب(ما يناسبها من المجموعة ) أ ( اخـتر للمجموعة       :الولالسـؤال ا

 )ب( )أ (  

  يسمي>الرمز  -1
  يسمي=> الرمز -2
  يسمي< الرمز -3
  يسمي=< الرمز -4
  يسمي<> الرمز -5
  يسمي= الرمز -6

 .أكبر من أو يساوي(....) 
 .ال يساوي(....) 
 .أصغر من(....) 
 .يساوي(....) 
 .أصغر من أو يساوي(....) 
 .أكبر من(....) 

 3-2-6-1-5-4       :الولإجـابـة السؤال ا
    X=8 , Y=2 , J=3 , K=4:  صحیحة قیمھا كالتالي  متغیراتX, Y, J, K, Zإذا كانت  : ثانيل الالسـؤا

   : بعد تنفيـذ األوامـر التـاليـةZاخـتر القيمة الصحيحة للمتغير 
If  X > Y  And  J < K  Then 
     Z = X - Y 
Else 
    Z = J + K 
End If 

      أ :الثانيإجـابـة السـؤال         8  -ج     7  -ب 6       -أ
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 :اقـرأ التعليمـات التـاليـة :السـؤال الثالث
Dim Age , Mark , Total  As Single 
Age = 25.5 
Mark = 90 
If Age < 26 Then 
   Age = 16 
   Mark=100 
End If 
Total = Mark * 2 

 :بعـد تنفيـذ هـذه التعليمـات، اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي
  16 -ج              90 -ب 25.5   -أ   : تسـاويAge قيمـة المتغـير -1
   25.5-ج 100  -ب 90     – أ   :تسـاويMark   قيمـة المتغـير -2
   False-ج True   -ب 25.5  – أ : هـيAge < 26 قيمـة الشـرط -3
      190  -ج 180  -ب 200  –أ  :تسـاويTotal   قيمـة المتغـير -4

  :لثاثإجابة السؤال ال
 :يأتـي القوسـين لكل مما بيناخـتر اإلجـابـة الصحيحة مما   :ابعرالسـؤال ال

(  RadioButton - CheckBox - GroupBox – Checked – Enabled - CheckedOn ) 
 .CheckBoxأنه تم اختيار األداة .............. تحدد الخاصية  -1
 .ما إذا كان المستخدم يستطيع التعامل مع األداة.............. خاصية تحدد ال -2
 .لعرض البدائل على أن يقوم المستخدم باختيار بديل واحد فقط..............  األداة متستخد -3
 . لعرض البدائل ويمكن للمستخدم اختيار أكثر من بديل..............  األداة متستخد -4
 .لتقسيم األدوات إلى مجموعات.......... ....يمكن استخدام األداة  -5

  :ابعرإجـابـة السـؤال ال
 
 

 :سامخالسـؤال ال
 
 
 
 

 2      :مساخ إجـابـة السـؤال ال: ............المناسب من ھذین الشـكلین اختر رقم التصمیم

 :سداسالسـؤال ال
 
 
 
 
 
 

 2:  س داسإجـابة السـؤال ال : ...........اختر رقم التصمیم المناسب من ھذین الشـكلین 
 :بعاسالسـؤال ال

 
 
 

 
 2          :بعاسإجـابـة السـؤال ال : ......اختر رقم التصمیم المناسب من ھذین الشـكلین

   أ-4   ب-3   ب-2   ج-1

1-  Checked 2-  Enabled 3-  RadioButton 4-  CheckBox 5-  GroupBox 

 )1(   )2(  

 )1(   )2(  

 )1(  

  

 )2(  
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 :مناثالسـؤال ال
 
 
 
 
 

 1:    مناثإجـابـة السـؤال ال: ...........كلیناختر رقم التصمیم المناسب من ھذین الشـ

 :سعاتالسـؤال ال
 

 
 
 
 
 

 : ......اختر رقم التصمیم المناسب من ھذین الشـكلین

 1  :سعالتإجـابـة السـؤال ا.
 15  تساوي  B وقيمة المتغير   20 تساوي A  إذا كانت قيمة المتغير:عاشرالسـؤال ال
 :أمام العبارة الخطأ مما يلي) (حة وعالمة أمام العبارة الصحي) (ضع عالمة 

 (    ) .Trueيساوي   A>B ناتـج تنفيذ الشرط -1
 (    ) . False يساوي A>=B ناتـج تنفيذ الشرط -2
 (    ) . True يساوي B<A ناتـج تنفيذ الشرط -3
 (    ) . False يساوي B<=A ناتـج تنفيذ الشرط -4
 (    ) . Falseي  يساوA<>B ناتـج تنفيذ الشرط -5
 (    ) . True يساوي A-B>B ناتـج تنفيذ الشرط -6
 (    ) . True يكون A-5<=B ناتـج تنفيذ الشرط -7

 (    ) . True يكون A<A ناتـج تنفيذ الشرط -8

 (    ) . True يكون B>B ناتـج تنفيذ الشرط -9

 (    ) . True يكون A-5>=B ناتـج تنفيذ الشرط -10
  :لعاشرلسـؤال اإجـابـة ا

 
 
 
 
 
 
 

1-   2-    3-   4-   5-    
6-   7-    8-    9-    10-   

 )1(   )2(  

 )1(   )2(  



 25 من 15صفحة      com.@gmail421hamed     إعداد حامد محمد   موجھ كمبیوتر  ادارة منیة النصر التعلیمیة
 

15

 :أقرأ التعليمات التالية: حادي عشرالال السؤ
Arabic=30 
English=20 
If Arabic>25 Then 
Total=Arabic +English 
Avg=( Arabic +English )/2 
Else 
Arabic=25 
English=22 
Total=Arabic + English 
Avg=( Arabic +English )/2 
End if 

 .أمام العبارة الخطأ لكل مما يلي   ) X(  وعالمة  الصحيحةالعبارةأمام ) ( ضع عالمة بعد تنفيذ التعليمات السابقة 
         (   )        .30 تساوي Arabicقيمة المتغير  .1
         (   )                   .22 تساوي Englishقيمة المتغير  .2

 (   )                                      .TRUE يكون Arabic>25ناتج التعبير .3

         (   )      .           47 تساوي Totalقيمة المتغير .4

 (   )                .23.5 تساوي Avgقيمة المتغير  .5
 

 :اقرأ التعليمات التالية : الثاني عشرالسؤال
Age=25.5 
Mark=90 

If Age<26 Then 
Age=16 

Mark=100 
End If 

Total=Mark*2 
 .بعد تنفيذ التعليمات السابقة اختر اإلجابة الصحيحة لكال مما يلي

            16 -ج   90 -ب           25.5 -     أ : تساويAge قيمة المتغير -1
  25.5-ج  100 -ب  90 –      أ :تساويMark   قيمة المتغير -2

    False-ج  True -ب  25.5 –أ  :        Age<26يمة الشرط  ق-3

    190-ج  180 -ب  200 –أ :     تساويTotal  قيمة المتغير -4

 A=50   B=30   : اقرأ التعليمات التالية:ثالث عشرالسؤال ا

 TRUE - FALSEأكمل الجمل التالية مستخدما القيم   
     .................  يكون A=50 OR B>10قيمة الشرط   .1

 .................  يكون A=50 AND B=10قيمة الشرط   .2

 .................  يكون NOT  B>10قيمة الشرط   .3

 .................  يكون A=50 AND B=30قيمة الشرط   .4

 .................  يكون A=20 OR B>10قيمة الشرط   .5
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 :أقرأ التعليمات التالية:رابع عشرالسؤال ال
A=…….. 
If A>=90 Then 
MsgBox “ممتاز” 
End If 
If A<90 And A>=75  Then 

MsgBox “جيد جدا” 
End If 
If A<75 And A>=50 Then 

MsgBox “ناجح” 
End If 
If A<50 Then 
MsgBox “راسب” 
End If 

 : يلي  الخطأ لكال مماأمام العبارة ) X(  وعالمة أمام اإلجابة الصحيحة)   ( ضع عالمة بعد قراءة التعليمات السابقة
 (   )    يظهر مربع كتابه يحتوي على ممتاز A=92إذا كان  .1

 (   )    يظهر مربع كتابه يحتوي على ناجح A=49إذا كان  .2
 (   )    يظهر مربع كتابه يحتوي على جيد جدا A=77إذا كان  .3
 (   )    يظهر مربع كتابه يحتوي على جيد A=88إذا كان  .4
 (   )   مربع كتابه يحتوي على ممتاز يظهر  A=70إذا كان  .5
 (   )    يظهر مربع كتابه يحتوي على ناجح A=30إذا كان  .6
 (   )    يظهر مربع كتابه يحتوي على جيد A=55إذا كان  .7
 (   )    يظهر مربع كتابه يحتوي على ممتاز A=90إذا كان  .8

 :ما يأتيالقوسين لكل مبين اختر اإلجابة الصحيحة مما  : لخامس عشرالسؤال ا
(  RadioButton - CheckBox - GroupBox – Checked – Enabled - CheckedOn ) 

 . CheckBoxتحدد هل تم اختيار األداة .............. الخاصية  .1
 .تحدد إذا كان المستخدم يستطيع التعامل مع األداة.............. الخاصية  .2
 .أن يقوم المستخدم باختيار بديل واحد فقطلعرض البدائل على ..............  األداة متستخد .3
 . لعرض البدائل ويمكن للمستخدم اختيار أكثر من بديل ..............  األداة متستخد .4
 .لتقسيم األدوات إلى مجموعات .............. تستخدم األداة  .5

 15 تساوي Bوقيمة المتغير   20 تساوي  A  إذا كانت قيمة التغير:السادس عشر السؤال 
 .أمام العبارة الخطأ ) X(  وعالمة أمام اإلجابة الصحيحة) ( ضع عالمة 
 (   )         .TRUE يساوي A>Bناتج الشرط  -أ 
          (   )  .FALSE يساوي A>=Bناتج الشرط  -ب 
 (   )   .TRUE يساوي B<Aناتج الشرط  -ج 
 (   )   .FALSE يساوي B<=Aناتج الشرط  -د 

 (   )   .FALSE يساوي A<>B ناتج الشرط -هـ 

 (   )   .TRUE يساوي A-B>B ناتج الشرط -و
 (   )   .TRUE يكون A-5<=B ناتج الشرط -ز
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 اإلجابة
  )( -ز  )     X (-    و)X( -هـ  )   X(  -     د )( -   ج)X( -    ب)( :حادي عشرالسؤال الإجابة 

  )(   2-)   X  ( 3-   ) (  4-)    X    ( 5-)   X(    : ني عشرالسؤال الثاإجابة 
  ثالث عشرالالسؤال إجابة 

    200 – أ  -TRUE   4 -ب-3 100 -ب   -2  16 -ج-1

 :رابع عشر لا السؤالإجابة 
1. TRUE   2-  FALSE      3-  FALSE    4-  TRUE    5- TRUE 
 )  (  2- ) X  ( 3- )  ( 4- ) X ( 5- )X ( 6- )X(  7- )X  ( 8-)  ( -1 :لخامس عشرالسؤال اإجابة 

 : دس عشرالساالسؤال إجابة 

1.  Checked    2-.Enabled  .    3-  RadioButton .   4-   CheckBox.   5-GroupBox. 
 الفصل الثالث
 أوامر التكرار

 ھي أوامر تتحكم في إعادة تنفیذ مجموعة من االوامر حتى یتحقق شرط معین 
 وامر ابتداء من االمر الذي یلي الشرط   معناه تنفیذ االloop ………Do Whileاالمر  -4

 لیتم تقییم الشرط مرة اخرى فلو قیمة Do Whileالمرالى   ا ثم یعودLoopقبل آخر أمر الى حتى یصل 
  مباشرة loop ویقوم بتنفیذ االمر الذي یلي كلمة  فینتھي التكرارFalse فیستمر التكرار أما لو Trueالشرط 

Do While…condition  
Statement 1 
Statement 2  
To Statement n 
Loop  

 ( limit ) نھایة   حتى 1   صمم برنامج لجمع االعداد الفردیة من  Do while…….loopبإستخدام االمر   :مثال 
   textboxرقم صحیح موجود في االداة 

 
  Private Sub Button1_Click………  
 Dim limit, x, total As Integer 
        limit = Integer.Parse(TextBox1.Text) 
        x = 1 
        Do While x <= limit 
            total = total + x 
            x = x + 2 
      Loop 
        Me.Label2.Text = Format(total, "") 
End Sub 
End Class  

 
 
 
 
 
 

  تتبع تنفیذ المثال  2-3 جدول 97 بالكتاب صانظر
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 :حظاتمال
   Label2الداة   وذلك ل False القیمة  Auto Sizeوالخاصیة  ، Fix3D القیمة BorderStyleالخاصیة تم اعطاء  -1

واالصفار ) ، (  العالمة العشریة   لتحدید شكل المخرجات من حیث ظھور االرقام بإستخدام  Formatواستخدمنا الدالة 
 ) ،#  (0 ویكونوا بالشكل) #(وشاغالت أماكن االرقام 

 ل استبدتم إنجد أنھ ف  03.45مخرجات الرقم  نتیجة تكون   Format ("00.00") مع 3.456 قم الراستخدام   -1 :فمثال 
 الصفر برقم والفراغ بصفر                 

  تم نجد أنھف  3.45نتیجة مخرجات الرقم    تكون ")Format##. ## " ( مع 3.456  استخدام الرقم - و-2         
 .برقم والفراغ بال شئ#  العالمة  إستبدال                

 
 یستخدم في معرفة عدد مرات التكرار مسبقًا     :  For…… Nextاالمر -5    

For counter=start to end step Increment  
 Statement1                                                                       
Stetement2 
. 
.Stetement n 
Next  
Stetement  x 

   تحدد نھایة التكرار Next  بدایة التكرار والكلمة  Forالكلمة تعتبر
Counter      متغیر رقمي یقوم بحساب عدد مرات التكرار ھو   

 Start ,  تحزن بالعداد رقمیة ةقیمھي counter  على یمین الكلمة توضعTo  
 ویتوقف  endقیمة  أقل من  start ویستمر التكرار طالما أن قیمة To الكلمة یسارعلى توضع  یةرقمقیمة ھي  Endأما  

 التكرار مع العكس 
وھي  )  Increment ( فذلك یعني أن التكرار یزداد بالقیمة ھا فعند اختیاراختیاري  تعنى خطوة واستخدامھا Step كلمةو 

 تكراركل  بعد )1(بشكل افتراضي بمقدار  تزید قیمة العداد Step ماستخدفي حالة عدم او Stepبعد قیمة توضع 
عنئذ ینتھي التكرار   TOالتي على یمین  end اكبر من القیمة التي على الیسار Start قیمة ویستمر التكرار حتى تصبح
  مثالNextویتم تنفیذ االمر الذي یلي 

 
Private Sub Form1_Load 
Dim counter, x As Integer 
        For counter = 1 To 20 Step 2 
            MsgBox(counter) 
        Next 
 
    End Sub 

 
  ListBox داةاال-6
وتتیح للمستخدم انشاء قائمة من العناصر نختار منھا وھي عبارة عن مستطیل بداخلھ صفوف ، ي أداة ترتبط غالبا بالتكرار ھ

 Scrol Bar شىء شریط تمریر رأسي وافقينصیةوعندما یزید النص عن حجم المستطیل تن
العناصر الموجودة داخل   معرفة  Itemsالخاصیة،  لمعرفة اسم االدارة  Nameالخاصیة  : ListBoxخصائص ** 

الخاصیة  ،  لشریط التمریرTrue أو  False تحدید القیمة Horizontalscrollbarوالخاصیة ، االداة
selecteditemsالخاصیة  ، قع علیھ االختیار  الذي و لتحدید العنصرsorted تحدید قیمة false or true  

  .ظر عن ترتیب ادخالھان بصرف اللترتیب العناصر ابجدیًا
 ListBox لألداة  Itemsطرق الخاصیة 
 lstdays.Items.Add("saturday") . اضافة النص مابین قوسین في آخر القائمةAdd(Text)الطریقة  -1
 MsgBox(Me.lstdays.Items.Count)عدد العناصر في القائمة  لمعرفة Countالطریقة  -2
3- Insert (Index,Text) اضافة textفي مكان محدد lstdays.Items.Insert(1, "sunday") 
4- Remove(text) حذف textمن lstdays.Items.Remove("sunday")   
5- Remove At (index)برقم ترتیبھ  حذف العنصر المحدد lstdays.Items.RemoveAt(4) 
6- Clear() تستخدم إلفراغ ListBox من كل العناصر lstdays.Items.Clear() 
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  آخرListBoxونسخ المحتویات إلى ListBox تصمیم برنامج الدخال أیام االسبوع في : مثال 
 
 الكود االول لزر اضافة االیام
Private Sub btnAddDays_Click 
        Me.lstdays.Items.Add("saturday") 
        Me.lstdays.Items.Add("sunday") 
        Me.lstdays.Items.Add("monday") 
        Me.lstdays.Items.Add("tuesday") 
        Me.lstdays.Items.Add("wednesday") 
        Me.lstdays.Items.Add("thursday") 
        Me.lstdays.Items.Add("friday") 
        Me.lstdays.Items.Remove("sunday") 
        Me.lstdays.Items.RemoveAt(4) 
        Me.lstdays.Items.Insert(1, "sunday") 
        MsgBox(Me.lstdays.Items.Count) 
 الكود الثاني لزر نسخ االیام 
Private Sub btnCopy_Click 
Me.lstchosen.Items.Add(Me.lstdays.SelectedItem) 

  الثالث لزر مسح االیام الكود
Private Sub btnClearDays  
Me.lstdays.Items.Clear() 
 الكود الرابع لزر مسح مامت بسخه
Private Sub btnClearChosen_Click 
Me.lstchosen.Items.Clear() 

 )أ ( ، )ب ( ، )جـ( ، ) د ( ، ) ب( ،) جـ :( 1ج  :إجابات أسئلة الفصل الثالث
عن المتغیرات   ثم نفذ البرنامج كما ھو وال تنس االعالنDo While بعد x = x + 1 واضافة Do While قبل   x=0اضافة قیمة  : 2ج
 . ثم أكمل البرنامج كما ھوDo Until x >= 10عدل إلى   : 3ج
 التنفذان ) جـ ، ب (، تنفذ )  أ  : (4ج
  : 5ج

X y االمر 
4.5 0 X= 4.5 
9 0 
18 3 
36 6 

For y = 0 To 7 Step 3 
X= X * 2 
Next y 

                                                                                                                    y = 1  التحویل  :6ج
Do While (y <= 10 ) 
MsgBox(y*y)      
Loop      

 أسئلة الوزارة
 : يحيحة مما يل  اختر اإلجابة الص :االولالسـؤال 

 :True عندما يكون ناتج الشرط Do While ….Loop األمر -1
 . يتم تنفذ جزء من أوامر التكرار-ج      . يتم تنفيذ أوامر التكرار-ب    . ال يتم تنفيذ أي أمر من أوامر التكرار-أ

  5 -ج        4 -ب      3  -أ     :يساوي عدد مرات التكرارNext..... For  N =1 to 6 Step 2 في األمر اآلتي -2
 SelectedItems -ج     Count -ب     Counter -أ    :باسـتخدامListBox  يمكن معرفة عدد عناصر األداة -3
 Nothing -ج     False -ب True  -أ  : يستمر تنفيذ أوامر التكرار طالما الشرط قيمتهDo While ….Loop في األمر -4
 : لحذف عنصر حسبListBox لألداة RemoveAt (index)ة  يمكن استخدام الطريق-5

 . نص العنصر-ج    . نوع العنصر-ب . ترتيب العنصر-أ
 :  إلضافةListBox لألداة Insert ( Index ,text )  يمكن استخدام الطريقة -6

 . عنصر في أول الترتيب-ج    . عنصر عند ترتيب معين-ب    . عنصر في آخر الترتيب-أ
  :السـؤال االولإجـابـة 

  ب-6   أ-5   أ-4   ب-3   أ-2   ب-1
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 :أعـد ترتيب األكواد التالية حسب المطلوب في كل برنامج: الثانيالسـؤال 
 :  واظهر الناتج في مرربع رسالة8 إلى 1 احسب مجموع األعداد الفردية من -أ 

(.....)Total = Total + i 
(.....)MsgBox(Total) 
(.....)Next 
(.....)For i = 1 To 8 Step 2 
(.....)Dim i, Total As Integer 

 :  واظهر الناتج في مرربع رسالة8 إلى 1 احسب مجموع األعداد الفردية من -ب
(.....)Loop 
(.....)Do While i <= 8 
(.....)Dim i = 1, total As Integer 
(.....)MsgBox(Total) 
(.....)Total = Total + i 
(.....)i = i + 2 

 : في مربع رسالة10 إلى 1 إظهر األعداد الصحيحة من -ج
(.....)Loop 
(.....)Do While i <= 10 
(.....)Dim i = 1 
(.....)MsgBox(i) 

(.....)i = i + 1 

 
 ):أوامر التكرار (ثانيإجـابـة السـؤال ال

 
 -ج                                  -                                              ب   -أ
  

 
 
 
 
 

 : لثاث          السـؤال ال
 

Dim Count, Sum As Integer 
Count = 1 
Sum = 0 
Do While Count <= 10 
   Sum = Sum + Count 
   Count = Count + 3 
Loop 
MsgBox(Sum) 

 
 : هيSumبعـد تنفيـذ هـذا الكـود تكـون القيمة النهـائيـة للمتغـير 

  35 -ج                22  -      ب         12 - أ
 ب):       أوامر التكرار (الثالثإجـابـة السـؤال 

 :عبارات اآلتیةللأمام العبارة الخطأ ) ×(أمام العبارة الصحیحة و عالمة ) (ضع عالمة  الرايعالسؤال 

 .    (   )loop تنفذ األوامر التي تلي false عندما يكون ناتج الشرط Do while ….loop األمر -1
 (   ) . تنفذ األوامر التي تلي الشرطtrue عندما يكون ناتج الشرط Do while ….loop األمر -2
 (   ) .false يستمر تكرار تنفيذ األوامر طالما الشرط ناتجة Do while ….loop األمر -3

3 
5 
4 
2 
1 

5 
2 
1 
6 
3 
4 

5 
2 
1 
3 
4 
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 (   ). true يتوقف تكرار تنفيذ األوامر عندما يصبح الشرط Do while ….loop األمر -4
 . (   ) يتم تقييم الشرط في بداية كل تكرارDo while ….loop األمر -5
 . (   ) غير معروف عدد التكرارات التي سوف تتمFor…..next األمر -6
   ). (  فيه  يتم تحديد القيمة التي يبدأ عندها عملية التكرار والقيمة التي ينتهي عنها التكرار وقيمة الخطوةFor…..next األمر -7
 . (   )5عدد مرات التكرار for i=2 to 10 step 2 إليك ما يلي -8
 . (   ) عمل فرز للعناصر المعروضةListbox يمكنك من خالل خصائص األداة -9

 . (   )Listbox أثناء التشغيل ال يمكن حذف عنصر من العناصر المعروضة لدى األداة – 10
 . (   ) ترتيب معين عندListbox يمكنك إضافة عنصر لألداة -11

 trueعندما يكون ناتج الشرط  Do while ….loopاألمر  -1 : ي  أختر اإلجابة الصحيحة مما يلمساخالسؤال ال         
 .تنفذ مره على األقل -ج       .تنفذ أوامر التكرار -ب.ال ينفذ أي من أمر من أوامر التكرار     -أ

 6 -ج                  4 -ب             3 -دد مرات التكرار        أعfor i=1 to 6 step 2 إليك ما يلي  -2
 selecteditems -ج             count-ب       counter -  أListBoxالخاصية المسئولة عن معرفة عدد عناصر األداة  -3
 nothing -ج               false -ب     true - يستمر تنفيذ األوامر طالما الشرط قيمته   أDo while ….loopاألمر   -4
 نص العنصر -جالعنصر      -بالترتيب          -حسب   أ يقوم بحذف عنصر ListBoxلألداة  RemoveAt ( index)اإلجراء  -5
  يقوم بإضافة ListBoxلألداة  Insert ( Index ,text ) اإلجراء  -6

 عنصر في أول الترتيب -ج             عنصر عند ترتيب معينب عنصر في آخر الترتيب        -أ
 : أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها مما بين القوسين سادسالسؤال ال

 )False – بداية – True - Insert ( Index ,text ) - عنصر عند ترتيب معين - solution explorer –  عشرة – أربعة  ( 
 .loop تنفذ األوامر التي تلي ……  عندما يكون ناتج الشرطDo while ….loopاألمر  -1
 . كل تكرار…… يتم تقييم الشرط في Do while ….loopفي األمر  -2
 . تنفذ األوامر التي تلي الشرط…… عندما يكون ناتج الشرط Do while ….loopاألمر  في-3
 .…… عند ترتيب معين باستخدام اإلجراء List boxيمكنك إضافة عنصر لألداة  -4
 .……  يقوم بإضافةList Boxلألداة  Insert ( Index ,text ) اإلجراء  -5
 .……عدد مرات التكرار تساوي  for I = 4 to 10  step 2  إليك ما يلي  -6

 )ب( ما يناسبه من العمود ) أ (  اختر من العمود سابعالسؤال ال
 )ب ( العمود  )أ ( العمود 

1- Insert ( Index ,text ) 1- ة لمعرفة عدد عناصر األداList Box. 
2- count 2-  بيان العنصر المحدد في األداةList Box. 
3- selected item 3-  إلضافة عنصر عند ترتيب معين فيList Box. 
4- Remove At ( index) 4-  لفرز عناصر األداةList Box. 

 .List Boxلحذف عنصر عند ترتيب معين في  -5 
 )ب ( ما يناسبه من العمود) أ (  اختر من العمود ثامنالسؤال ال

1- For…Next 1-  تستخدم معfor … next. 
2- Do while … loop 2- تستخدم عند الرغبة في التفرع. 
 .عند عمل تكرار معلوم عدده -3 شرط -3

 .عند عمل تكرار يعتمد على ناتج شرط -4 متغير -4

 .Do while … loopتستخدم مع  -5 
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 8 إلى 1ب مجموع األعداد الفردية من  لحسا-        أ  : أعد ترتيب الخطوات اآلتية ترتيبا صحيحا عستاالسؤال ال
1. total = total + i 
2. MessageBox.Show(total) 
3. Next 
4. For i = 1 To 8 Step 2 
5. Dim i, total As Integer 

 
       Loop                                   8 إلى 1 لحساب مجموع األعداد الفردية من -ب

  Do While i <= 8 
1. Dim i = 1, total As Integer 
2. MessageBox.Show(total) 
3. total = total + i 
4. i = i + 2 

 اإلجابة 
 الرابع ل السؤاجابةا

 
 ب  -6      أ  -5      أ -4     ب -3     أ  -2     ب -1   لخامسإجابة السؤال ا

 .عنصر عند ترتيب معين-True   .4-   )Index ,text ( Insert     .5  -3.    بداية-sefal   .2 -1 : السادسإجابة السؤال 

6-  solution explorer       7-أربعة   

 الثامن اجابة السؤال                                                             لسابعاجابة السؤال ا
 
 
 

 
      Dim i, total As Integer                                                       -إجابة السؤال التاسع أ  

        For i = 1 To 8 Step 2 
            total = total + i 
        Next 
        MessageBox.Show(total) 

 إجابة السؤال التاسع  ب
        Dim i = 1, total As Integer 
        Do While i <= 8 
            total = total + i 
            i = i + 2 
        Loop 
        MessageBox.Show(total) 

 :السـؤال العاشر 
 :عبارات اآلتيةللأمام العبارة الخطأ ) ×(أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) (ضع عالمة 

 (    ) .Loop تنفذ األوامر التي تلي False عندما يكون ناتج الشرط Do While ….Loop  في األمر-1
 (    ) . يتم تنفيذ األوامر التي تلي الشرطTrue عندما يكون ناتج الشرط Do While ….Loop في األمر -2
 (    ) . False يستمر تكرار تنفيذ األوامر طالما الشرط نتيجته Do While ….Loop في األمر -3

1-  )( 2- )( 3-)×( 4-)×(  5- 6-)×( 
7- 8- 9-)( 10-)×( 11-   

1 3 
2 4 
3 5 
4 1 

1 3 
2 1 
3 2 
4 5 
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 (    ) . True يتوقف تكرار تنفيذ األوامر عندما يصبح الشرط Do While ….Loop في األمر -4
 (    ) . يتم تقييم الشرط في بداية كل تكرارDo While ….Loop في األمر -5
 (    ) . غير معروف عدد مرات التكرار التي سوف تتمFor…..Next األمر -6
 حديد القيمة التي يبدأ عندها عملية التكرار والقيمة التي ينتهي عندها يتم تFor…..Next األمر -7

 (    ) .التكرار وقيمة الخطوة
 (    ) .Next...... For I=2 To 10 Step 2  مرات في الجملة  5 عدد التكرار -8
 (    ) . عمل فرز للعناصر المعروضةListBox يمكنك من خالل خصائص األداة -9

 (    ) .ListBoxغيل ال يمكن حذف عنصر من العناصر المعروضة لدى األداة  أثناء التش– 10
 (    ) . عند ترتيب معينListBox يمكنك إضافة عنصر لألداة -11

  :العاشرإجـابـة السـؤال 
 
1-   2-   3-   4-   5-   
6-   7-   8-   9-    10-   

11-       
 

 Timerالمیقاتي 
Timer اعة توقیت غیر مرئیة تتیح لك التعامل مع ساعة النظام  ھو س. 
Timer ینشط من خالل الفترات )Interval (  عنئذ یقع الحدثickT. 

 Intervalلنشاطالفترة الزمنیة تتحكم في  خاصیة ھي  Timer  مللي ثانیة حیث 65535: من الصفر وتتراوح ھذه الفترة 
 . مللي ثانیة 1000= الثانیة الواحدة 

Enable   تسمى خاصیة التمكین فھي تأخذ القیمة True  لتمكن Timer من العمل علمًا بأن القیمة االفتراضیة لـ 
Enable  ھي False عنئذ Timer ال تعمل   

 Dateیستخدم في حالة االعالن عن متغیر یختص بـ  : Date Timeالتكوین 
    :Date Timeخصائص التكوین

 جاع التاریخ والوقت  تستخدم في ارNowالخاصیة  
 ،  الدراج التاریخ Dateالخاصیة  

Day  ادراج یوم ، 
 DayofYearالدراج رقم یوم خالل السنة ، 

Hour  ، Minute ، Second ، Monthالدراج الساعة والدقیقة والثانیة والشھر . 
 

  :Date Timeطرق التعدیل للتكوین
 .خیر عدد أیام النشاء تاریخ جدید لتقدیم أو تأAddDayالطریقة 

 متقدم أو متأخر عدد من الساعات والدقائق  النشاء تاریخ AddHours ، AddMinutes تان الطریق
 

 Now.Date= Text .lblcurrentTimeمثال الستدعاء الوقت والتاریخ 
 129علیك مذاكرة المثال صـ

 :إجابات أسئلة الفصل الرابع 
 ) جـ ( ، )د ( ،)جـ ( ، )ب  : ( 1ج
  ثانیة51.ھا قدر : 2ج
 Intervalالخاصیة  : 3ج
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 أسئلة الوزارة
 :االول السـؤال 

 :اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات فيما يأتي
 : تحـدد معـدل وقـوع الحـدث بالوحـدة الزمنيـةTimer  للميقـاتـي Intervalالخاصيـة  -1
 . دقيقـة-ب .  ثانيـة-أ 
 . سـاعـة-د . مللى ثانيـة-ج 
 : فإن مقدارها بالثواني هو3000 تساوي  Timer للكائن Interval الخاصية ةانت قيمإذا ك -2

 30 -ب 3  -أ 
 300 -د 3000 -ج 
 :يستدعى التاريخ والوقت الخاصين بالنظام...............  التكوين  -3
 Time -ب CurrentTime  -أ 
 DateTime -د CurrentDate -ج 
 .Dateتغـير من النوع مع الم............... تستـطيع  -4

 . جمـع سـاعـات-ب .  جمـع أيـام-أ 
 . كل ما سـبق-د . طـرح أيـام-ج 

 ):الميقاتي (االولإجـابـة السـؤال 
 
 

 :  اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة مما يلي  الثانيالسؤال

 : بالوحدة الزمنية  تحدد معدل وقوع الحدثtimer  للمؤقت intervalالخاصية  -5
  ساعة -4 مللى ثانية                    -3     دقيقة-2  ثانية         -1

 : فإن مقدارها بالثواني هوtimer  3000 للكائن interval الخاصية ةإذا كانت قيم -6

1-  3      2- 30 3- 3000                         4- 300 
 . الخاصين بالنظام يستدعى التاريخ والوقت----التكوين  -7
1-  CurrentTime                 2-          Time3   - Now            4- DateTime 
 .Date مع المتغير من النوع ----تستطيع  -8

  كل ما سبق-4 طرح أيام                               - 3     جمع ساعات-2  جمع أيام      -1
 ؟tick  في وقوع الحدث  ما الذي يتسبب  لثالسؤال الثا

  ما اسم الخاصية المستخدمة إليقاف أو تشغيل المؤقت بأوامر البرمجة ؟الرابعالسؤال 
  ؟tick  اذكر اسم الخاصية المسئولة عن تحديد الفترة الزمنية للحدث الخامسالسؤال 

 سؤال للطلبة المتميزين 
 1000 هيtimer1  للمؤقت  intervalأن قيمة الخاصية   بعد مرور ثالث ثوانى بفرض  x  اذكر قيمة سلسادالسؤال ا

1-Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick 

        Static  x As Integer 
        x = x + 1 
        MsgBox(x) 

   د-4   د-3   أ-2   ج-1
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End Sub 
2-Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick 
        Dim x As Integer 
        x = x + 1 
        MsgBox(x) 
End Sub 

 اإلجابة
  كل ما سبق-4 -د      DateTime -4 -            ج3  -1 - مللي ثانية    ب-3 -أ     ثانيإجابة السؤال ال

 true تساوى  enabled وخاصية intervalمرور الفترة الزمنية المحددة بالخاصية       لثابة السؤال الثاإج
 

 enabledالخاصية  رابعإجابة السؤال ال
 

  intervalالخاصية  خامسإجابة السؤال ال
 هي timer1 للمؤقت interval  بعد مرور ثالث ثواني بفرض أن قيمة الخاصية   xاذكر قيمة س سادإجابة السؤال ال

1000                 1-        x=3    ،    2-        x=1 
 :أمام العبارة الخطأ فيما يلي) (أمام العبارة الصحيحة وعبارة ) (ضع عالمة   :سابعالسـؤال ال

 (     ) . جميع الكائنات تتأثر فقط باألحداث التي يتم وقوعها بتدخل من المستخدم-1
 (     ) . هو توقيت غير مرئي يتيح للمستخدم التعامل مع ساعة النظامTimerلناتج من رسم األداة  الكائن ا-2
 (     ) . يمكنك أن تجعل بعض األحداث تقع بعد فترة زمنية معينةTimer باستخدام الكائن -3
 (     ) .Timer الفترات الزمنية المتساوية للكائن Interval تمثل قيمة الخاصية -4
 (     ) .Timer ويقع كنتيجة لنشاط الـ Timer هو الحدث اإلفتراضى للـ Clickالحدث  -5
 (     ) . بالميكروثانيةInterval تقاس الفترة الزمنية المحددة بواسطة الخاصية -6
 (     ) .False تساوى Enabled أن ينشط إذا كانت قيمة خاصيته Timer اليمكن للـ -7

 (     ) . لبعض الكائنات فقط أثناء تصميم البرنامجEnabledاصية  يمكن تغيير قيمة الخ-8

 (     ) .DateTime فإنه يصبح باإلمكان استعمال التكوين Date عندما نقوم باإلعالن عن متغير من النوع -9

 (     ) . هي التاريخ والوقت الحاليان بالنظامNow القيمة الناتجة من -10
  :لسابعإجـابـة السـؤال ا

1-   2-   3-   4-   5-   
6-   7-   8-   9-    10-   
 
 


