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Msgbox راوحلا قودنص عم لماعتلا

Form Code  مروفلا عم لماعتلا

)نيكسلا - روصلا( لثم  تافلملا راسم عم لماعتلا

Timer    رمياتلا عم لماعتلا

Skin        ةادا عم لماعتلا

Option      ةادا عم لماعتلا

Check      ةادا عم لماعتلا

Progress Bar     ةادا عم لماعتلا

Text Box     ةادا عم لماعتلا

Command Button ةادا عم لماعتلا

لوألا بابلا
ىناثلا بابلا
ثلاثلا بابلا
عبارلا بابلا
سماخلا بابلا
سداسلا بابلا
عباسلا بابلا
نماثلا بابلا
عساتلا بابلا

رشاعلا بابلا




نيمألا قداصلا يفطصملا بيبحلا ىلع مالسلاو ةالصلاو ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب
.نيدلا موي ىلا كباحصا ىلعو هللا لوسر اي ىديساي كيلع ملسو ىلص مهللا ،

............... دعب امإ

رهشا 3 نيب نم اهتدم حوارتت ةرتف نم سوردلا ضعبل عيمجت وه ، باتكلا اذه
باتكلا اذه ىف هتلذب  ىذلا دهجلا يلع ، ملعاو ىلعا هدحو هللاو ،  رهشا 4  ىلا

نيئدتبملا ىلا ٍايلك ةجوم باتكلا اذهف ، نألا كماما اهارت يتلا ةروصلاب رهظي يتح
ةطقن لك دعب كنا ثيح ، 6 كسيب لاوجيفلا ةغلب ةجمربلا يف ، نيطسوتملل ٍاضياو
بعوتست  ىتح ىلمع دوكلا وا سردلا قيبطت ، كيلع حرطا فوس باب لك نم
يف رظنلا نودب ، ٍايصخش تنا ةعم لماعتتو ةازغمو دوكلا مهفتو ، سردلا
،  ةذيفنت دعب دوكلا نم بولطملا وه ام مهفت يتح ، رخا عجرم ىا وا باتكلا
. رتويبمكلا ديس وه يقيقحلا جمربملا نأل
جرختست يتح ، عجارملاو بتكلا نم ةريغ وا باتكلا اذه ذخأت ال نأب كحصناو
ةتامدخ نع ينغتست نا دصقا ، ةميدقلا بتكلاب هئيلملا ةبتكملاب ةقحلت مث دوكلا هنم
لثم يقبتس لب ، كتايح ةليط ىقيقح  جمربم يقبت ، ملو نل كلذب كنأل ةحسمت وا
فوس ، ام ٍةطيرخ ٍٍالثم مسر ، ةملعم هنم بلط ول يئادتبألا يف دوجوملا بلاطلا
ةسل( ةسفنل لوقيس هنأل ، باتكلا نم )ةطيرخلا( ةمسرلا فشب  بلاطلا موقي
. )ىغامد حيراو باتكلا نم اهفشه انإ ، ةطوبضم شم علطت نكممو مسره
هطيرخلا نم لصألا قبط ديلقت وه ةلعف ام لك لب ، بلاطلا بعتي مل كلذبو
يذلا جمربملا لاح كلذكو ، ةزهاجلا ءايشألا يلع دوعت هنا لب مهفي نل كلذلو
،دوكلا خسني



ريبك ءاطخ اذهو ، جمانربلاب ةدوجوملا داوكألا ةشاش ىلا دوكلا خسن وه همه لك
. لبقتسملا يف كريغ ديفتو ديفتست ىتح ، ةيدافت ميركلا يخا كيلع بجيو
ريبعتلا ىلع ردقت ىتح مهفت نا ، هب لمعتس لاجم ىا يفو كتايح يف كحصناو
ةديرت يذلا سفنب ةلصي نا ديرت ام ىلا لصيس ةنا قث اطيسب ناك امهم كبولسأب
ءايشا ركتبت فوس ، تايساسألا تمهف دق تنك اذاو ٍادج ةلهس ةغل كسيب لاوجيفلاو
سفنب قيبطتلا ةجمربل دوكلل يرخا قرط كسفنب تنا عرتختو ركتبتس ٍالثم ، ةديدج
. لبق نم ةتملعت يذلا دوكلا فده
طيسب ٍالاثم  ينعمب
لوألا مروفلا قوف رخألا مروفلا لعجل دوكلا اذه

Form2.Show
Form1.Enabled=False

ةريثك داوكا نودب نكالو لوألا دوكلا ةلمعي ام سفن لمعب موقي دوكلا اذهف 

Form2.Show 1

ةريثك تارفش نودبو ، دوهجم نودب نكالو دحاو فدهلا ، قرفلا رظنا

ةريغص ةمولعمب ولو ئراقلا ديفي ، باتكلا اذه نوكي نا  يلاعتو ةناحبس هللا لئسا
ناطيشلاو ىسفن نمف ءاطخ نم ناك نإو ، ةدحو هللا نمف باوص نم ناك ناو اذه
.ليبسلا ءاوس ىلا ىداهلا هللاو
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: لوألا بابلا
Msgbox لئاسرلا قودنص عم لماعتلا

? Msgbox ــلا يهام فرعن نا هللا ةئيشمب أدبن نا لبق  ٍالوا انيلع
يف رهظت ةنيعم ةلاسر نع ةرابع يهو ، Msgbox وا لئاسرلا قودنص
) Command - Check( لثم نيعم ئش يلع مدختسملا طغض اذا ، جمربملا ةددحي نيعم تقو
لئاسر اما اهلمجم يهو يرخا ةادا يا وأ
) Yes - No جمانربلا نم جورخلا( ينعمب ةيرايتخا وا ةيهيبنت وا ةيريذحت
.لئاسرلا نم اذكهو ظفحلا لمتكا خسنلا لمتكا لثم ةيهيبنت وا ، ثدح ام أطخ وا
. هللا مسأب أدبنلف . ةيلمع داوكألا برجت نا ميركلا ىخا كحصناو



يتألا ٍاديج فرعن نا انيلع

VbAbortRetryIgnore-----------------------طابحإ ةداعأ لهاجت
VbApplicationModal ---------تاقيبطتلا ةليثمك ةلاسرلا راهظإل

vbCritical -------------------ةلاسرلا بناجب ءارمح ةنوقيأ راهظإل
vbDefaultButton1- ---------------لوألا رزلا ىلإ زيكرتلا لاقتنال
vbDefaultButton2- ----------------يناثلا رزلا ىلإ زيكرتلا لاقتنال
vbDefaultButton3 ----------------ثلاثلا رزلا ىلإ زيكرتلا لاقتنال
vbDefaultButton4 -----------------عبارلا رزلا ىلإ زيكرتلا لاقتنال

vbExclamation-----------------------------بجعت ةنوقيأ راهظإل

vbInformation-----------------------------تنسحأ ةنوقيأ راهظإل
vbMsgBoxHelpButton----------ةلاسرلا عم تاميلعت رز راهظإل

vbMsgBoxRight------------ةيبرعلل لثامم ةلاسرلا ناونع راهظإل
vbMsgBoxRtlReading----------- ةيبرعلل ةلثامم ةلاسرلا راهظإل

vbMsgBoxSetForeground-----------ذيفنتلا دنع توص رادصإل
vbOKCancel---------------------------رمألا ءاغلإو قفاوم يرز

vbOKOnly---------------------------------------طقف قفاوم رز
vbQuestion------------------------------- ماهفتسا ةنوقيأ راهظإل

vbRetryCancel-------------------------ةداعأو رمألا ءاغلإ يرز
vbSystemModal------------------------جمانربلا ةنوقيأ راهظإل

vbYesNo------------------------------------------الو معن يرز
vbYesNoCancel---------------------- رمألا ءاغلإو الو معن يرز



: يلاتلا دوكلا مدختسن نيعم رمأب ديفت مدختسملل ةلاسر راهظإ

"MsgBox "Message Use Show

حضوت ةروصلا .    ناونع نودب ةلاسرلا لعجي دوكلا اذه نكالو

دوكلا اذه مادختسأب كلذ لمع كنكمي  ناونع ةلاسرلل لعجت نا تدرا اذاو
. ةلاسرلل  ىضارتفألا مسألا وه )Project( مسا نا ملعلا عم

"MsgBox "Messagebox Use Show", , "Name

:كلذ حضوت ةروصلا



دوكلا مدختسن الو معن يرزو ةلاسرلا صنو ناونع ىلع يوتحت مدختسملل ةلاسر راهظإ
يلاتلا

"MsgBox "Message Use Show", vbYesNo, "Name

دوكلا فيرعتب انمق  Vb YesNo انمدختسا اننا  انه تظحال ول
: ةملك دعب كلذو YesNo نيرز رهظا ةل انلقو
"Message Use Show"
كنكمي ينعمب، ةلاسرلا يف ضرغ نم رثكا راهظا ٍاضيا كنكميو
Yes No Cancel اهب ةلاسر راهظا
: ةيلاتلا ةلاسرلا ٍالثم يرخألا ضارغألا نم اهريغ كلذكو

جمانربلا نم جورخلا لاثمك تارايتخالا نيب نم رز طغض ليعفت ةيفيك
جمانربلا نم جورخلا ديرت له لاؤسلاب جمانربلا موقي
جورخلا متيس معن ترتخأ اذإ ، الو معن نيرز عضيو
ةيف تنك يذلا يلا جمانربلا دوعيو ةمئاقلا يفتختس ال ترتخأ ذأو
: يلاتلا دوكلا مدختسا



:دوكلا فيرعت   If ةدعاق انمدختسا انهو
جمانربلل عجرا وا . جمانربلا قلغا Yes رز يلع مدختسملا طغض اذا
تنك يذلا يلا جمانربلا عجري  No رز يلع مدختسملا طغض اذا ىنعمب
ةيف



توص اهب عضن نا اننكمي ٍالثم رهظم نم رثكأب ةلاسرلا رهظن نإ اننكميو
يلا ريشت  ةنوقيا ٍاضيا عضت نا كنكمي رخإ ٍالاثم زودنيولاب دوجوملا ْاطخلا
ةيبنت
كنكمي و يرخألا تاكرحلا نم اهريغو خسنلا لمتكاوا تيبثتلا لمتكا ٍالثم
يتألا لثم تامولعم ةنوقيإو ةيبنت ةفاضإ ٍاضيإ

: يتألا دوكلا رظنا كلذ لمعلو

"Msgbox "Complet",vbInformation + vbMsgBoxRights,"Complet



ةملك دعب ىرخأ ةملك فيضن نأ اندرأ اذإو
)vbinformation(
لمكن مث نمو )+( عمجلا ةراشإ عضن
اهتفاضأ عيطتست يتلا رماوألاب ةمئاق َ كل رهظت )+( عمجلا ةراشإ عضو ضعب ظحال
.ةمئاقلا يف بيترتلا بسح اهنم لك لمع كيلإو قباسلا دوكلا ىلع

تاودأ ةعومجم لثم ةيجراخلا تاودألاب ةناعتسألا كنكميو
Codejock

اهفشتكا ةريثك صئاصخ اهبو ةزاتمم نم رثكا تاودا يهو لئاسرلا ليمجتل
. كســــــــــــــــفنب

MsgBox   ةماهلا ةيئزجلا ةذه يف ردقلا اذهب يفتكن
. رخأ ٍباب يلإ لقتننو

: ةماه ةظوحلم

ةلثمألا قيبطتو  اهيلع عالطألا وجرإو  اهتحرش يتلا عيراشملا لك باتكلا عم

. باتكلا يف رظنلا نودب تارفشلا ةباتك نم نكمتت يتح كسفنب



ىناثلا بابلا
Windows Forms  مروفلا عم لماعتلا

؟ مروفلل طيسب فيرعت
ةنوكملا ةيساسألاو ةيسيئرلا ةدحولا يهو لمعلا ةقطنم يف رهظت ذفاونلا يقاب لثم ةذفان يه
عورشملاب ةدوجوملا جذامنلا تددعت ريبك يقيبطتلا جمانربلا ناك املكو جمانربلل
ديدج جذومن يه اهيلع لمعلا مدختسملا موقي ةديدج ةذفان لكو



  هللا نذأب ةرشابم أدبنلو
ةماه داوكإ
Form load  ثدح يف دوكلا اذه عض . يفخم Label ـــلا لعجي دوكلا اذه
يتألا دوكلا بتكاو

Label1.Visible=True

كجمانربل ةيحاتتفا ةروص ٍالثم ةلعجل Titel Bar نودب  مروفلا لعج كنكميوإ
: رثكإ حضوت روصلا



ةيحاتتفا ةروص عضو كنكمي  اهلالخ نم يتلا يهو ةيلاتلا ةروصلا اما

:حضوت ةروصلا

Picture وا  Image ةادا لالخ نم كجمانربل ةروص عضو انه كنكميو
: يتألا لثم



يا وأ كجمانربل ةيحاتتفألا ةروصلا يه  اهلعجت نا كنكمي ةروصلا ةذه ٍاقح ةعئار اهنا نظا
. عدبت يتح مهفت نا كيلع ام لك  يرخا ةروص



)Enabled( بيجتست ال اهلعجت وا ةدا يا يفخت نا ٍاضيا كنكميو
)Form Load(دول مروفلا ثدحلا لالخ نم

يف هللا ءاش نا لمكنو ةيئزجلا ةذه يف انه يلا فقوتنو

باتكلا اذه نم يناثلا ءازجلا



ثلاثلا بابلا
) App.Path ( تافلملا راسم عم لماعتلا

? App.Path وإ تافلملا راسم وهام
ئشب نيعتست يتلا جماربلل ةبسنلاب ٍادج مهم تافلملا راسم نا فرعن انلك
)ةيتوصلا تافلملا - تانيكسلا - روصلا( لثم
ةجمربلاب ليحتسم وا بعص ئشال نكالو تافلملا نم اهريغو
بولطملا فلملا راسم ديدحت يهو App.Path ــلاو 
. تافلملا نم اهريغ وا نيكس وا روص ناك اذا
. حرشلا عبات



6 كسيب لاوجيفلا حتفا  يلمع حرشلا عباتن ميركلا يخا انهو
ظفحا مث  Picture ةادا عضوب مقو ديدج عورشم ءاشنأب مقو
ةديدجلا ةظفاحلا يف ةروص يا عض مث ةديدج ةظفاح يف عورشملا
تمق ىذلا عورشملا حتفب مق مث )bmw( ٍالثم اهمسو )عورشملا عم(
ةروصلا عبات .  ةظفحب



رتخن File ةمئاق نم  ةروصلاب نيبم مه امك عورشملا ظفحب مق انهو
...SaveProject as

: ةيلاتلا ةذفانلا كل حتفتس



جمانربلا قلغب مق مث



نيبم وه امك ةظفاحالا سفن يف )Bmw( ةروصلا عضوب مق مث

يلع نيترم طغضلاب مق مث  )Project1( عورشملا حتفب مق مث
)ةروصلا ضرع( رزلا
يلاتلا دوكلا ةباتكب مق مث

)"Picture1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\Bmw.jpg



:دوكلا حرش
وا راسم وهو App .Path مث  ةدألا مسا وه Picture 1 مسا انهو 
ةروصلا ةغيص يهو Jpg مث ةروصلا مسا وهو Bmw كلذ دعب مث ةروصلا
دوكلا موهفم تلصو نوكا نا وجرا

: رخا ٍالاثم
: حرشلا عبات Skin ةادإ مدختسنس انه نكالو

ةديدج ةظفاحب عورشملا ظفحا مث )Skin( ةادألا جردا مث ديدج عورشم حتفب مق ٍالوا
.  لوألا قيبطتلا لثم
: روصلا عباـــت



حضوت ةروصلا عورشملا ظفحا مث

ةظفاحلا سفن يف  ةقيبطت بولطملا نيكسلا عضوب مقو  جمانربلا قلغا مث

:حرشلا عبات



Comman جاردا كنكمي وا Form Laod ثدح يف يلاتلا دوكلا ةباتكب مق مث
ةقباسلا تاودألا نم يا يف دوكلا ةاتكب مق مث كحيري يللا رتخا  Option وا  Check وا
: دوـــــكـلا 

)"Skin1.LoadSkin (App.Path & "\msn2010.skn

Skin1.ApplySkin Hwnd
:دوكلا حرش
msn2010 و نيكسلا راسم وهو App.Path رثكا حضوا نكالو حضاو دوكلا ٍاعبط
Applyskin و . نيكسلا ةغيص يهو sknو نيكسلا مسا وهو
. نيكسلا قيبطت يهو

تافلملا راسم ديدحت يف ةزاتمملا ةيئزجلا ةذه ىف ردقلا اذهب يفتكنو
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التعامل مع صندوق الحوار Msgbox 
التعامل مع الفورم  Form Code
التعامل مع مسار الملفات  مثل (الصور - السكين)
التعامل مع التايمر    Timer
التعامل مع اداة        Skin 
التعامل مع اداة      Option
التعامل مع اداة      Check 
التعامل مع اداة     Progress Bar
التعامل مع اداة     Text Box
التعامل مع اداة Command Button 
الباب الأول
الباب الثانى
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
الباب السادس
الباب السابع
الباب الثامن
الباب التاسع 
الباب العاشر
m
بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفي الصادق الأمين ، اللهم صلى وسلم عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى اصحابك الى يوم الدين.
 
إما بعد ...............
 
هذا الكتاب ، هو تجميع لبعض الدروس من فترة تتراوح مدتها من بين 3 اشهر  الى  4 اشهر  ، والله وحده اعلى واعلم ، علي الجهد الذى  بذلته فى هذا الكتاب   حتي يظهر بالصورة التي تراها امامك الأن ، فهذا الكتاب موجة كلياٍ الى المبتدئين وايضاٍ للمتوسطين ، في البرمجة بلغة الفيجوال بيسك 6 ، حيث انك بعد كل نقطة  من كل باب سوف اطرح عليك ، تطبيق الدرس او الكود عملى حتى  تستوعب الدرس ، وتفهم الكود ومغزاة وتتعامل معة انت شخصياٍ ، بدون النظر في 
الكتاب او اى مرجع اخر ، حتي تفهم ما هو المطلوب من الكود بعد تنفيذة  ،لأن المبرمج الحقيقي هو سيد الكمبيوتر .وانصحك بأن لا تأخذ هذا الكتاب او غيرة من الكتب والمراجع ، حتي تستخرج 
منه الكود ثم تلحقة بالمكتبة المليئه بالكتب القديمة ، اقصد ان تستغني عن خدماتة او تمسحة لأنك بذلك لن ولم ، تبقي مبرمج  حقيقى طيلة حياتك ، بل ستبقي مثل الطالب الموجود في الأبتدائي لو طلب منه معلمة ، رسم مثلاٍٍ خريطةٍ ما ، سوف يقوم الطالب  بشف الرسمة (الخريطة) من الكتاب ، لأنه سيقول لنفسة (لسة هرسم وممكن تطلع مش مضبوطة ، إنا هشفها من الكتاب واريح دماغى) .
وبذلك لم يتعب الطالب ، بل كل ما فعلة هو تقليد طبق الأصل من الخريطه
ولذلك لن يفهم بل انه تعود علي الأشياء الجاهزة ، وكذلك حال المبرمج الذي ينسخ الكود،
كل همه هو نسخ الكود الى شاشة الأكواد الموجودة بالبرنامج ، وهذا خطاء كبير 
ويجب عليك اخي الكريم تفادية ، حتى تستفيد وتفيد غيرك في المستقبل .
وانصحك في حياتك وفي اى مجال ستعمل به ، ان تفهم حتى تقدر على التعبير بأسلوبك مهما كان بسيطا ثق انة سيصل الى ما تريد ان يصلة بنفس الذي تريدة
والفيجوال بيسك لغة سهلة جداٍ واذا كنت قد فهمت الأساسيات ، سوف تبتكر اشياء جديدة ، مثلاٍ ستبتكر وتخترع انت بنفسك طرق اخري للكود لبرمجة التطبيق بنفس هدف الكود الذي تعلمتة من قبل .
بمعني  مثالاٍ بسيط 
هذا الكود لجعل الفورم الأخر فوق الفورم الأول 
 
Form2.Show
Form1.Enabled=False 
 
 فهذا الكود يقوم بعمل نفس ما يعملة الكود الأول ولاكن بدون اكواد كثيرة 
 
Form2.Show 1
   
انظر الفرق ، الهدف واحد ولاكن بدون مجهود ، وبدون شفرات كثيرة 
 
 
 
اسئل الله سبحانة وتعالي  ان يكون هذا الكتاب ، يفيد القارئ ولو بمعلومة صغيرة
هذا وان كان من صواب فمن الله وحدة ، وإن كان من خطاء فمن نفسى والشيطان
والله الهادى الى سواء السبيل.    
نبذة عن المؤلف
ماجد هليل سليمان
طالب بالمعهد النموزجى للدراسات التكنولوجية   
جمهورية مصر العربية - القاهرة 
سنة التخرج 
2009
Email Address
Maged_ahmed102@yahoo.com
        Maged_20081@yahoo.com
               Magedvb@Hotmail.com  
Mobile Phone
0121873507
0197356753  
الباب الأول : 
التعامل مع صندوق الرسائل Msgbox
علينا اولاٍ  قبل ان نبدأ بمشيئة الله ان نعرف ماهي الــ Msgbox ?
صندوق الرسائل او Msgbox ، وهي عبارة عن رسالة معينة تظهر في 
وقت معين يحددة المبرمج ، اذا ضغط المستخدم علي شئ معين مثل (Command - Check ) أو اي اداة اخري وهي مجملها اما رسائل 
تحذيرية او تنبيهية او اختيارية بمعني (الخروج من البرنامج Yes - No )
او خطأ ما حدث ، او تنبيهية مثل اكتمل النسخ اكتمل الحفظ وهكذا من الرسائل.
وانصحك اخى الكريم ان تجرب الأكواد عملية . فلنبدأ بأسم الله .
 
علينا ان نعرف جيداٍ الأتي 
VbAbortRetryIgnore-----------------------تجاهل أعادة إحباطVbApplicationModal ---------لإظهار الرسالة كمثيلة التطبيقاتvbCritical -------------------لإظهار أيقونة حمراء بجانب الرسالةvbDefaultButton1- ---------------لانتقال التركيز إلى الزر الأولvbDefaultButton2- ----------------لانتقال التركيز إلى الزر الثانيvbDefaultButton3 ----------------لانتقال التركيز إلى الزر الثالثvbDefaultButton4 -----------------لانتقال التركيز إلى الزر الرابعvbExclamation-----------------------------لإظهار أيقونة تعجب
  
vbInformation-----------------------------لإظهار أيقونة أحسنتvbMsgBoxHelpButton----------لإظهار زر تعليمات مع الرسالةvbMsgBoxRight------------لإظهار عنوان الرسالة مماثل للعربيةvbMsgBoxRtlReading----------- لإظهار الرسالة مماثلة للعربيةvbMsgBoxSetForeground-----------لإصدار صوت عند التنفيذvbOKCancel---------------------------زري موافق وإلغاء الأمرvbOKOnly---------------------------------------زر موافق فقطvbQuestion------------------------------- لإظهار أيقونة استفهامvbRetryCancel-------------------------زري إلغاء الأمر وأعادةvbSystemModal------------------------لإظهار أيقونة البرنامجvbYesNo------------------------------------------زري نعم ولاvbYesNoCancel---------------------- زري نعم ولا وإلغاء الأمر 
إظهار رسالة للمستخدم تفيد بأمر معين نستخدم الكود التالي :
 
"MsgBox "Message Use Show
 
ولاكن هذا الكود يجعل الرسالة بدون عنوان    . الصورة توضح
 
 
 
 
 
 
 
 
واذا اردت ان تجعل للرسالة عنوان  يمكنك عمل ذلك بأستخدام هذا الكود
مع العلم ان اسم (Project) هو الأسم الأفتراضى  للرسالة .
 
"MsgBox "Messagebox Use Show", , "Name
 
الصورة توضح ذلك: 
إظهار رسالة للمستخدم تحتوي على عنوان ونص الرسالة وزري نعم ولا نستخدم الكود 
التالي
 
"MsgBox "Message Use Show", vbYesNo, "Name
 
لو لاحظت هنا  اننا استخدمنا Vb YesNo  قمنا بتعريف الكود 
وقلنا لة اظهر زرين YesNo وذلك بعد كلمة :
"Message Use Show"
ويمكنك ايضاٍ اظهار اكثر من غرض في الرسالة ،بمعني يمكنك 
اظهار رسالة بها Yes No Cancel
وكذلك غيرها من الأغراض الأخري مثلاٍ الرسالة التالية :
  
كيفية تفعيل ضغط زر من بين الاختيارات كمثال الخروج من البرنامجيقوم البرنامج بالسؤال هل تريد الخروج من البرنامجويضع زرين نعم ولا ، إذا أخترت نعم سيتم الخروجوأذ أخترت لا ستختفي القائمة ويعود البرنامج الي الذي كنت فيةاستخدم الكود التالي :
وهنا استخدمنا قاعدة If   تعريف الكود:
اذا ضغط المستخدم علي زر Yes اغلق البرنامج . او ارجع للبرنامج
بمعنى اذا ضغط المستخدم علي زر No  يرجع البرنامج الي الذي كنت 
فية
 
ويمكننا إن نظهر الرسالة بأكثر من مظهر مثلاٍ يمكننا ان نضع بها صوت الخطاْ الموجود بالويندوز مثالاٍ إخر يمكنك ان تضع ايضاٍ ايقونة  تشير الي تنبية 
مثلاٍ اكتمل التثبيت اواكتمل النسخ وغيرها من الحركات الأخري و يمكنك  إيضاٍ إضافة تنبية وإيقونة معلومات مثل الأتي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ولعمل ذلك انظر الكود الأتي :
 
"Msgbox "Complet",vbInformation + vbMsgBoxRights,"Complet
 
وإذا أردنا أن نضيف كلمة أخرى بعد كلمة(vbinformation)نضع إشارة الجمع (+) ومن ثم نكمللاحظ بعض وضع إشارة الجمع (+) تظهر لك َ قائمة بالأوامر التي تستطيع أضافتها على الكود السابق وإليك عمل كل منها حسب الترتيب في القائمة.
 
 
ويمكنك الأستعانة بالأدوات الخارجية مثل مجموعة أدوات 
Codejock
 
لتجميل الرسائل وهي ادوات اكثر من ممتازة وبها خصائص كثيرة اكتشفها 
بنفــــــــــــــــسك .
 
 
نكتفي بهذا القدر في هذة الجزئية الهامة   MsgBox 
وننتقل إلي بابٍ أخر .
 
ملحوظة هامة :
مع الكتاب كل المشاريع التي شرحتها  وإرجو الأطلاع عليها  وتطبيق الأمثلة
بنفسك حتي تتمكن من كتابة الشفرات بدون النظر في الكتاب .
الباب الثانى
التعامل مع الفورم  Windows Forms 
تعريف بسيط للفورم ؟
هي نافذة مثل باقي النوافذ تظهر في منطقة العمل وهي الوحدة الرئيسية والأساسية المكونةللبرنامج وكلما كان البرنامج التطبيقي كبير تعددت النماذج الموجودة بالمشروعوكل نافذة جديدة يقوم المستخدم العمل عليها هي نموذج جديد 
ولنبدأ مباشرة بأذن الله  U  
إكواد هامة
هذا الكود يجعل الـــ Label مخفي . ضع هذا الكود في حدث  Form load
واكتب الكود الأتي 
Label1.Visible=True
 
إويمكنك جعل الفورم  بدون Titel Bar لجعلة مثلاٍ صورة افتتاحية لبرنامجك
الصور توضح إكثر : 
اما الصورة التالية وهي التي من خلالها  يمكنك وضع صورة افتتاحية 
 
الصورة توضح:
ويمكنك هنا وضع صورة لبرنامجك من خلال اداة Image  او Picture
مثل الأتي : 
اظن انها رائعة حقاٍ هذة الصورة يمكنك ان تجعلها  هي الصورة الأفتتاحية لبرنامجك أو اي صورة اخري  كل ما عليك ان تفهم حتي تبدع .
ويمكنك ايضاٍ ان تخفي اي ادة او تجعلها لا تستجيب (Enabled) 
من خلال الحدث الفورم لود(Form Load)
 
 
ونتوقف الي هنا في هذة الجزئية ونكمل ان شاء الله في الجزاء الثاني من هذا الكتاب
الباب الثالث
التعامل مع مسار الملفات ( App.Path ) 
ماهو مسار الملفات إو App.Path ? 
كلنا نعرف ان مسار الملفات مهم جداٍ بالنسبة للبرامج التي تستعين بشئ مثل (الصور - السكينات - الملفات الصوتية)
وغيرها من الملفات ولاكن لاشئ صعب او مستحيل بالبرمجة
 والــ App.Path وهي تحديد مسار الملف المطلوب 
اذا كان صور او سكين او غيرها من الملفات .
تابع الشرح .
وهنا اخي الكريم نتابع الشرح عملي  افتح الفيجوال بيسك 6 
وقم بأنشاء مشروع جديد وقم بوضع اداة Picture  ثم احفظ
المشروع في حافظة جديدة ثم ضع اي صورة في الحافظة الجديدة
(مع المشروع) وسمها مثلاٍ (bmw) ثم قم بفتح المشروع الذى قمت 
بحفظة  . تابع الصورة 
وهنا قم بحفظ المشروع كما هم مبين بالصورة  من قائمة File نختر 
...SaveProject as 
ستفتح لك النافذة التالية :
ثم قم بغلق البرنامج 
ثم قم بوضع الصورة (Bmw) في نفس الاحافظة كما هو مبين
 
ثم قم بفتح المشروع (Project1)  ثم قم بالضغط مرتين علي 
الزر (عرض الصورة)
ثم قم بكتابة الكود التالي  
("Picture1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\Bmw.jpg
شرح الكود:
 وهنا اسم Picture 1 هو اسم الأدة  ثم App .Path وهو مسار او  الصورة ثم بعد ذلك Bmw وهو اسم الصورة ثم Jpg وهي صيغة الصورة
ارجو ان اكون وصلت مفهوم الكود 
 
مثالاٍ اخر :
ولاكن هنا سنستخدم إداة Skin تابع الشرح :
 
اولاٍ قم بفتح مشروع جديد ثم ادرج الأداة (Skin) ثم احفظ المشروع بحافظة جديدة مثل التطبيق الأول  .
تـــابع الصور :
ثم احفظ المشروع الصورة توضح
ثم اغلق البرنامج  وقم بوضع السكين المطلوب تطبيقة  في نفس الحافظة
 
تابع الشرح:
ثم قم بكتابة الكود التالي في حدث Form Laod او يمكنك ادراج Comman
او Check  او Option  اختر اللي يريحك ثم قم بكتاة الكود في اي من الأدوات السابقة  
 الـكـــــود :
("Skin1.LoadSkin (App.Path & "\msn2010.skn
Skin1.ApplySkin Hwnd
شرح الكود:
طبعاٍ الكود واضح ولاكن اوضح اكثر App.Path وهو مسار السكين و msn2010 وهو اسم السكين وskn وهي صيغة السكين . و Applyskin
وهي تطبيق السكين . 
ونكتفي بهذا القدر فى هذة الجزئية الممتازة في تحديد مسار الملفات

