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اللهم اجعل  اللهم إين أسيلك فهم النبوني، و حفظ املرسلني، و املالئكة املقربني،

ألسنتنا عامرة بذكرك، و قلوبنا بخشوتك، وأرسارىا بطاعتك، إىك عىل كل يشء 

 حسبنا اهلل و ىعم الوكول قدير،

 
 
 

 

 دانخي ملهندساشسوحبث فيديىهبث 
  8002للغت السي شبزة دوث نج 
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 رمحن الرحيمبسم اهلل ال
 object oriented programmingو  سوؼ تجد شرح وافًيا لمبادئ الكونسؿ في ىذا الكتاب

دانتي »، وأنا ال أدعي تأليؼ الكتاب وال أدعي شرحو، فكؿ ىذه الشروحات قاـ بإنتاجيا الميندس 
في  سوؼ تجدو وسوؼ تجد الروابط الخاصة بشروحات الفيديو عمى موقع عرب ىاردوير ، « ليو

، فإذا وجدت خطأ فقـ 2008لفيديوىات عمى فيجواؿ سي شارب يؽ ليذه اتطبىذا الكتاب 
بتصحيحو؛ ألف الخطأ سوؼ يكوف ناتًجا عف سوء فيمي وذلؾ لقمة خبرتي في المجاؿ البرمجي ، 
فما قمت بو ىو تجميع ىذه الدروس في ممؼ حتى يسيؿ عمي استرجاعيا واستذكارىا ، وكذلؾ 

ثيًرا نظًرا لضيؽ الوقت، وبكؿ صدؽ نحف مدينوف كثيًرا كتبت النقاط الميمة، وأغفمت عف ك
، كما أشكره شكًرا جزياًل عمى ما قدمو لممسمميف لمعرب، سائاًل المولى عز وجؿ «دانتي»لمميندس 

 أف يجعؿ ىذا العمؿ الطيب في ميزاف حسناتو.
نيت كثيًرا في وىذه الدروس أعتبرىا ثروة طيبة في البرمجة وخاصة لممبتدئيف مثمي ، فأنا ممف عا

 البحث عف شرح وافي، وبكؿ صراحة لـ أجد أفضؿ مف ىذا الشرح الوافي.
 عمى منتدى عرب ىاردوير:« دانتي»ىذه ىي روابط دروس الفيديو الميندس 

 الموقع الذي يحمل كورس األستاذ دانتي عمى روابط متعددة
http://arabhardware.net/forum/showthread.php?t=181723 

 أو 
 ط الكورس مجمع في رابط واحدراب

http://www.mediafire.com/?oxzl24jso4w85 

 
 ونسأل اهلل التوفيق والسداد

  تجميع الطالب/ رفعت يسري         
          refaatyousry@yahoo.com
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(*) vc3  : قسػػػـ التصػػػريحات أعمػػػى البرنػػػام  )أعمػػػى المكتبػػػات الموجػػػودة فػػػي إخفػػػاء إذا أردت
 المظمميف بالموف األحمر كما نشاىد.تكتب في بداية المكتبات السطريف منطقة الكود( 

 
#region using directives;   

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

#endregion 

التػي تسػتخدميا في حالة الضغط عمػى عالمػة الزائػد كمػا فػي الصػورة التاليػة تجػد كافػة المكتبػات 
 البرنام . في 
 
 
 
 
 
 
 
 
مثػػؿ الطػػرح كمػػا . نجػػري عمػػييـ عمميػػات حسػػابية وذلػػؾ لنسػػتطيع أف اتممتغيػػر للعمػػؿ تحويػػؿ ( *)

 في المثاؿ التالي:  
static void Main(string[] args) 

        { 
//declaration part 

sbyte one; 

sbyte two; 

sbyte dif; 

int x; 

//input part 

one = 50; 

two = 20; 

//prossing part 

dif = Convert.ToSByte (one  - two); 

x = one - two; 

//result part 

Console.WriteLine("the ok is {0}", x) 

} 
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ولػػـ   sbyteلمػاذا اخترنػا يػرات مػػف بعضػيا. قمنػا بتحويػؿ المتغيػرات حتػى نسػػتطيع عمػؿ طػرح المتغ
 .  # وذلؾ ألننا نريد استخداـ أرقاـ بسيطة intتختر 
 قاـ بنفسو كما نشاىد. ر نفس المثاؿ السابؽ لكف المستخدـ يدخؿ األ ()*

sbyte one; 

sbyte two; 

byte dif; 

Console.WriteLine("input the first number"); 

one = Convert.ToSByte ( Console.ReadLine()); 

 

Console.WriteLine("input the second number"); 

two = Convert.ToSByte(Console.ReadLine()); 

 

dif = Convert.ToByte(one - two); 

Console.WriteLine("the deference is {0}", dif); 

وذلػؾ  مػثالً  5.2ة مثػؿ رقػـ مػع عالمػة عشػري المسػتخدـ دخؿيػيفضػؿ أف في ىذا المثاؿ التالي  ()*
 :  doubleألننا استخدمنا 

double one, two, dif; 

 

Console.WriteLine("input the first number"); 

one = Convert.ToDouble (Console.ReadLine()); 

 

Console.WriteLine("input the second number"); 

two = Convert.ToDouble (Console.ReadLine()); 

 

dif = Convert.ToDouble (one - two); 

 

Console.WriteLine("the one value is {0} and two value is {1} the deference is 

{2}", one, two, dif); 

  stringالتعامؿ مع  ()*
 األحمر. نفس الكود السابؽ وتضيؼ عميو ما ىو مظمؿ بالموف 

 (انُصٕص) string يغ انرؼايم ///////  

 

double one, two, dif; 

string universty; 

 

Console.WriteLine("input universty and name"); 

universty = Convert.ToString (Console.ReadLine ()); 

 

Console.WriteLine("input the first number"); 

one = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 

 

Console.WriteLine("input the second number"); 

two = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 

 

dif = Convert.ToDouble(one - two); 

 

Console.WriteLine(universty); 

 

Console.WriteLine("the one value is {0} and two value is {1} the deference is 

{2}", one, two, dif); 

  

} 
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 عممية حسابية بسيطة.  ()*

 

 انحغاتٛح انؼًهٛاخ //

    {     

    int x1 = 10, x2 = 3; 

    Console.WriteLine(x1 * x2); 

} 

   أو عند الحاجة إلى إخراج باقي القسمة:
{ 

int x1 = 10, x2 = 3; 

Console.WriteLine(x1 % x2); 

 

} 

 .سؿفي بيئة الكونالبرنام  عند تشغيؿ  1تجد النات  يساوي 
 .نشاىد كما واحد بمقدار x3  لزيادة مثاؿ )*(

int x1 = 9 , x2 = 3 , x3; 

 

x3 = ++x1; 

Console.WriteLine(x3); 

int x1 = 9 , x2 = 3 , x3; 

 في بيئة الكونسؿ.البرنام  عند تشغيؿ  10سوؼ تجد النات  يساوي 

 

 

 بمقدار واحد ،  x1لزيادة )*( مثاؿ 
x3 = x1++; 

 Console.WriteLine(x3); 

 Console.WriteLine(x1); 

 10تجده يساوي  x1كما ىو و  9يساوي  x3سوؼ تجد نات  
 

 حببع العمليبث احلسببيت على املخغرياث. 
 نقصاف وال زيادة ال المتغير بعد ، نقصاف او زيادة المتغير قبؿموجب أو سالب //قاعدة ثابتة

      int var1, var2 = 6, var3 = 6; 

var1 = var2++ * --var3 ; 

 
//var1= 6++ * --6 

//var1 = 6 * 5 

Console.WriteLine(var1); 

؟ ؟مثاؿ آخر:      @غير مفيـو
int var1, var2 = 6, var3 = 6; 

var1 = ++var2 * 5 + 5 * 2; 

//var = ++6 * 5 + 5 * 2 

//var = 7 * 5 + 5 * 2 

Console.WriteLine(var1);// ٘ٔذجذ قًٛرٓا ذغا 



 

 

 

 «دانيت ليو»مبادئ السي شارب لألستاذ  7

 مثاؿ آخر: 
int x1 = 10, x2 = 3, x3 = 3; 

x3 = x1++; 

 

 

 

Console.WriteLine(x3);// ػششج ذجذْا قًٛرٓا 

Console.WriteLine(x1);//ػشش ئحذٖ ذجذْا قًٛرٓا 

 عمى العمميات الحسابية قبؿ المتغير وبعد المتغير. لمزيد مف التخصيص مثاؿ آخر: 
 تتـ بشكؿ صحيح. استخدـ األقواس دائًما حتى تتأكد مف اف العمميات 

 
int total, salary = 1600, bounus = 5, tax = 5, rent = 10, living = 300; 

total = (salary + bounus) - (tax + rent + living); 

 

Console.WriteLine(total); 

 1290سوؼ تكوف النتيجة 
  falseو  true)*(  عالمة == تعني مقارنة وغالًبا تأتي مع الجممة الشرطية أو مع 

 احلبلت املثبل الفئت العالمت
تسػػاوي صػػح فػػي حالػػة التسػػاوي بػػيف  Var1=var2==var3; 1 ثنائي )مزدوج( ==

 .  أو العكس 3و 2
تسػػاوي صػػػح فػػي حالػػػة عػػدـ تسػػػاوي  Var1=var2!=var3 1 ثنائي )مزدوج( =!

 ،  والعكس.3و 2
مػف  غرأصػ 2صح في حالػة تساوي  Var1=var2 < var3 1 ثنائي )مزدوج( <

 ،  والعكس.3
مػػػف أكبػػػر  2تسػػاوي صػػػح فػػػي حالػػة  Var1=var2 > var3 1 ثنائي )مزدوج( >

 ،  والعكس.  3
أكبػػػر مػػػف  2فػػػي حالػػة تسػػاوي صػػػح  Var1=var2 >= var3 1 ثنائي )مزدوج( >=

 3أو تساوي 
أصػغر مػف  2تساوي صح في حالػة  Var1=var2 <= var3 1 ثنائي )مزدوج( <=

 3أو تساوي 
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 vc4 part1 فيديى
Console.WriteLine("inter an integer"); 

int myint = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

Console.WriteLine("integer less than 10? {0}", myint < 10); 

Console.WriteLine("integer between 0 and 5 and ? {0}",(0 <= myint) &&(myint < 

5)); 

Console.WriteLine("integer is even {0}", myint % 2 == 0); 

 

goto you; 

 

Console.WriteLine("have a good day"); 

 

you: 

Console.WriteLine("the next code"); 
 .ىكذا( 4)تكوف النتيجة إذا كتبنا رقـ 

 
 

 
 
 
 
 

 . وتأكػػػػػدنا أف   false( وفػػػػي حالػػػػػة عكػػػػس ذلػػػػؾ يضػػػػع القيمػػػػة (myint < 10تأكػػػػدنا أف 
((myint < 5  ذا كانت عكس ذلؾ يضع القيمة  .    falseوا 

. (even)زوجيػػة  myint= صػػفر ،  أي أف قيمػػة  myint  ÷2قسػػمة بػػاقي نػػات  وتأكػػدنا أف 
ذا كانت فر   falseدية يضع وا 

ثػـ يػذىب  ;go to youال ينفػذ البرنػام  التعميمػة التػي أسػفؿ  ;go to youوتجػد عنػد كتابػة 
 وينفذ ما تحتيا .  :youالبرنام  إلى التعميمة 

 عالمة && تشترط أف تكوف القيمتيف السابقة والتالية صحيحتيف. ممحوظة: 
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 ============================= vc4 part1 - CH4_B فيديو #

 :  (convert) التحويؿ حاالت بعض
 

//short = convert.ToInt16  

//long=convert.ToInt64 

//double = convert.ToDouble 
 
int mysring; 

 

Console.WriteLine("input value"); 

 

 

mysring = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

 

string res = (mysring < 10)? "mystring is less than 10" : "mystring is greater 

than 10"; 

Console.WriteLine(res); 
   if  :(if statement))*( حالة 

عمػػػى  {} فػػال بػػػد مػػػف عمػػػؿ قوسػػػيف المجموعػػػة  احتمػػػاؿإذا كػػاف الجممػػػة الشػػػرطية بيػػػا أكثػػػر مػػػف 
وذلػػؾ  مجموعػػةواحػػد فمػػيس ضػػروري عمػػؿ قوسػػيف الاحتمػػاؿ الشػػرطيف ، أمػػا إذا كانػػت الجممػػة بيػػا 

 .  كالتالي
 حالة وجود احتماؿ واحد: -1

if (x == 7)  Console.WriteLine("seven"); 

 حالة وجود احتماليف: -2
if (x == 7)  

{ 

    Console.WriteLine("seven"); 

    Console.WriteLine("sept with francais"); 

} 

 :   ifمثاؿ  عمى حالة 
int x = 7; 

if (x == 5) Console.WriteLine("five"); 

if (x == 6) Console.WriteLine("six"); 

if (x == 7)  

{ 

    Console.WriteLine("seven"); 

    Console.WriteLine("sept with francais"); 

} 

if (x == 8) Console.WriteLine("eight"); 

if (x!= 6 && x !=5 && x != 7) Console.WriteLine("UnNoun"); 

 

        } 
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ىميػػة أ ولكػػف مػػف األفضػػؿ عمػػؿ نفػػس المثػػاؿ السػػابؽ بيػػذه الطريقػػة لضػػماف قػػوة الكػػود وىنػػا تظيػػر
else  . 

int x = 7; 

if (x == 5) Console.WriteLine("five"); 

else if (x == 6) Console.WriteLine("six"); 

else if  (x == 7)  

{ 

    Console.WriteLine("seven"); 

    Console.WriteLine("sept with francais"); 

} 

else if (x == 8) Console.WriteLine("eight"); 

else Console.WriteLine("UnNoun"); 

 

        } 

 .  ("unNoun")األخيرة تخبر البرنام  بأنو عكس كؿ ما سبؽ قـ بكتابة   elseو
 

  األرقاـ مقارنة برنام  أوؿ( 1)
رقميف ويقـو بطباعة الػرقـ األوؿ أكبػر أو الػرقـ الثػاني أكبػر قـ بكتابة برنامجي قـو بالمقارنة بيف 

 Ch4أو الرقميف متساوييف بعد المقارنة بيف الرقميف. 
int a,b; 

g: 

Console.WriteLine("input the first (A)"); 

 

a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

 

Console.WriteLine("input the second(B)"); 

b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

 

if (a > b) Console.WriteLine("A is greater than B"); 

else if (b > a) Console.WriteLine("B is greater than A"); 

else Console.WriteLine("A equals B"); 

goto g; 

        } 

   حتى يعود المستخدـ لكتابة األرقاـ مرة أخرى . gotoاستخدمنا 
 ====================================== vc4 part1 - CH4_2 فٛذٕٚ #

آٚظ كشٚى  تشَايج  -2//  

شػػركة ايػػس كػػريـ قامػػت بشػػراء ثالثػػة خطػػػوط إنتاجيػػة  نتػػاج أنػػواع جديػػدة مػػف األيػػس كػػػريـ ، ( 2)
 تي: موظفوا الضرائب قاموا بزيارة الشركة في نياية السنة المالية وقاموا بحساب الضريبة كاآل

قيمػػػػة األربػػػػاح ىػػػػي عبػػػػارة عػػػػف قيمػػػػة المبيعػػػػات مطػػػػروح منيػػػػا المصػػػػاريؼ والتػػػػي تشػػػػمؿ بػػػػدورىا  -
 مصارؼ تصنيعية ومصاريؼ نثرية. 

01:06:43 
 % ضريبة عمى المنت  األوؿ5 -
 % ضريبة عمى المنت  الثاني3 -
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 % ضريبة عمى المنت  الثالث. 1.5 -
 النثرية(المصاريؼ )التصنيعية +  –= المبيعات  األرباح

 ومجموع الضريبة الكمي خالؿ السنة المالية.  المطموب إيجاد قيمة كؿ ضريبة
int L1, L2, L3;//ئجًانٙ يثٛؼاخ نكم يُرج يٍ انصالز يُرجاخ 

int m1, m2, m3;//ئجًانٙ انًصاسٚف انرصُٛؼٛح نكم يُرج يٍ انصالز يُرجاخ 

int t1, t2, t3;// ٍ انصالز يُرجاخئجًانٙ انًصاسٚف انُصشٚح نكم يُرج ي  

int p1, p2, p3; //األستاح نكم يُرج 

double tax1, tax2, tax3,totaltax;//ٙانضشائة نكم يُرج ٔاإلجًان 

 

 انًُرج األٔل //

 //ٔذؼُٙ اقشأ ئجًانٙ قًٛح انًثٛؼاخ نهًُرج األٔل 

 

Console.WriteLine("input L1 total s, "); 

L1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

 ٔذؼُٙ اقشأ انقًٛح انرصُٛؼٛح نهًُرج األٔل//

Console.WriteLine("input m1 total H"); 

m1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

Console.WriteLine("input m1 total T");//// ٔذؼُٙ اقشأ انقًٛح انرصُٛؼٛح نهًُرج

 األٔل

t1= Convert.ToInt32(Console.ReadLine());// انًصاسٚف انرصُٛؼٛح  –ألستاح = انًثٛؼاخ ا

 + انُصشٚح

p1 = (L1) - (m1 + t1); 

Console.WriteLine("total Arbah = {0}",p1); 

tax1  = ( 5 * p1 ) / 100; 

Console.WriteLine("dareba  to the first product  ={0}", tax1); 

Console.WriteLine("Arbah {0} tax1 {1}", p1, tax1); 

Console.WriteLine("--------------------------------"); 

 

  انًُرج انصاَٙ//

Console.WriteLine("input L2 total s, "); 

L2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

Console.WriteLine("input m2 total H"); 

m2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

Console.WriteLine("input t2 total T"); 

t2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

 

p2 = (L2) - (m2 + t2); 

tax2 = (3 * p2  ) / 100; 

Console.WriteLine("dareba  to the second product ={0}", tax2); 

Console.WriteLine("Arbah {0} tax2 {1}", p2, tax2); 

Console.WriteLine("--------------------------------"); 

  انصانس انًُرج//

Console.WriteLine("input L3 total s, "); 

L3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

Console.WriteLine("input m3 total H"); 

m3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

Console.WriteLine("input t3 total T"); 

t3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

 

 

Console.WriteLine("--------------------------------"); 

p3 = (L3) - (m3 + t3); 

tax3 = (1.5 * p3) / 100; 

Console.WriteLine("dareba to the third product ={0}", tax3); 

Console.WriteLine("Arbah {0} tax3 {1}", p3, tax3); 

Console.WriteLine("-----------------------------------"); 

totaltax = tax1 + tax2 + tax3; 

Console.WriteLine("total tax is {0}", totaltax); 
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 يؼشفح أ٘ يُرج ضشائثّ أكصش//

 

if ((tax1 > tax2) && (tax1 > tax3)) 

{ 

 if (tax2 > tax3) Console.WriteLine("tax1, tax2, tax3"); 

 else Console.WriteLine("tax1, tax3, tax2"); 

  

} 

 

else if ((tax2 > tax1) && (tax2 > tax3)) 

{ 

    if (tax1 > ta x3) Console.WriteLine("tax2, tax1, tax3"); 

    else Console.WriteLine("tax2, tax3, tax1"); 

 

} 

if ((tax3 > tax1) && (tax3 > tax2)) 

{ 

    if (tax1 > tax2) Console.WriteLine("tax3, tax1, tax2"); 

    else Console.WriteLine("tax3, tax2, tax1"); 
} 

 
 
وطباعػػة فبرايػػر إف  1قيمػػة الػػرقـ كػػوف تطباعػػة ينػػاير حينمػػا و قػػـ ( قػػـ بكتابػػة برنػػام  يقػػـو بقػػراءة ر 3)

وطباعػػة خػػارج الربػػع األوؿ مػػف العػػاـ ألي قيمػػة  3وطباعػػة مػػارس إف كانػػت قيمتػػو  2كانػػت قيمتػػو 
 ch4_3أخرى 

 
 ====================================== vc4 part1 - CH4_3 فٛذٕٚ #

 

 عٕٚرش حانح األٔنٗ انطشٚقح //

  

int x; 

Console.WriteLine("type your number between 1 to 3 "); 

x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

 

switch (x) 

{ 

    case (1): Console.WriteLine("ganuary"); break; 

    case (2): Console.WriteLine("fep"); break; 

    case (3): Console.WriteLine("fep"); break; 
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    default: Console.WriteLine("out of 1st year quarter"); break; 

} 
 

 
 if   طريقة الثانية الطريقة

g: 

int x; 

 

Console.WriteLine("type your number between 1 to 3 "); 

x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

if (x == 1) Console.WriteLine("ganuary"); 

else if (x == 2) Console.WriteLine("febreuary"); 

else if (x == 3) Console.WriteLine("march"); 

else Console.WriteLine("out of quarter"); 

goto g; 

 

        } 

 .   do while   ،while  ،forأمثمة عمى الحمقات التكرارية )*( 

 
  int i = 1; 

 

do 

{ 

    Console.WriteLine("{0}. refaat", i); 

    i++; 

 

} while (i <= 10); 

 

 ======================================== انصاَٛح انطشٚقح//

int i = 1; 

while (i <= 10) 

{ 

    Console.WriteLine("{0}. refoooooooooo", i); 

    i++; 

 

} 

 

//for انصانصح انطشٚقح ======================================== 

for (i = 1; i <= 10; i++) 

{ 

    Console.WriteLine("{0} refaat hamed", i); 

 

} 
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//CH4_4---------------------------------------------------------------------- 

 

ثػػـ قػػـ بإيجػػاد عػػدد األرقػػاـ الزوجيػػة  9قػػـ بكتابػػة برنػػام  يقػػرأ مجموعػػة مػػف األرقػػاـ تنتيػػي بػػالرقـ ( 4)
 ch4_4ومجموع األرقاـ الفردية 

Ex 

2 4 5 6 7 8 9 

4 even no 

21 odd sum 

Even رقاـ الزوجية،  و تعني األodd  .تعني األرقاـ الفردية 
 الحؿ: 

int n; 

int oddsum=0, evenno=0; 

 

do 

{ 

Console.WriteLine ("input numper"); 

n=Convert.ToInt32 (Console.ReadLine ()); 

    if(n%2==0) evenno=evenno +1; 

    else oddsum =oddsum +n ; 

} 

while (n!=9); 

 

Console.WriteLine("oddsum {0}       evenno {1}", oddsum, evenno); 
} 
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 ch4_5قـ بكتابة برنام  يقـو بإيجاد قيمة الفكتوريؿ ( 5)

   الحؿ
# CH4_5--------------------------------------------------------------------- 
 

 . )الفكتوريؿ( ما معنى 
 لو؟ يؿالفكتور مثاًل ما ىو  5لو عندنا رقـ 

5 = 
5*4*3*2*1 

 120=  (1×2×3×4حاصؿ ضرب )مكونات العدد خمسة الفكتوريؿ ىو أي أف 
int x = 5; 
int f = 1; 
 
for (int i = x; i >= 1; i--) 
{ 
    f = f * i; 
} 
    Console.WriteLine("={0}",f ); 
        } 

 120سوؼ يظير النات  عمى شاشة الكونسؿ = 
 بالترتيب كمصفوفة نكتب الكود بالشكؿ التالي( 5)لمرقـ  الفكتوريؿير تظأما إذا أردنا أف 

int x = 5; 

int f = 1; 

 

for (int i = x; i >= 1; i--) 

{ 

    f = f * i; 

    Console.WriteLine("{0}", f); 

} 

 تظير النتيجة كما نشاىد في الصورة. حتى 
 
 
 
 
 

 لكود كما يمي: إذا أردت المستخدـ يتحكـ في ا دخاؿ فتكتب ا
 
int f = 1; 
 
int re; 
Console.WriteLine ("input"); 
     
re=Convert.ToInt32 (Console.ReadLine()); 
for (int i = re; i >= 1; i--) 
{ 
    f = f * i; 
} 
        Console.WriteLine("{0}", f); 
        } 
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 30نقسػػػاـ الخيطػػػي بمقػػػدار الضػػػعؼ كػػػؿ بكتريػػػا مزروعػػػة فػػػي وسػػػط مختبػػػر تتكػػػاثر بطريقػػػة اال( 6)
فكػػـ سػػيكوف عػػددىا بعػػد  اصػػباحً  8عنػػد السػػاعة  10ثانيػػة ، فػػإذا كػػاف عػػدد البكتريػػا المزروعػػة ىػػو 

 ch4_6مرور ساعة 
 الحؿ
ثانيػة،  أي أننػا لنعػرؼ  مقػدار التكػاثر لمػدة  30عممنا أف البكتريا تتكاثر بمقدار الضعؼ كػؿ * 
 ألنيا تتكاثر مرتيف في الدقيقة.مرة .  120دقيقة  60ر في : فإف البكتيريا سوؼ تتكاثساعة 

  forسوؼ نستخدـ حمقة 
 يصبح الكود كالتالي: الطريقة األولى:  

   double  pct = 10; 

 

for (int i = 1; i <= 120; i++) 

{ 

    pct = pct * 2; 

 

} 

Console.WriteLine("{0} ", pct); 

} 

دقيقػػػة( وذلػػػؾ ألف  60تخػػػزيف عػػػدد البكتريػػػا خػػػالؿ سػػػاعة )حتػػػى نسػػػتطيع  doubleقمنػػػا باختيػػػار 
 مرة في الساعة.  120التكاثر كما عممنا يزيد بمقدار الضعؼ أي مرتيف في الدقيقة أي 

 نستطيع كتابة الكود بيذا الشكؿ أيًضا الطريقة الثانية:  
   double  pct = 10; 

 

for (int i = 1; i <= 60; i++) 

{ 

    pct = pct * 4; 

 

} 

Console.WriteLine("{0} ", pct); 

        } 

 2بدال مف pct  ×(4 )وضربنا البكتريا  20بداًل مف  i<=60في ىذه المرة قمنا بتغير 
 كما نرى في الصورة.  فتعطينا نفس النتيجة
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% مػػف قيمػة المنػػزؿ 5( فػي اسػػتراليا نظػاـ قػػروض المنػازؿ يعتمػػد عمػى تسػػديد دفعػة أوليػػة تسػاوي 7)
شػػير  12بػػاأللؼ لكػػؿ مائػػة ألػػؼ دوالر لمػػدة اؿ 5ألػػؼ دوالر كمعاممػػة ويػػتـ حسػػاب فائػػدة  20زائػػد 

األولى ثـ تستمر نفس نسػبة الفائػدة شػيرًيا لكػف مػع إمكانيػة البػدء بتسػديد مبػالت إضػافية تخصػـ مػف 
 ألؼ ومميوف دوالر قـ بإيجاد اآلتي:  300أف أسعار المنزؿ تتراوح بيف  اسعر البيت األصمي عممً 

يزيػد عػف الفائػدة  اثابػت شػيريً شير األولى قػاـ المشػتري بتسػديد مبمػت  12لو كاف بعد مضي الػ  -1
فقط بعرض جدوؿ يتضمف عدد األشير التي يستمر التسديد فييا وحجـ الفائدة في كػؿ شػير وحجػـ 

 المبمت المخصـو وحجـ المبمت المتبقي. 
ومجمػػػوع الفائػػدة الكمػػػي وسػػػعر البيػػػت  مػػع نيايػػػة ىػػػذا الجػػدوؿ قػػػـ بعػػػرض سػػػعر البيػػت األصػػػمي -2

 ch4_7ا جمالي بعد إضافة قيمة المعاممة ومجموع الفائدة إليو 
 مثاؿ: 

Home=300000 

First pay = 5% = 15000 

File=20000 فموس معاممة 
300000-15000= 285000 

First 12 month 0.005 fayda in all 100,000 $  

285000 * 0.005 fayda = 1425 

1425 * 12 month = 17100  in the first year 

  17100في أوؿ سنة سوؼ تدفع فائدة 
 أيًضا عف كؿ شير 1425في السنة الثانية مطموب منؾ سداد فائدة 

 (285000شيرًيا يبتدي يخصـ مف سعر البيت الذي ىو ) 1425فرًضا لو دفعت زيادة عف 
 (1425)% = 0.005فائدة × ( 285000)* مطموب منؾ سداد قيمة المنزؿ 

 1425مػػػف سػػػعر البيػػػت و 1575دوالر فػػػي شػػػير مػػػا :  فسػػػوؼ تػػػذىب  3000أي:  لػػػو سػػػددت 
 1425 -1575= 3000فائدة. أي أف:  

 فيكوف باقي الحساب بعد نياية الشير األوؿ مف السنة األولى
285000 – 1575 =283425 

( 1417)% = 0.005فائػدة × ( 283425)قيمػة المنػزؿ  في الشػير الثػاني مطمػوب منػؾ سػداد* 
   عف السابؽ. قمت الفائدة  أي قيمة
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 الحؿ كالتالي: 
{ 

        static void Main(string[] args) 

        { 

double  price;// انغؼش انشئٛغٙ نهثٛد 

 

 تانًائح 5 خصى تؼذ انثٛد عؼش//

double  priceAfter; 

double precent;//٘انًائح فٙ أ 

 

  األٔنٗ نغُحا ػٍ انفائذج ئجًانٙ//

double firstyear; 

 

 انشٓش٘ انذفغ يقذاس//

double pay; 

 

 انشٓش٘ انخصى يقذاس//

double p2;  

 

 

inputagine: 

Console.WriteLine("input the price"); 

price = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

if ((price < 300000) || (price > 1000000)) goto inputagine; 

precent = 0.05 * price; 

 

Console.WriteLine ("5 % = {0}",precent); 

 

Console.WriteLine("to open file you must pay 20000"); 

priceAfter = price - precent; 

 

Console.WriteLine ("priceAfter = {0}" , priceAfter ); 

firstyear = priceAfter * 0.005 * 12; 

Console.WriteLine("profit payed for the first 12 mounths ={0}", firstyear); 

Console.WriteLine("How many to pay each month"); 

 

pay=Convert.ToDouble (Console.ReadLine ()); 

 

int month=0; 

double tprofit=0; 

 

 

do 

{ 

 month ++; 

    p2=0.005 * priceAfter  ; 

    tprofit += p2;//or- tprofit = tprofit + p2 

         

 

   priceAfter = priceAfter - (pay - p2); 

   Console.WriteLine("{0} home price left {1} profit month {2} home pay 

{3}",month ,priceAfter,p2,pay - p2); 

 

} while (priceAfter > 0); 

     

Console.WriteLine("---------------------------------"); 

 

 

    double total = price + 20000 + firstyear + tprofit ; 

    Console.WriteLine("total home coast {0} ", total); 

        }  
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    } 

 # VC5Part1 CH5_1========================== 

 
static void Main(string[] args) 

        { 

 

int a; 

 

float b=6.0f; 

 

a = checked((int)b); 

Console.WriteLine(a); 

Console.ReadKey(); 

 

        } 

 

# CH5_2 part1========================== 

 
ushort x1; 

char x2 = 'b'; 

x1 = x2; 

Console.WriteLine("ushort ={0}", x1); 

Console.WriteLine("char={0}", x2); 

//=========================== 

ushort x3; 

char x4 = 'B'; 

x3 = x4; 

Console.WriteLine("ushort ={0}", x1); 

Console.WriteLine("char={0}", x2); 

 

 

//================================== 

    

char x5; 

int i; 

 

for ( i = 1; i <= 100; i++) 

{ 

    x5 = (char)i; 

    Console.WriteLine("char  ={0}", x5); 

    Console.WriteLine("number={0}", i ); 

 } 

 

# CH5_3 part1========================== 
 

short shortResult, shortVal = 4; 
int integerVal = 67; 
long longResult; 
float floatVal= 10.5F; 
double doubleResult, doubleVal = 99.999; 
string stringResult, stringVal = "17"; 
bool boolVal = true; 

 
Console.WriteLine("Variable Conversion Examples\n"); 
doubleResult = floatVal * shortVal; 

Console.WriteLine("Implicit, - > double: {0} * {1} - > {2}", floatVal,shortVal, 

doubleResult); 
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 explicitيحتوي األصغر األكبر ال بد مف . وحتى implicitاألكبر يمكف أف يحتوي األكبر 
  

Type Can safely be converted to 

Byte  short, ushort, int, uint, long, ulong, float, double, decimal 

Sbyte  short, int, long, float, double, decimal 

Short  int, long, float, double, decimal 

Ushort  int, uint, long, ulong, float, double, decimal 

Int  long, float, double, decimal 

Uint  long, ulong, float, double, decimal 

Long  float, double, decimal 

Ulong  float, double, decimal 

Float  Double 

Char  ushort, int, uint, long, ulong, float, double, decimal 

 

 #VC5Part2 CH5_4========================== 

 
class Program 

    { 

 

        enum clothes 

        { 

L = 1, 

xL, 

xxL, 

xxxL = L+7 

 

        } 

        static void Main(string[] args) 

        { 

clothes x ; 

x =(clothes)2; 

Console.WriteLine(x); 

} 

    } 
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 # VC5Part2 CH5_5========================== 

 (@)يراجع static void Main(string[] args)في أعمى يكتب الكود )*( 
  

        enum orientation : byte 

        { 

            north = 1, 

            south = 2, 

            east = 3, 

            west = 4 

        } 

          { 

 

        byte directionByte; 

        string directionString; 

 

orientation myDirection = orientation.north; 

 

Console.WriteLine("myDirection = {0}", myDirection); 

directionByte = (byte)myDirection; 

directionString = Convert.ToString(myDirection); 

Console.WriteLine("byte equivalent = {0}", directionByte); 

Console.WriteLine("string equivalent = {0}", directionString); 

        } 

أو  1وذلػؾ حتػى نحصػؿ عمػى قيمػة    byteمػف نػوع   directionByteقمنا بتعريػؼ المتغيػر 
   myDirectionعمى حسب تعريؼ  أو ثالثة أو اربعة. 2

 وفوائدىا. struct)*( نتحدث عف 
class Program 

    { 

        struct student 

        { 

            public string name; 

            public int mark1,mark2,mark3; 

            public float averag; 

 

 

        } 

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            student student1, student2, student3; 

 

            student1.name = "ahmed"; 

            student1.mark1 = 60; 

            student1.mark2 = 65; 

            student1.mark3 = 85; 

 

            student1.averag = (student1.mark1 + student1.mark2 + student1.mark3) 

/ 3; 

            Console.WriteLine(student1.averag); 

            Console.WriteLine("{0}, {1}", student1.name, student1.mark1); 

          } 

 (.60)أحمد ، و  70سوؼ يظير لنا النات  
 أو أكثر . structبداخؿ  structويمكف وضع 
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حتػػػى  struct لعناصػػر الػػػ  publicوال تنسػػى عمػػؿ حتػػى تسػػتطيع قػػراءة أحػػدىما مػػف اآلخػػر. 
 األخرى.  structتستطيع قراءتيا ضمف الػ 

ليؾ نفس المثاؿ السابؽ مع إضافة   :ا ضافةشاىد المثاؿ والحظ  . جديد structوا 
class Program 

    { 

        struct note 

        { 

            public string Birthday; 

                     

        } 

         

         struct address 

        { 

            public int sector, streat, home; 

 

            public note nt;  

 

        } 

        struct student 

        { 

            public string name; 

            public int mark1,mark2,mark3; 

            public float averag; 

             

             

 

            public address adres; // strcut address تذاخم strcut student 

 

        } 

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

             

             

            student student1; //, student2, student3; 

 

             

 

             

            student1.adres.nt.Birthday = "1397"; 

            student1.name = "ahmed"; 

            student1.mark1 = 60; 

            student1.mark2 = 65; 

            student1.mark3 = 85; 

            student1.adres.sector = 510; 

            student1.adres.home = 10; 

            student1.adres.streat = 30; 

             

            student1.averag = (student1.mark1 + student1.mark2 + student1.mark3) 

/ 3; 

            Console.WriteLine(student1.averag); 

            Console.WriteLine(student1.adres.sector );// قًٛح طثاػح strcut adres 

            Console.WriteLine("{0}, {1}", student1.name, student1.mark1); 

            Console.WriteLine(student1.adres.nt.Birthday); 

          } 

 .  struct studentبداخؿ  struct adressكما نرى أدخمنا 
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 : structبداخؿ  enumواآلف بقي لنا أف نعرؼ كيؼ نستدعي 
 وطباعة عنصر منيا. enum إليؾ المشروع بالكامؿ بعد إقحاـ 

} 

        struct note 

        { 

            public string Birthday; 

                     

        } 

         

         struct address 

        { 

            public int sector, streat, home; 

 

            public note nt;  

 

        } 

        struct student 

        { 

            public string name; 

            public int mark1,mark2,mark3; 

            public float averag; 

             

 //عٕف َقٕو ترؼشٚف ئُٚى            

            public direc orient; 

 

            public address adres; // strcut address تذاخم strcut student 

 

        } 

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

 

             

 

  student student1; //, student2, student3; 

  student1.orient = (direc)1; 

              

  student1.adres.nt.Birthday = "1397"; 

  student1.name = "ahmed"; 

  student1.mark1 = 60; 

  student1.mark2 = 65; 

  student1.mark3 = 85; 

  student1.adres.sector = 510; 

  student1.adres.home = 10; 

  student1.adres.streat = 30; 

   

  student1.averag = (student1.mark1 + student1.mark2 + student1.mark3) / 3; 

  Console.WriteLine(student1.averag); 

  Console.WriteLine(student1.adres.sector );// قًٛح طثاػح strcut adres 

  Console.WriteLine("{0}, {1}", student1.name, student1.mark1); 

  Console.WriteLine(student1.adres.nt.Birthday); 

 طثاػح اإلُٚى//  

  Console.WriteLine(student1.orient); 

} 
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 # VC6Part1 CH6_1========================== 
class Program 

    { 

 

//function (write) 

 

     static void write () 

     { 

         Console.WriteLine("one"); 

         Console.WriteLine("two"); 

         Console.WriteLine("three"); 

     

    } 

        static void Main(string[] args) 

        { 

 طشٚقح اعرذػاؤِ//

            write(); 

             

        } 

 

 # VC6Part1 CH6_2========================== 

 (  15ص ) . اضغط ىناقبؿ ىذا الدرس ال بد لؾ أف تراجع الفيكتوريؿ 
  x1, x2, x3ـ بعمػؿ الفيكتوريػؿ ألكثػر مػف متغيػر مثػؿ:ىذه ىي الطريقة القديمة التي ممكف تقػو 

 ىما المثاؿ التالي:
 يرغٛش يٍ ألكصش انفٛكرٕلاير ػهٗ نهحصٕل انقذًٚح انطشٚقح//

            // 5! = 5*4*3*2*1= 120 , 4! = 4*3*2*1= 24 , 3! = 3*2*1= 6 ===== 150 

            // y = 5! + 4! + 3! ٘ا y = 120 + 24 + 6 

             

            int x1 = 5, x2 = 4, x3 = 3; 

            int y, f1 = 1, f2 = 1, f3 = 1; 

             

 نُغرطٛغ انحصٕل ػهٗ انفكرٕسٚم نهًرغٛش ئكظ ٌٔ//            

 

            for(int i =1; i<= x1 ; i++) 

            { 

                f1 *= i; 

            } 

 

            for (int i = 1; i <= x2; i++) 

            { 

                f2 *= i; 

            } 

            for (int i = 1; i <= x3; i++) 

            { 

                f3 *= i; 

            } 

            y = f1 + f2 + f3; 

            Console.WriteLine(y); 

        } 
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   functionأما الطريقة المثمى ىي استخداـ 
 انفاَكشٍ ُْا َكرة  //

     

        static int face (int x) 

        { 

            int f = 1; 

            for (int i = 1; i <= x; i++) 

            { 

                f *= i; 

                 

            } 

 

            return (f); 

        } 

 

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

 

 

            y = (face (x1) + face(x2) +  face (x3)); 

            Console.WriteLine(y); 

 

            Console.WriteLine(face (x1) + face (x2) + face (x3)); 

 .( 150)السطر الثاني  وفي ( 150)سوؼ تجد النتيجة 
 مثاؿ آخر لتدعيـ إنشاء الفانكشف:

class Program 

    {    

     

         

 

 ػهٗ عثٛم انًصال: أسقاو يجًٕػح َجًغ أٌ أسدَا ئرا شاَٙ فاَكشٍ َكرة ُْا //        

 

        static int addition(int x1, int x2, int x3, int x4) 

        { 

            int sum; 

            sum = x1 + x2 + x3 + x4; 

            return (sum); 

        } 

         

        static void Main(string[] args) 

        { 

 

            int y, x1 = 5, x2 = 4, x3 = 3; 

             

 

            Console.WriteLine(addition(10,20,30,40)); 

 .( 100)تجد النتيجة سوؼ 
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 # VC6Part1 CH6_3========================== 00:22:14 

 : paramsيتحدث ىذا الجزء عف 
 كالتالي: functionنقـو بعمؿ 

class Program 

    { 

    //function 

 

        static int ser(params int[] d) 

        { 

            int m = d[0]; 

            foreach (int val in d) 

            { 

                if (m < val) m = val;} 

            return (m); 

        } 

  

            static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine(ser(1, 4, 3,4,5,6)); 

} 

    } 

 قمنا بالكتابة
 ىي أكبر قيمة في األرقاـ التي تمت كتابتيا في الكونسؿ.( 6)ألف رقـ  6سوؼ تجد النتيجة 

 
 # VC6Part1 CH6_4========================== 00:31:48 

   referenceتمرير المتغير عف طريؽ سوؼ نتحدث عف 
   static void doublenumber(ref int val) 

        { 

            val *=2; 

            Console.WriteLine(val); 

          } 

         

        static void Main(string[] args) 

        { 

            int mynumber = 10; 

            Console.WriteLine(mynumber); 

            doublenumber(ref mynumber); 

            Console.WriteLine(mynumber);            

        } 

 
 .20والثالث  20والثاني  10سوؼ تجد النتيجة في الكونسؿ في السطر األوؿ 
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# VC6Part1 CH6_5========================== 00:38:09 

   referenceوالفرؽ بينيا وبيف  outالكممة المفتاحية نتحدث عف 
ا المتغيػر لػو وحتػى إذا كػاف ىػذ تتعامؿ مع المتغير الػذي لػيس لػو قيمػة وتعطيػو قيمػة outالفرؽ أف 

 .maxIndex قبمو فيكوف ليس لو قيمة ويأخذ قيمة متغير الدالة  outقيمة فإذا كتبنا كممة 
تتعامػػؿ مػػع المتغيػػر الػػذي لػػو قيمػػة ومػػف ثػػـ ال تغيػػر قيمتػػو وتحػػتفظ بقيمػػة الدالػػة  referenceأمػػا 

 $األصمية.
 

//function 5 out 

         

        static int MVi(int[] intArray, out int maxIndex) 

        { 

            int maxVal = intArray [0]; 

            maxIndex = 0; 

            for (int i = 1; i < intArray.Length; i++) 

            { 

                if (intArray[i] > maxVal) 

                { 

                    maxVal = intArray[i]; 

                    maxIndex = i; 

                } 

            } 

            return maxVal; 

        } 

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

 

            //function 5 out 

            int[] A = { 1, 8, 3, 6, 2, 5, 9, 3, 0, 2 }; 

            int Index; //← 

ىنػػػا لػػػو كتبنػػػا أف ىػػػذا المتغيػػػر يسػػػاوي أي قيمػػػة فمػػػف يمتفػػػت إلييػػػا البرنػػػام  وسػػػوؼ ينفػػػذ قيمػػػة //
Maxval 

            Console.WriteLine("The maximum value in myArray is {0}",MVi(A, out 

Index)); 

            Console.WriteLine("The first occurrence of this value is at element 

{0}", 

            Index + 1); 

             

 

 

        } 
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 # VC6Part1 CH6_6========================== 00:48:01 

   «ُبعد المتغيرات»أو  variable scopeسوؼ نتحدث عف 
class Program 
    { 
        static int x; 
         
        static void write () 
 
        { 
        Console.WriteLine("func write {0}", Program.x); 
            x = 18; 

 انفاَكشٍ فٙ يحهٛح ئكظ ٕٚجذ ال ألَّ انؼانًٛح ْٙ ئكظ ؼرثشذ ُْا//            

        } 
        static void Main(string[] args) 
        { 
           
            int x = 5; 
            Program.x = 12; 
            Console.WriteLine("main1 Local {0}", x); 
 
            Console.WriteLine("main2 {0}", Program.x); 
            x = 16; 
            write (); 
            Console.WriteLine("main3 {0}", x); 
 
        } 

 كالتالي:ؿ و التي تظير في شاشة الكونسوسوؼ تجد النتيجة 
 
 

 

 
 # VC6Part1 CH6_7==========================01:00:45 
  class Program 

    { 

        static string mystring; 

         

        static void write() 

        { 

            string mystring = "starting define in write ()"; 

            Console.WriteLine("now in write"); 

            Console.WriteLine("loacl mystring = {0}", mystring); 

            Console.WriteLine("global mystring = {0}", Program.mystring); 

          } 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            int fd; 

            Console.WriteLine("function 6 variable scope"); 

            string mystring = "string defined in main()"; 

            Program.mystring = "global string"; 

            write(); 

            Console.WriteLine("\n Now in main ()"); 

            Console.WriteLine("Local mystring={0}",mystring ); 

            Console.WriteLine("globel mystring = {0}",Program.mystring); 

            Console.WriteLine(); 

        } 
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# VC6Part2 CH6_8========================== وبداية الفيدي  
   mainسوؼ نتحدث عف الػ 

 أشكاليا:
static void Main() 
static void Main(string[] args) 
static int Main() 
static int Main(string[] args) 

 
ونسػػػػػػتطيع اسػػػػػػتدعاىا بعػػػػػػد فػػػػػػتح قائمػػػػػػة  debugبعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ نتحػػػػػػدث عػػػػػػف  

properties   ونختارdebug :كما نرى في الصورة 
 
 
 
 
 

 ← arguments إليؾ الكود الستدعاء الػ 
class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

Console.WriteLine("command line arguments were specified:", args.Length); 

             

            foreach (string arg in args) 

            { 

            Console.WriteLine(arg); 

 

          } 

  } 

  } 
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# VC6Part2 CH6_9========================== 00:08:01 

 structيتحدث عف 
struct student 

        { 

            public string name; 

            public int biomark; 

            public int chmark; 

            public int medmark; 

            double average; 

 

 

            public void set(string n1, int m1, int m2, int m3) 

            { 

                name = n1; 

                biomark = m1; 

                chmark = m2; 

                medmark = m3; 

                average = (biomark + chmark + medmark) / 3; 

            } 

 

            public void print() 

            { 

                Console.WriteLine("------------- student------------- "); 

                Console.WriteLine("name is {0}", name); 

                Console.WriteLine("biomark is {0}", biomark); 

                Console.WriteLine("chmark is {0}", chmark); 

                Console.WriteLine("medmark is {0}", medmark); 

                Console.WriteLine("average is {0}", average); 

                Console.WriteLine("---------------------------------- "); 

            } 

 

            static void Main(string[] args) 

            { 

                student s1 = new student(); 

                student s2 = new student(); 

                student s3 = new student(); 

 

                s1.set("mohamed", 29, 30, 12); 

                s2.set("ahmed", 23, 25, 10); 

                s3.set("sara", 24, 30, 15); 

 

                s1.print(); 

                s2.print(); 

                s3.print(); 

            } 

        } 

  



 

 

 

 «دانيت ليو»مبادئ السي شارب لألستاذ  31

# VC6Part2 CH6_10==========================00:28:21 
 overloadingذأيم كٛف ٚرى انرؼايم يغ األٔفش نٕدَج 

class Program 

    { 

        //overloading 

        static int add(int a, int b) 

        {return (a + b);} 

         

        static int add(int a, int b ,int c) 

        {return (a + b + c);} 

 

        static int add(ref int a, ref int b) 

        { 

            a += 3; 

            b += 4; 

            return (a + b); 

        } 

         

        static double add(double a, double b) 

        {return (a + b);} 

 

        static string add(string a, string b) 

        {return (a +" "+ b);} 

         

         

        static void Main(string[] args) 

        { 

        int m1 = 10; 

        int m2=5; 

        int m3 = 7; 

         

        double d1= 10.3; 

        double d2 = 5.3; 

 

        string s1 = "maha"; 

        string s2 = "ashraf"; 

 

            Console.WriteLine("integer 3 = {0}",add (m1,m2,m3)); 

            Console.WriteLine("integer normal = {0}",add(m1,m2)); 

            Console.WriteLine("integer ref={0}",add(ref m1,ref m2)); 

            Console.WriteLine("double= {0}",add(d1,d2)); 

            Console.WriteLine("string ={0}",add(s1, s2)); 

 

        } 

    } 
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# VC6Part2 CH6_11==========================00:42:42 

 وأىميتو. delegateسوؼ نتكمـ عف التفويض 
class Program 

      { 

ٕٚضانرف //              

 

         delegate double processDelegate (double  multiply, double divide); 

 

        static  double multiply(double  param1, double param2) 

        { 

            return param1 * param2; 

         

        } 

 

        static double divide (double param1, double param2) 

        { 

            return param1 / param2; 

        } 

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            processDelegate process; 

            Console.WriteLine("inter 2 number with comma"); 

            string input = Console.ReadLine(); 

            int commapos = input.IndexOf(','); 

            Console.WriteLine("length to input.length ={0} ",input.Length );         

 

// عٕف ذغأ٘  طٕل انكراتاخ tupniُْا   

             

            double x1 = Convert.ToDouble (input.Substring(0, commapos)); 

            double x2 = Convert.ToDouble (input.Substring(commapos + 1, 

(input.Length - commapos - 1))); 

 

            Console.WriteLine("enter M to multiply or D to divide"); 

            input = Console.ReadLine(); 

            if (input == "M") 

            process = new processDelegate (multiply); 

            else 

            process = new processDelegate(divide); 

             

            Console.WriteLine("result is :{0}",process (x1,x2)); 

 

            Console.WriteLine("the place of commapos here <,> = {0} ", 

commapos); 

             

            } 

    } 
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# VC7 Part1 CH7_1========================== بداية فيديو جديد 
class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
                
           /* DateTime d = DateTime.Now; 
            Console.WriteLine("today is {0}", d); 
            Debug.WriteLine(string.Format("-------------------------------"));             
            Debug.WriteLine(string.Format("today is {0}", d)); 
            Debug.WriteLine(string.Format("-------------------------------")); 
            */ 
 
            int[] testArray = {4, 7, 4, 2, 7, 3, 7, 8, 3, 9, 1, 9}; 
            int[] maxValIndices; 
 
            int maxVal = Maxima(testArray, out maxValIndices); 
             
Console.WriteLine("Maximum value {0} found at element indices:",maxVal); 
foreach (int index in maxValIndices) 
{ 
Console.WriteLine(index); 
} 
Console.ReadKey(); 
        } 
// function 
        static int Maxima(int[] integers, out int[] indices) 
{ 
Debug.WriteLine("Maximum value search started."); 
indices = new int[1]; 
int maxVal = integers[0]; 
indices[0] = 0; 
 
         /*   Trace.Assert(maxVal == 10, "Variable out of bounds.", 
"Please contact vendor with the error code Arab01.");*/ 
int count = 1; 
Debug.WriteLine(string.Format( 
    "Maximum value initialized to {0}, at element index 0.", maxVal)); 
 
for (int i = 1; i < integers.Length; i++) 
{ 
Debug.WriteLine(string.Format("Now looking at element at index {0}.", i)); 
اكرة انجًهح انرانٛح"" 8أٔ ذغأ٘  5ئرا كاَد اٜ٘ ذغأ٘  //  
Debug.WriteLineIf(i == 5 || i == 8,string.Format("hi danti")); 
 
if (integers[i] > maxVal) 
{ 
maxVal = integers[i]; 
count = 1; 
indices = new int[1]; 
indices[0] = i; 
 
    Debug.WriteLine(string.Format( 
"New maximum found. New value is {0}, at element index {1}.",maxVal, i)); 
 } 
else 
{ 
if (integers[i] == maxVal) 
{ 
count++; 
int[] oldIndices = indices; 
indices = new int[count]; 
oldIndices.CopyTo(indices, 0); 
indices[count - 1] = i; 
Debug.WriteLine(string.Format("Duplicate maximum found at element index {0}.", 
i)); 
} 
} 
} 
Trace.WriteLine(string.Format("Maximum value {0} found, with {1} occurrences.", 
maxVal, count)); 
 
            Debug.WriteLine("Maximum value search completed."); 
return maxVal; 
} 
    } 
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# VC7 Part1 CH7_2========================== 00:18:35 or 

00:19:10 

 :debugأواًل: طريقة 
 وأىميتو. debugالتعامؿ مع عمى مثاؿ بسيط 

 

class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            int ro = 1, x= 5; 

 

            for (int i = 1; i <= x; i++) 

            { 

                ro = ro * i; 

 

 قًٛرٓا اكرة تصالشح اٜ٘ كاَد ئرا ششط ذٕٚج ُْا//             

                Debug.WriteLineIf(i==3,string.Format("ro={0}, i={1}", ro, i)); 

 انفٛكرٕسٚم نحغاب//                

                Debug.WriteLine(string.Format("ro={0}, i={1}",ro,i)); 

             

} // tracepoint   ٍانًًكٍ أٌ َقف ُْا نؼًمي  

 

            Console.WriteLine(string.Format("factorial of 5 is {0}",ro)); 

 

            Console.WriteLine("ok"); 

            Debug.WriteLine("debug mood"); 

            Trace.WriteLine ("trace mood"); 

        } 

 debugعند تشغيؿ البرنام  بطريقة  output ىذا ما سوؼ يظير في شاشة
 مع العمـ أف ىذه المعمومات ال تظير لممستخدـ ، وتظير لممبرم  فقط لمتأكد مف صحة األرقاـ.
 

ro=1, i=1 

ro=2, i=2 

ro=6, i=3 

ro=6, i=3 

ro=24, i=4 

ro=120, i=5 

debug mood 

trace mood 

  



 

 

 

 «دانيت ليو»مبادئ السي شارب لألستاذ  35

 :trace point طريقة  :اثانيً 
   debugالبرنام  بطريقة الػ  عمؿ عند تشغيؿ ت، و debugى طرؽ الػ عتبر مف إحدوىي ت

 ←وطريقػػػػػة تشػػػػػغيميا كػػػػػاآلتي: تختػػػػػار السػػػػػطر الػػػػػذي تريػػػػػد معرفػػػػػة نتائجػػػػػو ، ثػػػػػـ كميػػػػػؾ يمػػػػػيف 
Breakpoint ← tracepoint . 

 ونكتب في المربع األوؿ الجممة التي نريد أف نعرضيا مثاًل:
Result now  is {ro} and {i} 

 conditionيع وضع شرط وكذلؾ نستط

 : Breakmodeطريقة  : اثالثً 
ثػػـ تضػػغط كميػػؾ يسػػار وطريقػػة تشػػغيميا أيًضػػا كػػاآلتي: تختػػار السػػطر الػػذي تريػػد معرفػػة نتائجػػو، 

 .debugثـ تشغيؿ الػ  لتظير أمامؾ نقطة حمراء
 :أنواع الشاشات

 : localالشاشة -1
وال يمكػػف أف  {}بػػيف عالمتػػي المجموعػػة  التػػي توجػػد مػػاتعتبػػر شاشػػة محميػػة تقػػـو بمراقبػػة النتػػائ  

 تراقب نتائ  كؿ البرنام . 

 :Autoالشاشة -2
 اليدؼ منيا مراقبة نتائ  كؿ البرنام  ميما كانت عدد المتغيرات أو عدد األسطر . 

 : watchالشاشة -3
بمثابػة شاشػة مراقبػة ،وتسػتطيع مػف خاللػو أف تعطػي البرنػام  قػيـ أخػرى  watchتعتبر الشاشػة 

 تبار النتائ .الخ
 call stackشاشة -4

  ىذه الشاشة تعرؼ مف خالليا أيف أنت موجود في البرنام  ورقـ السطر.
00:00:44 

# VC7 Part2 CH7_3========================== @ 
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# VC7 Part2 CH7_4===============================  

 

 catchو  tryطريقة  :اصطياد أو منع األخطاء error handling:  ارابعً 
class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

 

            int[] a = { 0, 1, 2 }; 

 

            int w = 0; 

            try 

            { 

 انخطأ جًهح ْزِ//                

            //a[6] = 9; 

                 

 صفش ػهٗ انقغًح ٚجٕص ال انصاَٙ انخطأ//                

                 

                Console.WriteLine(8 / w); 

                } 

                 

            catch (System.IndexOutOfRangeException e) 

            { 

                Console.WriteLine("catch 1 is " + e.Message); 

            } 

 

            catch (System.DivideByZeroException e) 

            { 

                Console.WriteLine("catch 2 is " + e.Message); 

            } 

            finally 

            { 

                Console.WriteLine("there are an error"); 

 

            } 

        } 

 deubg ← exceptionsإذا أردت معرفة أنواع األخطاء فيمكنؾ ذلؾ مف 
 كما في الصورة: ..view Detailأو يمكنؾ مباشرة معرفة نوع الخطأ تختار 
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 سىف نخحدد بعد ذلك عن
Object Oriented Programing 

Interface 
 مف الكالساتيدعـ العديد 

 
 disposableلتفريت الذاكرة يمكف ذلؾ مف خالؿ 

 :ويكوف الكود ىكذا
< ClassName > < VariableName > = new < ClassName > (); 

... 

Using ( < VariableName > ) 

{ 

... 

} 

 في البداية ىكذا:  usingأو تضع 
using ( < ClassName > < VariableName > = new < ClassName > ()) 

{ 

... 

} 

 وبالتالي يقـو بعممية تحرير لمذاكرة.
Interface: .وتعني توصيؿ أو اتصاؿ 

الكالس الػػذي تريػػػده أو أكثػػر مػػػف تمحقيػػا بػػػثػػـ  methodeتجميػػع مجموعػػة مػػػف المعمومػػات فػػػي 
 يدعـ أكثر مف كالس. Interfaceكالس ألف 

 :  Inheritance: الوراثة

 ى يجعؿ االبف يحتوي عمى جميع خصائص األب. يمكف توريث الكالس األب إلى ا بف حت
  sealedإذا كاف الكالس األب مف نوع 

 :polymorphism:  تعدد األشكاؿ
 اليدؼ منو اختصار الكود. 

   وىذا ىو المثاؿ
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Cow myCow = new Cow(); 

Chicken myChicken = new Chicken(); 

myCow.EatFood(); 

myChicken.EatFood(); 

 

 EatFoodليػػػا  myChickenخػػػاص بيػػػا. و  EatFoodليػػػا  MyCowف عػػػرؼ تمقائًيػػػا أ
 آخر.
 

 :  object :Relationships Between Objectsالعالقات بيف 

 تعتبر العالقات بيف األوبجكت مف نوعيف:
1- Containment://احتواء 
 بمعنى أنو يكوف ىناؾ صمة بيف كالسيف ،  األولػى يسػتطيع التػدخؿ فػي عمػؿ الثػاني بمعنػى أنػو

 يستطيع أف يضيؼ تغييرات أو معمومات عمى الثاني. 
الثػػاني يكػػوف عنػػده قػػدرة عمػػى الػػتحكـ فػػي األوؿ واألوؿ يػػتحكـ وىػػو يشػػبو الوراثػػة ولكػػف الفػػرؽ أف 

 في الثاني عمى حسب ما نريد.
 

2- Collections://مجموعات 
 

Operator overloading: 

 ممكف ايًضا مف خاللو اختصار الكود
 مثاؿ:

if (cowA.Weight > cowB.Weight) 
{ 
... 
} 

 ممكف بداًل مف ذلؾ اختصار الكود بيذا الشكؿ.
if (cowA > cowB) 
{ 
... 
} 

01:23:00 
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#//VC8 Part1 CH8_1========================== بداية الفيديو 
public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            ((Button)sender).Text = "clicked"; 

            //button1.Text = "click"; 

             

            Button newButton = new Button(); 

 

             

            //newbutton.Click += new EventHandler (newbutton_Click); 

             

            newButton.Click += new EventHandler(newButton_Click); 

 

            newButton.Text = "newButton"; 

            Controls.Add(newButton); 

        } 

        private void newButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            ((Button) sender).Text= "cllicked"; 

            //newButton.Text = "clicked"; 

             

            MessageBox.Show(" newButton.Click += new 

EventHandler(newButton_Click) good"); 

 

 

        } 

#//VC10 Part1 CH9_1========================== بداية الفيديو 
 Classسوؼ نتحدث عف الكالس 

 يمكف قراءتو في المشروع فقط . وتعني داخمي،  internalالكالس االفتراضي يكوف مف نوع 
 

internal abstract class abstra 

        {  

         

        } 

 

        class sun : abstra 

        {  

        } 

        static void Main(string[] args) 

        { 

//    abstra ref = new abstra (); ال ًٚكٍ قشائرٓا             

        } 

 فيمكف قراءتو في المشاريع األخرى. publicمف نوع  أما إذا جعمت الكالس
public class abstra1 

        {  

 ًٚكٍ قشاءذّ داخم انًششٔع ٔانًشاسٚغ األخشٖ أًٚضا ألَّ ػاو//        

      } 
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  newأي ال يمكف استنساخو عف طريؽ  abstractمف الممكف أف يكوف الكالس مف نوع * 
 .كما نرى كالس آخر abstractمف ( نورث)أو لكف يمكف اف نشتؽ 

abstract class indian 

        {  

        } 

         

        static void Main(string[] args) 

        { 

        indian ind = new indian(); ال ًٚكٍ رنك فال ًٚكٍ قشاءذٓا 

        } 

 

 Publicومف ممكف أف يكوف  internalممكف أف يكوف  Abstract* ممحوظة: 
و استنسػػػاخ كػػػالس أشػػػتقاؽ فيعنػػػي أننػػػا ال نسػػػتطيع ا sealedمػػػف نػػػوع أمػػػا إذا كػػػاف الكػػػالس * 
 كما نرى. newلكف نستطيع عمؿ  أي أنيا تجعؿ األب عقيـ ال يمكف الوراثة منو. .جديدة 

class Program 

    { 

 

        internal sealed class refaat 

        { 

        } 

         

        static void Main(string[] args) 

        { 

         refaat refo = new refaat ();    

        } 

    } 

التوريػػث: الكػػالس االبػػف ال يمكػػف أف يكػػوف لػػو إال أب واحػػد. وال يمكػػف لالبػػف أف يجعػػؿ االبػػف * 
 الثاني أًبا لو.

لكػػػف يمكػػػف  .( داخمػػػي) internalمػػػف كػػػالس ( عػػػاـ)   publicكػػػالس توريػػػث * ال يمكػػػف 
 العكس.

 publicإلى  Public أو internalإلى  internalويمكف توريث 
 
 
class arab {} 

         

        public class egypt : arab { } 

 pnaitpيٍ َٕع  tuirauri ٔrpypiيٍ َٕع  raraتانطثغ ال ًٚكٍ رنك ألٌ  //

         

 انصغٛش يٍ انصغٛش  ٚشز أٌ ًٚكٍنكٍ  انصغٛش يٍ انكثٛش  ٚشز أٌ ًٚكٍ ال* 

         

public class arabchild : arabOk { } 

        //public class egypt : arab {} ال ًٚكٍ أٌ ٚشز  انكثٛش يٍ انصغٛش 

        class egypt : arab { }// ًٚكٍ أٌ ٚشز  انصغٛش يٍ انصغٛش 
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Modifier Meaning 

none or internal   Class accessible only from within the current 

project . 

public   Class accessible from anywhere . 

abstract or internal abstract   Class accessible only from within the current 

project, and cannot be instantiated, only derived 

from . 

public abstract  Class accessible from anywhere, and cannot be 
instantiated, only derived from . 

sealed or internal sealed   Class accessible only from within the current 

project, and cannot be derived from, only 

instantiated . 

public sealed   Class accessible from anywhere, and cannot be 

derived from, only instantiated . 

 :interfaceرؽ إلى موضوع سوؼ نتط
  sealedوال  abstractال  interface الػ ال يوجد في 
interface  يمكػػف أف يكػػوف لفبػػف فيػػو عػػدة آبػػاء، لكػػفclass  ال يمكػػف أف يكػػوف لفبػػف غيػػر أب

 واحد.
 internal interface skill { } 

 

        interface skills { } 

 

        interface it : skill,skills  { } 

         

        class im : it { } 

 

        -------------------------- 

        class lion{} 

        class tiger { } 

        interface  jungle{ } 

        interface  desert { } 

        interface mountain { } 

         

class wildcat: tiger , jungle , mountain { }   // ُْا ًٚكٍ انرٕصٛم تٓزا انشكم 

 

         

        class cat : tiger, jungle, mountain { } 

)القػػػط البػػػري( ويمكػػػف  wildcatىػػػو األب وال يمكػػػف توريػػػث أكثػػػر مػػػف أب لمكػػػالس  tigerأصػػػبح 
 كما شاىدنا. interfaceتوصيؿ أكثر مف 

00:53:02 
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//VC10 Part1 CH9_2========================== بداية الفيديو 
class Program 

    { 

        public abstract class Mybase { } 

 

        class Myclass : Mybase { } 

 

         

        interface Mybaseinterface { } 

        public interface  myBaseinterface2 {} 

        interface myinterface { } 

 

        interface AllMyinterface : Mybaseinterface, myBaseinterface2 { } 

 

        sealed class AllCompletleyclass : Myclass, myinterface { } 

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            AllCompletleyclass opjec = new AllCompletleyclass(); 

      Console.WriteLine(opjec.ToString()); 

        } 

    } 

#//VC10 Part1 CH10_3========================== بداية الفيديو 
 
class human 

        { 

            string s; 

 

            int age; 

 

            //consructor 1 

            public human () 

            { 

                Console.WriteLine("you just initiate in inctance "); 

            } 

 

            //costructor 2 

             

            public human(string  s1, int age1) 

            { 

                s = s1; 

                age = age1; 

               

                Console.WriteLine("{0}, {1} ",s, age); 

             } 

        } 

     

        static void Main(string[] args) 

        { 

            human a = new human();// عٕف ٚقٕو تطثاػح انكَٕغرشكرش األٔل ألَّ ال

 ٚغرقثم قٛى

 

* a.s="mohamed";/ شف اإلط فًؼُٗ رنك أٌ انًرغٛش ئط نٛظ تثهك ئرا نى ٚظٓش ح  

    human b = new human("mohamed", 23);// انكَٕغرشكرش انز٘ ٚغرقثم  ػٍ ُْا تحس

ْٙ ئط 1ْٕ انغٍ ٔئط 1قًٛرٍٛ ٔٔجذِ فطثغ قًٛرٓى ألٌ انغٍ  

//b.s = "refoo"; 

            //b.age = 29; 

            //Console.WriteLine("name is {0}, age {1}",a.s,a.age); 

            //Console.WriteLine("name is {0}, age {1}", b.s, b.age); 
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أي التغميػػػؼ واليػػػدؼ منيػػػا الحفػػػاظ عمػػػى أمنيػػػة  incapsulationنتحػػػدث عػػػف نقطػػػة ميمػػػة وىػػػي 
فػػي األوبجكػػتس فنضػػع  .الخػػاص بالبرنػػام    Mainفػػي الػػػ األوبجكػػتس حتػػى ال نضػػع البيانػػات 

 .ويعطيني ذلؾ حماية أكثر لمبرنام  مغمفةحتى تصبح الس الك
)بنػػػاء تشػػػييد( لػػػػنفس  construtorوتعنػػػي عمػػػػؿ أكثػػػر مػػػف  overloadingكمػػػا نسػػػتطيع عمػػػؿ 

 الكالس.
 :نرىسوؼ  كمااآلف نريد تطوير البرنام  أكثر 

class Program 

    { 

 

        public class human 

        { 

            string s; 

            int age; 

 

            //consructor 1 َٙانًشٛذ أٔ انثا 

            public human () 

            { 

                Console.WriteLine("you just initiate in instance "); 

            } 

             

                  

            //costructor 2 َٙانًشٛذ أٔ انثا 

             

            public human(string  s1, int age1) 

            { 

                s = s1; 

                age = age1; 

               

                Console.WriteLine("{0}, {1} ",s, age); 

             } 

 

جكد حرٗ ال ٚحجض يغاحح فٙ انشاوانٓذف يُٓا ذذيٛش األٔت //               

            ~human() 

            { 

                Console.WriteLine ("the human is destroyed"); 

            } 

        } 

 كالط جذٚذ ٚشز يٍ انكالط ْٕٛيٍ //        

     

        public class student : human// ط األب ْٕٛيٍ تاتهكال تذ أٌ ٚكٌٕ انكال  

        {  

            int id; 

            int sum;  ًيجًٕع عثغ يٕاد دساعٛح يصال // 

 

            public student() { } 

            public student(string s2 , int age , int id1, int sum1) : 

base(s2,age) 

            { 

                id = id1; 

                sum = sum1; 

                Console.WriteLine("name is {0} , age is {1} student id is {2}, 

sumation is {3} ", s2, age, id1, sum1); 

            } 
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        }  
     

        static void Main(string[] args) 

        { 

            human a = new human //عٕف ٚقٕو تطثاػح انكَٕغرشكرش األٔل ألَّ ال )(;

 ٚغرقثم قٛى

            human b = new human("mohamed", 23); ُْ٘ا تحس ػٍ انكَٕغرشكرش انز //

ْٙ ئط 1ْٕ انغٍ ٔئط 1ٚغرقثم قًٛرٍٛ ٔٔجذِ فطثغ قًٛرٓى ألٌ انغٍ  

 

            Console.WriteLine("********************************"); 

             

            //a.s = "mohamed"; 

            //a.age = 23; 

 

            //human b = new human(); 

            //b.s = "refoo"; 

            //b.age = 29; 

            //Console.WriteLine("name is {0}, age {1}",a.s,a.age); 

            //Console.WriteLine("name is {0}, age {1}", b.s, b.age); 

. 

            student c = new student("ali",22, 250,2000); 

 

 

        }  
    } 

 
 

 

 

 

 
 

 base(s2,age) :  ليا عالقة بالجممة ali, 22الحظ أف 
 :  studengد الفارغ ىنا أضاؼ األستاذ دانتي معمومة أخرى وىي إكماؿ عمى المشي

public student():this ("mohamed",0,0,0) { } 

 تكتب ىذه التعميمة: mainوفي الػ 
student d = new student (); 

 thisوسػػوؼ يجػػد بجػػواره  public studentفسػػوؼ يقػػـو البرنػػام  بالػػذىاب إلػػى المشػػيد الفػػارغ 
 .فيبحث عف المشيد المناسب الذي يوجد بو القيـ اربعة قيـ
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//VC10 Part1 CH10_4========================== بداية الفيديو 
وأىميػتيـ. وحتػى تسػتطيع استحضػار األداتػيف  object browserو  class viewتحػدث عػف  

 عمى إحداىما. viewتضغط مف قائمة 
 سيولة الوصوؿ إلى الكالسات واألوبجكتس .وأىميتيما 

class Program 

    { 

        class ararb  

        {  

            int x1; 

            int x2; 

            } 

 

        class arab1 : ararb ,er 

        {  

 

        } 

        interface er { } 

 

        class b747h : b747 { } 

        static void Main(string[] args) 

        { 

 

        } 

    } 
 ي الكالس التي تـ إنشاءىا وبجوارىا العديد مف الكالساتوىذه ى

class Class1 

    { 

         

    } 

 

    class b747 { } 

    class b747b : b747 { } 

    interface fly { } 

    interface fly1 : fly { } 

  نهٙ نٕب//    

    class b747c : b747, fly ,fly1 { } 

 
//VC10 Part1 CH10_5 class liberary ============= بداية الفيديو 

قمنػػػػػا بعمػػػػػؿ مكتبػػػػػة كػػػػػالس اخترنػػػػػا بػػػػػدال مػػػػػف الكونسػػػػػؿ أو بػػػػػدال مػػػػػف كػػػػػالس اخترنػػػػػا ىػػػػػذه المػػػػػرة 
classLiberary  حتػػى تكػػوف معنػػا مكتبػػة مػػف الكػػالس ويفضػػؿ عنػػد كتابػػة اسػػـ المكتبػػة عػػدـ دوف

 وضع نقطة أو وضع مسافة فارغة في االسـ.
 internalClassوالثاني:  externalClassالمكتبة كالسيف وسمينا األوؿ:  * أنشأنا في ىذه

 والثاني: داخمي. public األوؿ : 
 وحفظ الكؿ. build solutionبعد ذلؾ ال ننسى القياـ بعمؿ 
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 في البرنام  التالي: المكتبة وسوؼ نشاىد كيؼ نستدعي

//VC10 Part1 CH10_5 project==========================  بداية
 الفيديو

 اآلف قمنا بعمؿ مشروع برنام  كونسؿ حتى نضع فيو المكتبة التي قمنا بإنشائيا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َقٕو تاضافح انًكرثح انجذٚذج فٙ أػهٗ انثشَايج.

using ClassLibrary1; 

 وبيذه الطريقة نستطيع أف نستدعي المكتبة
class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            externalClass a = new externalClass(); 

            Console.WriteLine("{0} ", a.ToString()); 

             

        } 

 
00:34:37 

//VC10 Part1 CH10_6 project========================== بداية 
 معطيات بداخمو وأضع abstract classمتى أستخدـ 

   abstract class cat 
 عإال يرٗ اعرخذو اتغرشكد كالط ٔأضغ تذاخهّ يؼطٛاخ //        
        { } 
        class kit : cat { } 
         
        interface details { }// ٔيرٗ اعرخذو اَرشفٛظ 
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        static void Main(string[] args) 
        { 

  abstractفال ًٚكٍ رنك ألَٓا   catيٍ intstance ئرا أسدَا ػًم

            kit a = new kit(); 

        } 

  
 
 
 
 
 
 

قطػػار الركػػاب( يكونػػوف  –قطػػار شػػحف  -ومػػا أسػػفمو )قطػػار نقػػؿ abstractالقطػػار يكػػوف مػػف نػػوع 
 األبناء .

 
 اآلباء.ألف األبناء يرثوا مف  abstractىذه الطريقة أيًضا تعتبر مف نوع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سػػيارة »يشػػترؾ مػػع  «سػػيارة مدمجػػة»االبػػف وذلػػؾ ألف  interfaceفػػي ىػػذا المثػػاؿ سػػوؼ نسػػتخدـ 
قػػدرة عمػػػى فيمػػػا جميًعػػا مشػػتركيف فػػػي ال فػػي نفػػػس الخصػػائص «قطػػػار الركػػاب»و  «الػػدفع الربػػاعي

 القطار

 قطار الركاب قطار الشحن قطار نقل

 لأداة النق

 سيارة قطار

 ضغطسيارة 
سيارة الدفع 

 الرباعي 
 ةمدجمسيارة 

 قطار الركاب قطار الشحن قطار نقل
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س الخصػػػائص مشػػػتركيف فػػػي نفػػػ «قطػػػار الشػػػحف»و  «سػػػيارة ضػػػغط». وأيًضػػػا حمػػػؿ جميػػػع الركػػػاب
 كما نرى في الشكؿ التالي: .interfaceفال بد مف عمؿ ،  حمؿ األشياء الثقيمةوىي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Struct type: 
00:44:58 

Struct  يكوف مف نوعvalue Type   
  reference Typeأما الكالس مف نوع 

 عمى نفس المكاف في الذاكرة . instanceلكالس سوؼ يؤشر  instanceعند عمؿ 
  Instanceوقمػت بعمػؿ  class MyClass{public int val}اسػمو  classلػو كػاف عنػدي  

 منو

 أداة النقل

 سيارة قطار

 ضغطسيارة 
سيارة الدفع 

 الرباعي 
 قطار الركاب قطار الشحن قطار نقل ةمدجمسيارة 

Interface 
IHeavyLoadCarrier 

 

Interface 
IPassengerCarrier 
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objectA  وobjectB :كما نشاىد 
MyClass objectA = new MyClass(); 

MyClass objectB = objectA; 

 فمو كانت قيمة : 
objectA.val = 10; 

objectB.val = 20; 

 

 بعمؿ وقمت 
Console.WriteLine("objectA.val = {0}", objectA.val);// = 20 

Console.WriteLine("objectB.val = {0}", objectB.val);// = 20 

آخػػر قيمػػة ىػػي التػػي أيًضػػا وذلػػؾ ألف  objectB  =20و  objectA  =20سػػوؼ تجػػد قيمػػة 
 تحجز المساحة في الذاكرة.

 
 احفظ التالي كما ىو:

Classes  كػػػالس : مػػف نػػوع الref type  يؤشػػر عمػػى نفػػػس المكػػاف فػػي الػػذاكرة  ، والحجػػػـ
 متغير.

Stract  االسػػتراكت : مػػف نػػوعvalue type  يؤشػػر عمػػى أمػػاكف مختمفػػة فػػي الػػذاكرة ، والحجػػـ
 متغير أيًضا.
String مف نوع :ref Type .تؤشر عمى أماكف مختمفة في الذاكرة والحجـ متغير 

 ىذا مثاؿ بسيط 
 

  
objectA 

objectB 
20 

 الذاكرة

structA 

structB 

30 

40 
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 . عسى حفيدكم الخعليمت حصلج عليهب من النجهره 
 وحجمهب  ببزحشن السياملىجىدة يف الللحصىل على اسم امللفبث 

public void TestSize(string path) 

{ 

DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(path); 

FileInfo[] fiArr = di.GetFiles(); 

// Directory Name 

MessageBox.Show(di.Name); 

foreach (FileInfo f in fiArr) 

// File Name + " " File Size  

// MessageBox.Show Will Use As Follow MessageBox.Show("Message","Message Title 

(Header)","Button Type ","Button Icon") 

MessageBox.Show(f.Name + " " + f.Length); 

} 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

             

            TestSize("C:\\"); 

    } 
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 امحد فسحبث األسخبذ/ الدزوس املسخفبدة من شسحأهم 
Messagebox.show("welcom"+ textbox1.text); 

 
   button بالنسبة لزر األمر

 
 auto sizeلػو أف تختػار  تسػتطيع فػي حالػة كتابػة عنػواف* 

حجػػػـ زر عمػػػى حجػػػـ الكتابػػػة ثر يػػػؤ وذلػػػؾ حتػػػى  trueتجعميػػػا 
 األمر.

 flatحتػػػى يفػػػتح لػػػؾ  flatاجعميػػػا  flat style* مػػػف 

appearance .حتى عند المرور يأخذ الزر لوف آخر 
 

00:36:03 
  




