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اإلهداء 
.......... إلى من أوصلونا إلى  هذه الدروب 

............ إلى من مدوا إلٌنا ٌد العطاء بالحب والحنان 

إلى أمهاتنا وآبائنا وإخواننا 

........... إلى كل ٌد شرٌفة بنت وعمرت  أرض الٌمن السعٌدة 

 جامعة الحدٌدة.................   إلى صرح العلم الشامخ 

 كلٌة التربٌة...........................   إلى منارة العلم 

 قسم معلم الحاسوب.........................  إلى لؤلؤة العلوم  

 إلى كل من صحح الخطأ وقوم السلوك 

إلى من بذل كل الجهود 

 .إلى كل من أرشدنا إلى الدروب السلٌمة 
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 (Form)خصائص النموذج 

 قم بإنشاء نموذج واجعل النموذج ٌظهر كالتالً

 .وخلفٌة زرقاء وبدون أزرار تحكم, وسط الشاشة  ," البرنامج األول"بالعنوان :  أوال

 .أظهر النموذج ملء الشاشة بدون إطارات: ثانٌا

 (.form)أنشى نموذج : ٌدوٌا

 :قم بضبط خصائص النموذج التالٌة

 الخاصٌة القٌمة الوصف
 Frm Name االسم البرمجً الذي سنستخدمه أثناء البرمجة

 text البرنامج األول النص الذي سٌظهر كعنوان للنموذج
 BackColor  ونحدد منها لون خلفٌة النموذج

(إغالق,تكبٌر,تصغٌر)تخفً أزرار التحكم  false ControBox 

 .. وشاهد التغٌٌرات على النموذج كما فً الصورة التالٌةF5أضغط 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثم قم بضبط خصائص النموذج التالٌة

 الخاصٌة القٌمة الوصف
 None FormBorderStyle تخف إطارات النموذج  

 BackGroundImage  تغٌر خلفٌة النموذج بالصورة التً تحددها
أخذ حجم الصورةتجعل النموذج ي  Stretch BackGroundImagelayout 

 Maximized WindowState تجعل النموذج ٌظهر بحجم الشاشة
 

 

 

 

 

 

ٌمكنك إضهار النموذج وسط الشاشة 

  ;()CenterToScreen باستخدام الطرٌقة

أو وسط حدود النموذج األب بالطرٌقة 

CenterToParent(); 
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 . إللغاء التنفٌذshift+f5ثم أضغط 

وذالك بالنقر نقرة مزدوجة فً مكان من  (form_load)نقوم بعمل الشفرة داخل حدث تحمٌل النموذج : برمجٌا

 :النموذج لتظهر شاشة كتابة الشفرة كما ٌلً

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Text="األول انبزَبيح"; 

            BackColor = Color.Blue; 

            ControlBox = false; 

            CenterToScreen(); 

        } 

 .شاهد التغٌٌرات أوال ثم انه التنفٌذ وأضف األوامر األخرى

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Text="األول انبزَبيح"; 

            BackColor = Color.Blue; 

            ControlBox = false; 

            FormBorderStyle = FormBorderStyle.None; 

            WindowState = FormWindowState.Maximized; 

        } 

 التحكم فً النموذج و عناضر التحكم

 كما توضح Click Meتأخذ القٌمة  Text  وأجعل الخاصٌةbutton1قم بإنشاء النموذج وأضف عنصر التحكم 

 :الصورة التالٌة

  بإمكانك تغٌٌر حجم النموذج أو عناصر التحكم Sizeمن خالل الخاصٌة 

 .  تمكنك من تحرٌكها  وتغٌٌر موقعها locationوالخاصٌة 

 .بإمكانك عمل ذالك بطرٌقة ٌدوٌة من خالل تغٌٌر قٌم الخاصٌتٌن أثناء التصمٌم أو بطرٌقة برمجٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أكتب الشفرة التالٌة والحظ النتٌجة بعد التنفٌذbutton1 للزر Clickداخل حدث 
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private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Size = new Size(500, 500); 

            Location = new Point(400, 100); 

button1.Size = new Size(button1.Size.Width + 75, 

button1.Size.Height + 50); 

            button1.Location = new Point(100,50); 

        } 

 إضافة وإزالة عناصر التحكم برمجٌاٍا 

 . Click Meتأخذ القٌمة  Text  وأجعل الخاصٌةbutton1قم بإنشاء النموذج وأضف عنصر التحكم 

  أكتب الشفرة التالٌة والحظ النتٌجة بعد التنفٌذbutton1 للزر Clickداخل حدث 

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Button bu1 = new Button(); 

            bu1.Size = new Size(100, 50); 

            bu1.Location = new Point(100, 200); 

            bu1.Text = "هُب إضغط "; 

            bu1.BackColor = Color.Yellow; 

            Controls.Add(bu1); 

        } 

 

 (MessageBox.Show)عرض مربعات الرسائل باستخدام الطرٌقة 

إذا كانت اإلجابة موافق ٌغلق النموذج وإذا " هل ترٌد إغالق البرنامج"قم بإنشاء نموذج ٌظهر للمستخدم رسالة 

 . ٌغلق الرسالة  إلغاء األمر

 .name= Exite والخاصٌة  (=Textخروج)من قائمة األدوات واضبط الخاصٌة  (Button) أضف زر  -1

 :ثم أنقر نقرة مزدوجة على الزر واكتب الشفرة كما ٌلً -2

 

private void Exite_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 
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DialogResult re; 

re = MessageBox.Show("رسبنت" ,"انبزَبيح يٍ انخزوج حزيذ هم", 

MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Information, 

MessageBoxDefaultButton.Button2); 

if (re == DialogResult.OK) 

System.Environment.Exit(0);} 

 

 

 

 

 

 

 (اسم المستخدم وكلمة المرور) >:1التدرٌب

:قم بإنشاء نموذج وأضف التالً  

 2 مربع نص (TextBox)  واجعل الخاصٌةText فارغة . 

 (label)  اسم المستخدم"واجعل الخاصٌة Text=" و(label) آخر واجعل الخاصٌة 

 ."=Text كلمة المرور" 

  زر(Button)  موافق"واجعل الخاصٌة Text=". 

عند الضغط على الزر موافق وكانت اسم المستخدم وكلمة المرور صحٌحة ٌتم االنتقال لنموذج آخر وإذا كانت غٌر 

 .صحٌحة ٌعطٌك ثالث محاوالت فقط ثم ٌغلق البرنامج

 . إذا كانت اسم المستخدم وكلمة المرور غٌر صحٌحة
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 إذا كان اسم المستخدم وكلمة المرور صحٌحة

 

 

 

 

 

 

public partial class Form1 : Form 

{ 

string x = "ahmed", y = "1234"; 

int i=1; 

Form2 OB = new Form2(); 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

if (i <= 3) 

if (textBox1.Text == x && textBox2.Text == y) 

OB.Show(); 

else 

{ 

i++; 

MessageBox.Show("رسبنت","أخزي يزة حبول"); 

} 

else 

Close(); 

 

} 

 (آلة حاسبة)< :2التدرٌب 

 . وغير الخصائص مثلما تعلمت سابقاأنشى نموذج وأضف إلٌه األدوات كما توضح الصورة
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public partial class Form1 : Form 

 حعزيف انًخغيزاث // }

double x, y, z; int i; 

// +شفزة انشر   

private void SubBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

x = double.Parse(textBox1.Text); 

textBox1.Text = ""; 

i = 1; 

} 

 شفزة انشر يسبوي//

private void EqBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

y = double.Parse(textBox1.Text); 

if (i == 1) 

z = x + y; 

else if (i == 2) 

z = x - y; 

else if (i == 3) 

z = x * y; 

else 

z=x/y; 

 

textBox1.Text =z.ToString() ; 

} 

-شفزة انشر  //  

private void MinBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

x = double.Parse(textBox1.Text); 

textBox1.Text = ""; 

i = 2; 

} 

*شفزة انشر  //  

private void ProBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

x = double.Parse(textBox1.Text); 

textBox1.Text = ""; 

i = 3; 

} 

/شفزة انشر  //  

private void DifBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

x = double.Parse(textBox1.Text); 

textBox1.Text = ""; 

i = 4; 

} 

// AC شفزة انشر 

private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

textBox1.Text = ""; 

}} 
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 تمكٌن النموذج وعناصر التحكم وإلغاء تمكٌنها

  true or false هً الخاصٌة المسؤولة عن تمكٌن العناصر وعدم تمكٌنها وتحمل القٌمة Enableالخاصٌة 

بالعكس بالنسبة لعناصر التحكم فإن العنصر , عند إلغاء تمكٌن النموذج فإن كل العناصر على النموذج ٌلغى تمكٌنها

 .الذي نلغً تمكٌنه ٌلغى تمكٌنه هو فقط

 هً الخاصٌة المسؤولة عن إظهار وإخفاء عناصر التحم من true or false  وتحمل القٌمة  visibleالخاصٌة

 .على النموذج

  .;()Hide();Showكما ٌمكنك إظهار إخفائها باستخدام الطرٌقة 

 . تمكنك من نقل التركٌز للعنصر أو األداة التً تحددها()Focusالطرٌقة 

 معالجة أحداث الفأرة ولوحة المفاتٌح

 .وغير الخصائص مثلما تعلمت سابقا أنشى نموذج وأضف إلٌه األدوات كما توضح الصورة

 

 

 

 

 

 

 

 .ٌفعل هذا الحدث عند تحرٌك الماوس على األداة MouseMoveالحدث 

private void button1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs 

e) 

        { 

            textBox1.Text = "wellcome c#"; 

        } 

 

 .ٌفعل هذا الحدث عند النقر بالماوس ٌٌنما ٌتم تحرٌر المؤشر من فوق األداة MouseUpانحذد 
 

        private void Form1_MouseUp(object sender, 

MouseEventArgs e) 

        { 

            FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;  

textBox1.ForeColor = Color.Red; 

textBox1.ReadOnly = true; 

            textBox1.RightToLeft = RightToLeft.Yes;} 
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 . ٌفعل هذا الحدث عند النقر بالماوس ٌٌنما ٌكون المؤشر مازال فوق األداةMouseDownانحذد 

 

        private void Form1_MouseDown(object sender, 

MouseEventArgs e) 

        { 

            button1.BackColor = Color.Red; 

        } 

 . ٌفعل هذا الحدث عندما ٌغادر مؤشرالماوس من فوق األداةMouseDownانحذد 
 

        private void button1_MouseLeave(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            textBox1.Text = "";} 

 

 . ٌفعل هذا الحدث عند الضغط على المفتاح من لوحة المفاتٌح  KeyPressالحدث 

 وهذا مثال ٌوضح عملٌة إدخال األرقام فقط إلى مربع النص
 

private void textBox1_KeyPress(object sender, 

KeyPressEventArgs e) 

        { 

if (e.KeyChar >= '0' && e.KeyChar <= '9')  

e.Handled = false; 

else 

e.Handled = true; 

        } 

 
 .ٌفعل هذا الحدث عند الضغط على المفتاح من لوحة المفاتٌح  وتحرٌره KeyUpالحدث 

 . من لوحة المفاتٌح Escوهذا مثال ٌوضح عملٌة اإلغالق عند الضغط على المفتاح 
 

Private void button1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e) 

        { 

            if (e.KeyCode.ToString() =="Escape") 

                System.Environment.Exit(0); 

        } 

 . ٌفعل هذا الحدث عند الضغط على المفتاح من لوحة المفاتٌح  واألستمرار فً الضغطKeyDownالحدث 

 . من لوحة المفاتٌح Escوهذا مثال ٌوضح عملٌة اإلغالق عند الضغط على المفتاح 
        

private void button1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 

        { 

           if (e.KeyCode.GetHashCode() == 27) 

              System.Environment.Exit(0); 

        } 

 .شفرة المفتاح المضغوط من لوحة المفاتٌح حعطي GetHashCodeالدالة أو الطرٌقة 

 وهً تمكن صندوق النص من إمكانٌة إستقبال قٌمة فً حالة true or false تأخذ القٌمة Handleالخاصٌة 

  . false والعكس إذا كانت  trueإذا كانت 
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 (ComboBox &ListBox)التعامل مع القوائم 

 .وغير الخصائص مثلما تعلمت سابقا نموذج وأضف إلٌه األدوات كما توضح الصورة.أنشى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شفزة انشر<< //

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

listBox2.Items.Clear(); 

if (listBox1.Items.Count == 0) 

MessageBox.Show("listbox1 is empty"); 

 

for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++) 

{ 

listBox2.Items.Add(listBox1.Items[i]); 

} 

} 
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  شفزة انشر إضبفت//

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

listBox1.Items.Clear(); 

string[] Array = new string[12]; 

for (int i = 0; i < 12; i++) 

Array[i] = ("number "+i.ToString()); 

listBox1.Items.AddRange(Array); 

} 

  شفزة انشر< //

private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

if (listBox1.Items.Count == 0) 

MessageBox.Show("listbox1 is empty"); 

else if (listBox1.SelectedIndex != -1)  

{ 

listBox2.Items.Add(listBox1.SelectedItem); 

listBox1.Items.Remove(listBox1.SelectedItem); 

} 

else 

{ 

MessageBox.Show("انمبئًت يٍ عُصز إخخبر"); 

} 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

comboBox1.Items.Clear(); 

primary(15); 

} 
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private void primary(int x) 

{ 

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

comboBox1.Items.Add(j); 

} 

 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

comboBox1.Items.Clear(); 

primary(15); 

} 

 

private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

comboBox1.Items.Remove(comboBox1.SelectedItem); 

} 

 

private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

comboBox1.Sorted= true; 

} 

 (CheckBox,RadioButton,GroupBox)التعامل مع األدوات 

 . من إنشاء مجموعات ضمن النموذج GroupBoxتمكنك األداة 

 متشابهة من حٌث إمكانٌة تفعٌلها وعدم تفعٌلها بإستخدام الخاصٌة CheckBox  واألداة RadioButtonاألداة 

Checked وتحمل هذة الخاصٌة القٌمة true or false والفرق بٌنهما ان األداة CheckBox صممت لتعمل ضمن 

 RadioButton مجموعات بحٌث ٌمكنك تحدٌد أكثر من زر اختٌار معا حتى ولو كانت ضمن مجموعة بٌنما األداة 

 .الٌمكنك تحدٌد أكثر من زر إختٌار واحد إذا كانت ضمن مجموعة

 أنشى نموذج وأضف األدوات كما توضح الصورة التالٌة
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// Bold شفزة األداة 

private void CheckBold_CheckedChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

  if (CheckBold.Checked == true & CheckItalic.Checked == 

false ) 

        textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, 

FontStyle.Bold); 

  else if (CheckBold.Checked == false & CheckItalic.Checked 

== true ) 

        textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, 

FontStyle.Italic); 

  else if (CheckBold.Checked == true & CheckItalic.Checked 

== true ) 

        textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, 

FontStyle.Italic | FontStyle.Bold); 

             

  else 

        textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, 

FontStyle.Regular); 

        } 

// Italic شفزة األداة  

 private void CheckItalic_CheckedChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

   if (CheckBold.Checked == true & CheckItalic.Checked == 

false ) 

          textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, 

FontStyle.Bold); 

   else if (CheckBold.Checked == false & CheckItalic.Checked 

== true) 

          textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, 

FontStyle.Italic); 

   else if (CheckBold.Checked == true & CheckItalic.Checked 

== true ) 

          textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, 

FontStyle.Italic | FontStyle.Bold); 

           

   else 

          textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, 

FontStyle.Regular); 

        } 

// Blue شفزة انشر 

private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            textBox1.ForeColor = Color.Blue; 

        } 
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// Green شفزة انشر 

private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            textBox1.ForeColor = Color.Green; 

        } 

// Yellow شفزة انشر 

 private void radioButton3_CheckedChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            textBox1.ForeColor = Color.Yellow; 

        } 

 ( PictureBox التعامل مع صندوق الصور )

 كما توضح StretchImage بالقٌمة sizemode إلى النموذج وأضبط الخاصٌة PictureBoxأضف األداة 

 .الصورة التالٌة

 

 

 

  

 

 

 

 

 ثم 1,2,3,4 واجعل إسمها Depuge  داخل المجلد jpg صور من نوع 4اذهب إلى مجلد المشروع وأضف 

 .أكتب الشفرة التالٌة

public partial class Form1 : Form 

    { int i = 1; 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (i>4) 

                i=1; 

            else 

  pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage; 

  pictureBox1.Image = Image.FromFile(Application.StartupPath 

+ "//"+i+".jpg"); 

            i++; 

        } 
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 BackgroundImageبنفس الطرٌقة ٌمكن تغٌٌر خلفٌة الفورم بصورة عن طرٌق الخاصٌة 

BackgroundImage = Image.FromFile(Application.StartupPath + 

"\\a.jpg"); 

BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch; 

 

 (تشغٌل ملفات الصوت والفٌدٌو)

 (MCIWindx Control , TrackBar , Timer)األدوات المستخدمة 

   قم بتحمٌل األداةMCIWindx إلى صندوق األدوات وذالك بالنقر بالزر األٌمن للماوس فً مكان فارغ من 

 .كما توضح الصورة Chose Itemsصندوق األدوات واختٌار األمر 

 

 

 

 

:ثم انتظر حتى تظهر الصورة التالية  

 

  لٌتم إضافتها إلى صندوق األدواتokثم اضغط 

 أنشى نموذج وأضف األدوات اآلتٌة: 

1- MCIWindx control واجعل الخاصٌة playbar=fase.  

2- TrackBar. 

3- groubBox  2 وضع فٌهاButton,Label. 

 .للتحكم بالفٌدٌو (Button)ثالث أزرار -4

 .timerمؤقت  -5
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 . كما توضح الصورة التالية

 

  شفزة ححًيم انًهف //

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

axMCIWnd1.Filename = Application.StartupPath + "\\A.AVI"; 

axMCIWnd1.Command = "open"; 

trackBar1.Maximum = axMCIWnd1.Length; 

} 

  شفزة حشغيم //

private void playBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

axMCIWnd1.Command = "play"; 

button1.Enabled = false; 

button2.Enabled = true; 

button3.Enabled = true; 

timer1.Enabled = true; 

} 

  شفزة ايمبف يؤلج //

private void pauseBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

axMCIWnd1.Command = "pause"; 

button2.Enabled = false; 

button3.Enabled = false; 

button1.Enabled = true; 

timer1.Enabled = true; 

} 

  شفزة ايمبف //

private void stopBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

axMCIWnd1.Command = "stop"; 

button3.Enabled = false; 
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axMCIWnd1.Position = 0; 

button2.Enabled = false; 

button1.Enabled = true; 

timer1.Enabled = true; 

} 

  شفزة َعى //

private void yesBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

axMCIWnd1.Command = "play"; 

groupBox1.Visible = false; 

timer1.Enabled = true; 

} 

  شفزة ال //

private void NoBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

axMCIWnd1.Command = "stop"; 

axMCIWnd1.Position = 0; 

groupBox1.Visible = false; ; 

axMCIWnd1.Command = "play"; 

timer1.Enabled = true; 

} 

  شفزة انًؤلج //

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 

{ 

trackBar1.Value = axMCIWnd1.Position; 

if (axMCIWnd1.Position >= 100 && axMCIWnd1.Position < 101) 

{ 

 

axMCIWnd1.Command = "pause"; 

groupBox1.Visible = true; 

timer1.Enabled = false; 

} 

} 
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 (shockowaveflash object,Realplyer G2 control)األداة 

 (التعامل مع ملفات الصوت والفالش)

 :قم بإنشاء نموذج جدٌد وأضف األدوات كما ٌلً 

 

 شفزة ححًيم يهف انصىث وانفالش//

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        {  

axShockwaveFlash1.LoadMovie(0,System.Environment.CurrentDire

ctory + "\\v.swf"); 

            axShockwaveFlash1.Stop(); 

            axRealAudio1.Source = Application.StartupPath + 

"\\A.mp3"; 

             

        } 

  شفزة انشر حشغيم//

axShockwaveFlash1.Play(); 

  شفزة انشر ايمبف//

axShockwaveFlash1.Stop(); 

 

  األداة(Windowsmediaplayer , menustrip, openfileDiloge) 

 أنشى نموذج وأضف إلٌه األدوات التالٌة

 Windows media player. 

 openfileDiloge , menustripوهما تظهران فً شرٌط أسفل النموذج  

  غٌر الخاصٌةtext لـ MenuStrip كما توضح الصورة والخاصٌة name كما توضح الشفرة . 
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  شفزة حشغيم//

private void RunFile_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

 openFileDialog1.Filter = "vedio|*.avi|sound|*.mp3"; 

  if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

   axWindowsMediaPlayer1.URL = openFileDialog1.FileName; 

        } 

 شفزة خزوج //

private void Exit_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Close(); 

:برنامج المفكرة                                         {          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . لتجعلها تعرض من الٌمٌت للٌسارyes على القٌمة  menustrep لألداة Righttoleftإضبط الخاصٌة 
 . تمكنك من إضافة مفاتٌح إختصار لكل واحد من محتوٌات القائمة shortcutkeyوالخاصٌة 
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 شفزة حزاخع //

private void Undo_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

Edite.Undo(); 

} 

 شفزة َسخ //

private void Copy_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

Clipboard.SetDataObject(Edite.SelectedText); 

} 

   شفزة لص //

private void Cutt_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

Clipboard.SetDataObject(Edite.SelectedText); 

Edite.SelectedText=""; 

} 

  شفزة نصك //

private void Past_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

if 

(Clipboard.GetDataObject().GetDataPresent(DataFormats.Text) 

== true) 

{ 

Edite.SelectedText = 

Clipboard.GetDataObject().GetData(DataFormats.Text).ToString

(); 

} 

} 

  شفزة ححذيذ انكم //

private void SellectAll_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

Edite.SelectAll(); 

} 

 (contestMenuStrip) األداة

 :أنشى نموذج وأضف األدوات التالٌة 

1- contestMenuStrip 2        2 -Button كما توضح الصورة        : 
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 عند النقر بالزر األٌمن للفأرة علٌها  contextmenustripومن خصائص األداة التً نرٌد إضهار محتوى الـ 

 . الذي نرٌد اضهار محتواه contextmenustrip ونحدد الـ  contextmenustripنختار الخاصٌة 

  و الخاصٌةcontextmenustrip1 للفورم تأخذ الـ  contextmenustripفمثال هنا سنجعل الخاصٌة 

contextmenustrip  األداة     Buttonتأخذ الـ   contextmenustrip2  

  . contextmenustrip ثم نقوم بكتابة الشفرة بالنقر على كل واحد من محتوٌات الـ

private void انغبءحفعيالنشرToolStripMenuItem_Click(object 

sender, EventArgs e) 

        { 

            button1.Enabled = false; 

        } 

private void حغييزخهفيتانفىروToolStripMenuItem_Click(object 

sender, EventArgs e) 

        { 

            BackColor = Color.Brown; 

        } 

 

        private void 

 ,ToolStripMenuItem_Click(object senderحذفعُبصزانخحكًببنفىرو

EventArgs e) 

        { 

            ControlBox = false; 

        } 

 كما توضح الصورة فورم أو الزر وعند التنفٌذ ٌمكننا االن اضهار عمل االدة بالضغط بزر الفأرة األٌمن على ال
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 ( ToolTip  وmonthCalendar1 وDataTimePickr (أالداة 

 (منتقى الوقت والتارٌخ وأداة إظهار التلمٌحاتالتعامل مع )

 وعنصر تقوٌم الشهر ToolTipواألداة  (DateTimePicker)أفتح مشروع جدٌد وأضف نموذج وأضف األداة 

monthCalendar1. 

 " .أنقر"=text واجعل الخاصٌة buttonأضف 

 .TextBoxأضف 

 . تمكنك من إظهار التلمٌحات على األدوات األخرى داخل النموذجToolTipاألداة 

 .تظهر هذه األداة عند اختٌارها فً شرٌط أسفل من الفورم 

    SetToolTip   باستخدام الطرٌقةForm_Loadولٌكن فً الحدث " أنقر" بإمكاننا اآلن أن نظٌف تلمٌح للزر 

 

 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            toolTip1.SetToolTip(button1, " ٍفظهك ي 

 ;("أَمزهُب

            dateTimePicker1.MinDate = new DateTime(1985, 6, 

20); 

            dateTimePicker1.MaxDate = DateTime.Today; 

 

            dateTimePicker1.CustomFormat = "dddd dd - MMMMM 

-yyyy"; 

            dateTimePicker1.Format = 

DateTimePickerFormat.Custom; 

        } 
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 . تمكنك من تحدٌد الصٌغة التً ترٌد أن تظهر بها األداة formatالخاصٌة 

 فٌمكنك تحدٌد صٌغة التارٌخ أو الوقت الذي ستظهر به األداة customفً حالة جعلت هذه الخاصٌة تأخذ القٌمة 

 .  كما ٌوضح الشفرة السابقة custom formatمن الخاصٌة 

 .فً حالة لو كان التقوٌم لدٌك بالهجري فإنه بإمكانك إظهار القٌمة بالتقوٌم المٌالدي كما فً الكود التالً

 : وأضف الكود التالbuttonًأنقر على 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            

MessageBox.Show(dateTimePicker1.Value.ToString("dddd dd - 

MMMMM -yyyy", 

System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture)); 

        } 

 :monthCalendar1 العنصر

 وهو الحدث االفتراضً للعنصر وٌقع عندما DateChange الحدثان المهمان monthCalendar1ٌمتلك العنصر 

 . وٌقع هذا الحدث عندما نحدد على أي تارٌخ فً التقوٌمDateSelectedٌتغٌر التارٌخ فً التقوٌم و 

   SelectionStar وSelectionRange.End  وSelectionRange.Stareوكذالك الطرٌقة  

SelectionEnd والتً تمكنا من الحصول على غرض من نوع DateTime.  

 :فمثال ٌمكنا أن نحدد أي أٌام األسبوع ٌنتمً الٌوم الذي سنحدد علٌة  كما ٌلً 

private void monthCalendar1_DateSelected(object sender, 

DateRangeEventArgs e) 

        { 

              textBox1.Text= 

monthCalendar1.SelectionStart.DayOfWeek.ToString(); 

 

        } 

private void monthCalendar1_DateChanged(object sender, 

DateRangeEventArgs e) 

        { 

          textBox1.Text = 

monthCalendar1.SelectionRange.Start.Day.ToString(); 

        } 

} 
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 (Dialoge Boxe)صنادٌق الحوار 

openfileDialoge                                     savefileDialoge 

fontDialoge                                                   colorDialoge 

 ((Diloge)عامل مع صنادٌق الحوار الت )

 . من صندوق األدوات RichetextBoxضف األداة أ -1

 .(fontDialoge,colorDialoge,savefileDialoge,openfileDialoge)أضف صنادٌق الحوار  -2

واجعل الخاصٌة ,  لها  كما توضح الصورةtextوغٌر الخاصٌة  (Button) أزرار تحكم   4أضف  -3

name لها كما تظهر فً شفرة الحدث Click. 

 

 

// open شفزة انشر 

private void OpenBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

openFileDialog1.Title = "open RTF file"; 

openFileDialog1.Filter = "RTF files|*.rtf"; 

openFileDialog1.InitialDirectory = @"C:\"; 

openFileDialog1.ShowDialog(); 

openFileDialog1.ShowHelp = true 

         } 

 true or falseعلى صنادٌق الحوار وتأخذ القٌمة (Help) تظهر زر المساعدةShowHelpالخاصٌة 
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//  save شفزة انشر 

        private void SaveBtn_Click(object sender, EventArgs 

e) 

        { 

            saveFileDialog1.Title = "open RTF file"; 

            saveFileDialog1.Filter = "RTF files|*.rtf"; 

            saveFileDialog1.InitialDirectory = @"C:\"; 

            saveFileDialog1.ShowDialog(); 

            saveFileDialog1.ShowHelp = true; 

        } 

 

 . من صندوق الحوارHelp الحدث عندما ٌنقر المستخدم على زر HelpRequestٌنفذ محتوى شفرة 
 

// openfileDiloge  نصُذوق انحىار HelpRequest شفزة انحذد 

        private void openFileDialog1_HelpRequest(object 

sender, EventArgs e) 

        { 

            MessageBox.Show("Help Button open"); 

        } 

 

// savefileDiloge  نصُذوق انحىار HelpRequest شفزة انحذد 

        private void saveFileDialog1_HelpRequest(object 

sender, EventArgs e) 

        { 

            MessageBox.Show("Help Button save"); 

        } 

 

 . من صندوق الحوارOK عندما ٌنقر المستخدم على زر FileOk  الحدث  ٌنفذ محتوى شفرة
 

// savefileDiloge  نصُذوق انحىار FileOk شفزة انحذد 

private void openFileDialog1_FileOk(object sender, 

CancelEventArgs e) 

{ 

richTextBox1.LoadFile(openFileDialog1.FileName); 

 

 

// savefileDiloge  نصُذوق انحىار FileOk شفزة انحذد 

private void saveFileDialog1_FileOk(object sender, 

CancelEventArgs e) 

{ 

richTextBox1.SaveFile(saveFileDialog1.FileName); 

} 

 
 (.fontDialoge) الحوار  من صندوقAPPLYعندما ٌنقر المستخدم على زر   APPLY الحدثٌنفذ محتوى شفرة 

 
 

private void fontDialog1_Apply(object sender, EventArgs e) 

{ 

richTextBox1.SelectionFont = fontDialog1.Font; 

richTextBox1.SelectionColor = fontDialog1.Color; 

} 



 #C  البرمجة بلغة السي شارب

 

  
27 

 
  م2012- 2011 احمد ألقاسمي. إعداد أ

//fontشفزة انشر 

private void FontBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

{ 

richTextBox1.SelectionFont = fontDialog1.Font; 

richTextBox1.SelectionColor = fontDialog1.Color; 

} 

} 

// colorشفزة انشر 

private void ColorBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

richTextBox1.SelectionColor = colorDialog1.Color; 

 

} 

 (CheckBox,RadioButton,GroupBox)األداة 

 (عامل مع مربعات االختٌار وأزرار الرادٌوالت )

 أنشى نموذج وأضف األدوات كما توضح الصورة التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Bold شفزة األداة 

private void CheckBold_CheckedChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

  if (CheckBold.Checked == true & CheckItalic.Checked == 

false ) 

        textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, 

FontStyle.Bold); 

  else if (CheckBold.Checked == false & CheckItalic.Checked 

== true ) 
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        textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, 

FontStyle.Italic); 

  else if (CheckBold.Checked == true & CheckItalic.Checked 

== true ) 

        textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, 

FontStyle.Italic | FontStyle.Bold);    

  else 

        textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, 

FontStyle.Regular); 

        } 

// Italic شفزة األداة  

 private void CheckItalic_CheckedChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

   if (CheckBold.Checked == true & CheckItalic.Checked == 

false ) 

          textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, 

FontStyle.Bold); 

   else if (CheckBold.Checked == false & CheckItalic.Checked 

== true) 

          textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, 

FontStyle.Italic); 

   else if (CheckBold.Checked == true & CheckItalic.Checked 

== true ) 

          textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, 

FontStyle.Italic | FontStyle.Bold); 

           

   else 

          textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, 

FontStyle.Regular); 

        } 

// Blue شفزة انشر 

private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            textBox1.ForeColor = Color.Blue; 

        } 

// Green شفزة انشر 

 private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            textBox1.ForeColor = Color.Green; 

        } 

// Yellow شفزة انشر 

 private void radioButton3_CheckedChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            textBox1.ForeColor = Color.Yellow; 

        } 
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 (WebBrowser)األداة 

 (تصمٌم متصفح انترنت بسٌط)

 .أنشى نموذج وأضف األدوات كما توضح الصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Back شفزة انشر 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            webBrowser1.GoBack(); 

        } 

//forword شفزة انشر 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            webBrowser1.GoForward(); 

        } 

// stop شفزة انشر 

private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            webBrowser1.Stop(); 

        } 

//refresh شفزة انشر 

private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            webBrowser1.Refresh(); 

        } 

// search شفزة انشر 

private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            webBrowser1.GoSearch(); 

        } 
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// Home شفزة انشر 

private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            webBrowser1.GoHome(); 

        } 

//Go شفزة انشر  

private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            webBrowser1.Navigate(textBox1.Text); 

        } 

 (HScrollBar,VScrollBar)أالداة 

 (التعامل مع أشرطة التمرٌر )

  . كما توضح الصورةLabelأضف أشرطة التمرٌر إلى النموذج وأضف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

private void vScrollBar1_Scroll(object sender, 

ScrollEventArgs e) 

        { 

            label1.Location = new Point(label1.Location.X, 

e.NewValue * this.Size.Height / 100);     

       } 

private void hScrollBar1_Scroll(object sender, 

ScrollEventArgs e) 

        { 

            label1.Location = new 

Point(e.NewValue*this.Size.Width/100,label1.Location.Y); 

        } 
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 (ImageList)أالداة 

 (التعامل مع قائمة الصور )

 . كما تبٌن الصورةImageList المكون  اختر Components المجموعة ومن ToolBox ال إلى أذهب

 

 

  ImageList1 المكون من ٌاء العل ٌةالزاو ف الموجود السهم على انقر

 ) ( ImageList Tasks النافذة من Choose Images البند على انقر

 Images Collections Editor النافذة من Add الزر انقر ثم ومن

 الصور الضافة

  

 

 

 

 

 .كما فً الصورةOpen الزر على اضغط وبعدها قٌوناتياالرأخت Open الحوار مربع امامك ٌظهرسً

 

 

 

 

 

 

 

 

 ImageList لالداة Imagesونستطٌع إضافة الصور من الخاصٌة 
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 بإمكانك اآلن إضافة الصور برمجٌا لعمل ذالك قم باآلتً 

 name=AddImage الخاصٌة Button وزر openfileDialogeأضف . 

 . اكتب الشفرة التالٌةClickفً الحدث . 

private void AddImage_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            openFileDialog1.ShowDialog(); 

            openFileDialog1.Filter = "Icon|*.ico"; 

            Image Img = 

Image.FromFile(openFileDialog1.FileName); 

            imageList1.Images.Add(Img); 

        } 

  Imagelistمن صندوق الحوار الذي سٌظهر إذهب إلى مجلد األٌقونات لدٌك وحدد األٌقونات التً ترٌد إضافتها لـ

 (ListView)أالداة 

 (ListViewالتعامل مع  )

  .Wizared بطرٌقة الـListViewفً هذا التدرٌب سنتعلم كٌفٌة التعامل مع المكون أو األداة 

 . كما تعلمت سابقا وأملئها باألٌقونات التً ترٌدها ImageListأضف المكون 

 . وبقٌة العناصر األخرى كما توضح الصورةListViewأضف المكون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموجود لدٌك كما توضح ImageList بالمكون  SmallImageListأضغط السهم وأربط الخاصٌة  .1

 .الصورة
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أو من خصائص 

 . الموجود لدٌك ImageList بالمكون  SmallImageList إجعل الخاصٌة ListViewالمكون 

 ومن خصائص Addوذالك بالضغط على الزر . وأضف األسماء التً ترٌدها edit Itemsأضغط االرتباط  .2

 أجعلها تأخذ رقم الصورة التً ImageIndex باالسم الذي ترٌدة والخاصٌة textكل عنصر غٌر الخاصٌة 

 .Imagelistتم إدخالها من قبل فً المكون 

 

 
 

 . وأضف العناوٌن التً ترٌدهاedit columnsأضغط االرتباط  .3
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 أضف بقٌة SubeItemsView وعند كل إسم إذهب الى الخاصٌة edit Itemsعود إلى االرتباط  .4

 .المعلومات لكل شخص

 

 
 

 . والحظ التنفيذF5إضغط  .5
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 . برمجٌا  ListViewاآلن سنتعلم كٌفٌة التعامل مع المكون أو األداة 

 . كما تعلمت سابقا وأملئها باألٌقونات التً ترٌدها ImageListأضف المكون 

 . وبقٌة العناصر األخرى كما توضح الصورةListViewأضف المكون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

public partial class Form1 : Form 

    { 

        int index = 0; 
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 حهيئت األدواث وحكىيٍ األعًذة انزأسيت //

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            listView1.View = View.Details; 

            listView1.SmallImageList = imageList1; 

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

     ColumnHeader columnHeader1 = new ColumnHeader(); 

     ColumnHeader columnHeader2 = new ColumnHeader(); 

     ColumnHeader columnHeader3 = new ColumnHeader(); 

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

            columnHeader1.Text = "Name"; 

            columnHeader1.ImageIndex = 0; 

            columnHeader2.Text = "Address"; 

            columnHeader2.ImageIndex = 1; 

            columnHeader3.Text = "Telephone Number"; 

            columnHeader3.ImageIndex = 2; 

            listView1.Columns.Add(columnHeader1); 

            listView1.Columns.Add(columnHeader2); 

            listView1.Columns.Add(columnHeader3); 

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

} 

 

 

تحلٌل الشفرة 
//=================================== 

listView1.View = View.Details; 

listView1.SmallImageList = imageList1; 

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

  وفً السطر الثانً ربطنا Deaile هً listViewفً السطر األول من هذا المقطع جعلنا طرٌقة العرض للمكون 
 SmallImageList عن طرٌق الخاصٌة Imagelistهذا المكون بالمكون 

 

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

ColumnHeader columnHeader1 = new ColumnHeader(); 

ColumnHeader columnHeader2 = new ColumnHeader(); 

ColumnHeader columnHeader3 = new ColumnHeader(); 

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

  listView1  وهً التً ستظهر فً رأس القائمةColumnHeaderهنا تم تعرٌف ثالث 

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

columnHeader1.Text = "Name"; 

columnHeader1.ImageIndex = 0; 

columnHeader2.Text = "Address"; 

columnHeader2.ImageIndex = 1; 

columnHeader3.Text = "Telephone Number"; 

columnHeader3.ImageIndex = 2; 

listView1.Columns.Add(columnHeader1); 

listView1.Columns.Add(columnHeader2); 

listView1.Columns.Add(columnHeader3); 
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//=================================== 

 

 وحددنا الدلٌل لكل منها بالخاصٌة Textفً هذا المقطع حددن عناوٌن تلك األعمدة عن طرٌق الخاصٌة 
ImageIndex ثم قمنابإضافتها إلى القائمة ListView. 

 

 

 سر األضبفت االول//

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        {    

            string[] array = { AddressText.Text, 

MobileText.Text }; 

            

listView1.Items.Add(NameText.Text).SubItems.AddRange(array); 

            listView1.Items[index].ImageIndex = index; 

            index++; 

            

        } 

 وجعلنا مصدرها هً القٌم التً سترسل لكل عضو فً القائمة stringفً هذة الشفرة عرفنا مصفوفة من نوع 

 األول والمجموعة Textوفً السطر الثانً اضفنا العضو والذي ٌتمثل بالـ .والتً تمثل المجموعة الجزئٌة له

 التً تحدد الصورة Index أما بالنسبة للسطر الثالث فإن دلٌل الصور فً القائمة ٌأخذ القٌمة arrayالجزئٌة 

 . Imagelistالتً سٌتم إضافتها من القائمة 

 سر األضبفت انثبَي //

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

   ListViewItem listViewItem1 = new ListViewItem(); 

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

System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem 

AddresSubItem = new 

System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem(); 

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

System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem 

MobileSubItem = new 

System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem(); 

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

            listViewItem1.Text = NameText.Text; 

            listViewItem1.ImageIndex = index; 

            index++; 

            AddresSubItem.Text = AddressText.Text; 

            MobileSubItem.Text = MobileText.Text;           

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

            listViewItem1.SubItems.Add(AddresSubItem); 

            listViewItem1.SubItems.Add(MobileSubItem); 

            listView1.Items.Add(listViewItem1); 

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

        } 
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 ححهيم انشفزة

ListViewItem listViewItem1 = new ListViewItem(); 

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

 

 ListViewItem  من القائمة ListViewItem1في هذا المقطع عرفنا عضو 
 

 

System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem 

AddresSubItem = new 

System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem(); 

            

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

            

System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem 

MobileSubItem = new 

System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem(); 

         

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

من القائمة الجزئٌة MobileSubItem  وAddresSubItemوفً هذا المقطع عرفنا العضوٌن 
ListViewSubItem.  

 

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

listViewItem1.Text = NameText.Text; 

listViewItem1.ImageIndex = index; 

index++; 

AddresSubItem.Text = AddressText.Text; 

MobileSubItem.Text = MobileText.Text; 

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

listViewItem1.SubItems.Add(AddresSubItem); 

listViewItem1.SubItems.Add(MobileSubItem); 

listView1.Items.Add(listViewItem1); 

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

 

 الموجودة فً النموذج وأضفناها إلى القائمة والقائمة Textوفً هذا المقطع جعلنا تلك األعضاء تأخذ القٌم من الـ 
 .الفرعٌة

 
 شفزة انشر انخحكى في انعزض //

private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Random r = new Random(); 

            int I = r.Next(5); 

            listView1.View = (View)I; 

        } 

 والذي ٌحدد لنا رقم Iهذه الشفرة تولد أرقام عشوائٌة نستخدمها فً تغٌٌر طرٌق العرض حسب قٌمة المتغٌر 

 .ListViewالطرٌق التً تستخدم لعرض محتوى 
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 (TreeView)أالداة 

 (:TreeViewالتعامل مع  )<:سادس عشرالتدرٌب ال

  Wizared بطرٌقة الـTreeViewفً هذا التدرٌب سنتعلم كٌفٌة التعامل مع المكون أو األداة 

 . كما تعلمت سابقا وأملئها باألٌقونات التً ترٌدها ImageListأضف المكون 

 . وبقٌة العناصر األخرى كما توضح الصورةTreeViewأضف المكون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . الموجود لدٌك كما توضح الصورة1ImageList بالمكون  ImageListأضغط السهم وأربط الخاصٌة  .1

 ومن Add Rootوذالك بالضغط على الزر . وأضف األسماء التً ترٌدها  edit Nodesأضغط االرتباط  .2

 أجعلها تأخذ رقم ImageIndex باالسم الذي ترٌدة والخاصٌة textخصائص كل عنصر غٌر الخاصٌة 

 .Imagelistالصورة التً تم إدخالها من قبل فً المكون 



 #C  البرمجة بلغة السي شارب

 

  
40 

 
  م2012- 2011 احمد ألقاسمي. إعداد أ

 

 
 

  .وغٌر الخصائص كما فً السابق .Add Childعند إضافة ابناء لكل عنصر حدد علٌة وأضغط  .3

 

 :سابقا فعلناه ما برمجٌا نفعل إن نستطٌع و اآلن
 أضف نموذج جدٌد إلى المشروع 

 النوع من مكون أضف TreeView الفورم ( النموذج إلى( 

 النوع من مكون أضف Button الخاصٌة واجعل  text تساوي المكون لهذاAdd Childs  

 التالً الكود اكتب ثم الزر هذا على انقر: 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

treeView1.BeginUpdate(); 

treeView1.Nodes.Clear();  

treeView1.Nodes.Add("انعبني انخعهيى وسارة"); 
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treeView1.ImageIndex=0; 

 

treeView1.Nodes[0].Nodes.Add("انحذيذة خبيعت"); 

treeView1.Nodes[0].ImageIndex = 0; 

 

treeView1.Nodes[0].Nodes.Add("عذٌ خبيعت"); 

treeView1.Nodes[0].Nodes[1].ImageIndex = 1; 

 

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes.Add("انخزبيت كهيت"); 

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes[0].ImageIndex = 0; 

 

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes.Add("انخدبرة كهيت"); 

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes[1].ImageIndex = 1; 

 

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes.Add("انحبسىة كهيت"); 

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes[2].ImageIndex =2 ; 

 

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes[0].Nodes.Add("يعهى 

 ;("حبسىة

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes[0].Nodes[0].ImageIndex = 

0; 

 

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes[0].Nodes.Add(" ريبضيبث"); 

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes[0].Nodes[1].ImageIndex = 

0; 

 

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes[1].Nodes.Add("يحبسبت"); 

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes[1].Nodes[0].ImageIndex = 

1; 

 

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes[1].Nodes.Add("ادارة 

 ;("اعًبل

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes[1].Nodes[1].ImageIndex = 

1; 

 

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes[2].Nodes.Add("بزيدت"); 

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes[2].Nodes[0].ImageIndex = 

2; 

 

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes[2].Nodes.Add("هُذست"); 

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes[2].Nodes[1].ImageIndex = 

2; 

treeView1.EndUpdate(); 

} 
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بعد التنفٌذ شاهد الصورة التالٌة 
 

 
 

  ( printDialoge , printDocoment , printPrivewDialoge ):صنادٌق الطباعة

 (: مربعات الطباعة التعامل مع )

 أٌضا وإسناده printDocoment إلى النموذج ٌجب إسناد الغرض أو المكون printDialogeعند إسناد المكون 

وهً تحوي ) printerSettings وكذالك إسناد الغرض printDialoge من المكون  Docomentإلى الخاصٌة 

 ثم printDialoge من المكون printerSettings إلى الخاصٌة printDocoment  للمكون (إعدادات الطباعة

 . لطباعة الملف printDocoment من المكون ()printنستخدم الطرٌقة 

 عند إسناده للنموذج  ٌجب pageSetupeDialoge والمكون printPrivewDialogeكذالك بالنسبة للمكون 

  . Docoment إلى الخاصٌة printDocomentإسناد الغرض أو المكون 

 .وسٌتم توضٌح ذالك من خالل الشفرة

 :واآلن 

 أفتح مشروع جدٌد وأضف نموذج إلٌة كما تعلمت سابقا. 

  أضف المكونprintDialoge والمكون printDocoment والمكون PrintPrivewDialoge  

 للمكون   غٌر الخصائص printDialoge وأجعلها كلها تأخذ القٌمة true .  

  قم بإضافة المكونMenuStrip والمكون richTextBox1. 

  أجعل تصمٌم النموذج ٌظهر بالشكل التالً بعد إضافة النص للمكونrichTextBox1. 
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 كما ستظهر فً  MenuStrip لكل عنصر من عناصرالـname بعدما قمت بتصمٌم النموذج غٌر الخصاصٌة

 .الشفرة التالٌة

 شفزة انعُصز طببعت//

private void Print_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

printDialog1.Document = printDocument1; 

printDialog1.PrinterSettings= printDocument1.PrinterSettig ; 

if (printDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

{ 

printDocument1.PrinterSettings= 

printDialog1.PrinterSettings; 

printDocument1.Print(); 

} 

 

  شفزة انعُصز يعبيُت لبم انطببعت//

private void PeforPrint_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

printPreviewDialog1.Document = printDocument1; 

printDocument1.PrintPage += 

new System.Drawing.Printing.PrintPageEventHandler( 

printDocument1_PrintPage); 

if (printPreviewDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
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printDocument1.Print(); 

} 

 شفزة إعذاداث انصفحت //

private void Pagesetup_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

pageSetupDialog1.Document = printDocument1; 

           pageSetupDialog1.PrinterSettings = 

printDocument1.PrinterSettings; 

 

if (pageSetupDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

{              printDocument1.PrinterSettings =     

pageSetupDialog1.PrinterSettings; 

printDocument1.Print(); 

} 

} 

// printpage شفزةانحذد    

private void printDocument1_PrintPage(object sender, 

System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e) 

{ 

System.Drawing.Font printFont = 

new Font("Arial", 25, FontStyle.Regular); 

 

e.Graphics.DrawString(richTextBox1.Text, printFont, 

Brushes.Black, 10, 10); 

} 

 .هذة الشفرة تنفذ عندما ٌتم الضغط على زر الطباعة 
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 دوال الوقت والتارٌخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . كما توضح الشفرةlabelلكل  (nameالخاصية )قم بتغيير االسم البرمجي

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            TimeandDate.Text = DateTime.Now.ToString(); 

            Time.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString(); 

            Date.Text = DateTime.Now.ToLongDateString(); 

            Hour.Text = (DateTime.Now.Hour-12).ToString(); 

            Menute.Text = DateTime.Now.Minute.ToString(); 

            Second.Text = DateTime.Now.Second.ToString(); 

            Yere.Text = DateTime.Now.Year.ToString(); 

            Month.Text = DateTime.Now.Month.ToString(); 

            Day.Text = DateTime.Now.Day.ToString(); 

            DayOfWeek.Text = 

DateTime.Now.DayOfWeek.ToString(); 

        } 
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 برنامج المنبه

                   قبل التنفٌذ                                                   بعد التنفٌذ

 

 الشفرة

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 

        {if(button1.Enabled==false&&textBox1.Text!="") 

            if (DateTime.Now.ToShortTimeString() 

==textBox1.Text) 

            { 

                axRealAudio1.Source = 

Application.StartupPath + "\\A.mp3"; 

                axRealAudio1.DoPlay(); 

            } 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs 

e) 

        { 

            button1.Enabled = false; 

            textBox1.ReadOnly = true; 

            button2.Enabled = true; 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs 

e) 

        { 

            axRealAudio1.DoStop(); 

            button1.Enabled = true; 

            button2.Enabled = false; 

            textBox1.ReadOnly = false; 

        } 


