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  المقدمة

  
اليخفى على الجمیع ان لغة فیجوال بسیك ھي من اسھل اللغات  ...

البرمجیة واجملھا واالجمل من ذلك توجد كتب تعلیمیة كثیرة حول 
نحن سوف . تدخل في جمیع المجاالت البرمجیة v.bوان لغة . ھذةاللغة 

في ن قبل الدخول ولك تصمیم قواعد البیاناتنستخدمھا في مجال 
شرح كیفیة التصمیم البد من مقدمة عن كیفیة تنصیب البرنامج 

  وفتح البرنامج وكتابة الكود
 

 ؟؟ الفجوال بیسیك لغةماھي
 
الفجوال بیسیك ھي لغة برمجة من اھم لغات الحاسب وكان اسمھا  

 اختصار BASIC كلمة أوال بیسیك ، ثم طورت لتصبح فجوال بیسیك و
  لكلمة

Symbolic Instruction Code  Beginners All-purpose ،ھي لغة مرئیة و 
فواجھة الفیجوال بیسیك كما تري مثل اي واجھة برنامج ، سھلة التعلم

  الخ..اخر مثل فالش او ثري دي ستوديو ماكس
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 ھى لغة بیسیك التي ظھرت في كلیة دارتماوث أصل لغة فجوال بیسیك

Dartmouth و قد ، م1963 علي يد جون كیمني و توماس كیرتز عام 
  ..أصبحت بسرعة فائقة من أشھر و أسھل لغات

  
 

 
 
  
  

  
  

  قصي حبیـــــــبـــــــــــ رحمـــــــــــــــــة: اعداد •
    26:السن •
  5/8/1983: تاريخ المیالد •
 07707797637: رقم الموبايل  •
•  
 جمھورية العراق: دولة •
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 طریقة تنصیب فجیوال بیسك

  
یتم اختیاربعد فتح االسطونة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بعد ضغط علیة تظھر القائمة التالیة 
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 یتم اختیار الخیار االول ثم ضغط على
NEXT  

 
 

                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد كتابة الكود نضغط  NEXT     لكي یتم الوصول الى القائمة التالیة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  نضغط هبعد  NEXT    لكي یتم الوصول الى القائمة التالیة
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NEXTنضغط 

 
 
 
 

 یتم الضغطCONTINUEالكي تظھر القائمة التالیة 

 
 
 
 
 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OKنضغط 
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على  نضغط  
CONTINUE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في ھذة الخطوة یبدا فیة البرنامج في عملیة التنصیب 
                                 

 
                            الحمدهللا رب العالمین  
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  خطوات تشغیل البرنامج 

  

 : بھذه الطريقةStartيمكنك فتح البرنامج من قائمة 

Start > Programmes > Microsoft Visual Studio 6.0 > Microsoft 
Visual Basic 6.0 

  

     !  و يمكنك فتحة من ايقونته علي سطح المكتب و تخلص •

  

    قصي حبیب الحسیني : عداد  

  ــــــــــــالمـــــــة الســـجعفر لصادق علیـــــــــــ جامعة االمام
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 واجھة الفیجوال بیسیك

 

  :الفورم •

وكذلك ستكون ھي ...  الفورم ستكون ھي النافذة األساسیة لمشروعك
 ، الصندوق الذي يحتوي على كل الكائنات األخرى التي تضیفھا للفورم

ي و ھذه ھ، علذا فیمكن أن نعتبر الفورم ھي أھم كائن في المشرو
  :نافذة الفورم

  

وھي كما ترى عبارة عن شكل رباعي قائم الزوايا يحتوي في األعلى 
...  وبجواره أيقونة الفورم Form1على شريط العنوان المكتوب فیه 

   …Twip 120ويحتوي على عدد من النقاط الفرق بین كل نقطة وأخرى 

م تظھر لك قائمة بعدد من بالضغط بالزر األيمن من الماوس على الفور
 ...اإلمكانیات التي تقدمھا لك الفورم مثل 

View Code  :في ھذه النافذة ...  األمر يقوم بإظھار نافذة الكود ھذا
  .تستطیع كتابة الكود الخاص بالفورم

 Menu Editor : النافذة  يوھ... ھذا األمر يقوم بإظھار نافذة محرر القوائم
 .قوائم إلى مشروعكساعدك في إضافة تي تال

 Lock Controls : ھذا األمر يجعل جمیع األداوت في الفورم غیر قابلة
 ...األدواتوذلك إذا كنت قد وضعت الوضع النھائي لھذه ... للتحريك 

Paste :وھذا للصق شئ علي الفورم. 

Properties : الخصائصيقوم ھذا األمر بنقلك إلى نافذة.  

  

 :الدواتشريط ا •
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توي على كل ح وھو الشريط الذي يMicrosoft Visual Basic 6.0التطوير 
 أو PictureBoxاألدوات التي يمكن أن تضیفھا للفورم من صندوق صورة 

 أو غیر Label أو صندوق عنوان TextBox أو صندوق نص Timerمیقاتي 
  ..ذلك

  

و يمكن اضافة ادوات اخري لھذا الشريط بالضغط علیه بالزر االيمن و 
  : ستظھر لك ھذه الشاشةComponentsاختیار االمر 

  

و اذا اردت ادخال ، OK ثم Applyفقم باختیار االداه التي تريدھا ثم اضغط 
  .. ثم اختر االداهBrowseفقم باختیار  DLL او ActiveXادوات    
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 ...  و احیانا اكثر وھي كما ترى تحوي كائنانالفورماتھذه ھي نافذة 
 وھو الفھرس الذي Forms واسمه Directoryاألول ھو كائن فھرس 

 و من الممكن وجود، يحتوي على كل الفورم التي ستضیفھا للمشروع
Directory  اخر عند اضافه Module  او Class Module... الخ  

  ... Form1 واسمه Formوالكائن اآلخر ھو كائن من نوع فورم 

 القدرة على عدد من األشیاء التي تراھا بمجرد نافذة الفورماتمنحك ت
  ضغطك بالزر األيمن بالماوس على أي كائن من الكائنات 

 :نافذة الخصائص •

توي على خصائص جمیع الكائنات واألدوات التي تضیفھا ھذه النافذة تح
الخاصة بكل تختلف الخاصائص و  ،فیھا خصائص الفورمبما ، لمشروعك

، اداه عن االخري ماعدا بعض الخصائص المشتركة بین بعض االدوات
  :وھذه ھي نافذة الخصائص
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 وقیمتھا في الیمین ...وھي كما ترى تحتوي على الخاصیة في الیسار 
  ... وھكذا Form1 تجد أن قیمتھا Captionفمثال الخاصیة ... 

لنافذة تالحظ أن الخصائص فیھا مرتبة تبعا للترتیب األبجدي شكل اومن 
و  Name من أعلى ألسفل فیما عدا اإلستثناء الوحید وھي الخاصیة

  بجانب Categorizedيمكن ترتیبھا خصائصیا عن طريق الضغط علي 
Alphabetic...   

ومن المالحظ أن كل كائن في البرنامج يحتوي على مجموعة من  
الخصائص التي تختلف من كائن آلخر وكذلك عدد من الخصائص 

 Nameفمثال كل الكائنات تمتلك الخاصیة ... المشتركة بین الكائنات 
   ..بیسیكوذلك ألن ھذه الخاصیة من الخواص الالزمة في الفیجول 

 
 

 

  تشريط األدواعناصر 

   

 وھي تعید مؤشر الماوس إلى السھم Pointer  ھي أداة:  األداة األولى
الطبیعي إذا كان المؤشر على احدى األداوت أو األشكال األخرى غیر 

  .الوجه الطبیعي

 وھي أداة تتیح لك إضافة صورة إلى البرنامج PictureBox:  األداة الثانیة

   .ھذه الصورة إلى البرنامجوادماج ... 

أو ...  وھي أداة تتیح لك إضافة عنوان إلى البرنامج Label : األداة الثالثة
  ... نص في أي مكان من الفورم 

 وھي أداة تتیح لك أن تترك للمستخدم فرصة Text Box : األداة الرابعة

  …اوإدخال بیانات مثل اسمه 

 إطار وتضمین Frame وھي أداة تتیح لك صنع Frame : األداة الخامسة
   .بعض األدوات بداخل ھذا اإلطار

 وھي أداة زر أمر حیث تتیح لك أن  Command Button : األداة السادسة

   .تجعل للمستخدم زرا لیضغط علیه عند تنفیذ أمر معین
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  . التي تضعھا في البرنامجOptionsاستخدام خیارات 

وفیھا يمكنك أن ...  وھي أداة نقطة اختیار Option Button : األداة الثامنة
   .تختار اختیارا ما من عدة إختیارات

 وھي أداة تضیف إلیھا قائمة منسدلة مثل Compo box : األداة التاسعة 
 لیختار المستخدم منھا إحدى القیم

 تشبه القائمة السابقة List وھي أداة قائمة ListBox : األداة العاشرة 

   .ولكن مع الفارق أن ھذه األداة لیست منسدلة

...  وھي أداة شريط اإلنزالق العرضي HScrolBar : األداة الحادية عشر 
  .ئنات األكبر من الالزم عرضیاوتستخدم في إنزالق الصور والكا

 وھي أداة تشبه السابقة ولكن شريط VScrollBar : األداة الثانیة عشر 
   .انزالق طولي ولیس عرضي

 وھي أداة المیقاتي ووظیفتھا أنھا تقوم بآداء Timer : األداة الثالثة عشر 
   .عمل معین أو عدة اعمال معینة بصفة دورية كلما مر زمن معین تحدده

 فیه ListBox وھي أداة عبارة عن DriveListBox : داة الرابعة عشراأل 
   .أقسام القرص الصلب وقسمي القرص المرن والسي دي

تقوم   ListBox وھي عبارة عن أداة dirListBox : األداة الخامسة عشر 

   . في مسار معین تحدده أنتFoldersبعرض المجلدات 

 تقوم Listbox وھي عبارة عن أداة FileListbox : شراألداة السادسة ع 
  . في مسار معینFilesبعرض الملفات 

   . وھي عبارة عن اداة رسم شكلShape : األداة السابعة عشر 

   . وھي أداة رسم خط على الفورمLine:  األداة الثامنة عشر

 وھي أداة إضافة صورة وتختلف بعض Image : األداة التاسعة عشر 
  . Pictureboxالفات عن األداة اإلخت

 وھي أداة تستخدم في ربط البرنامج بقاعدة data :األداة العشرون 
  .بیانات خارجیة
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  .خارجیة ضمن برنامجك

 معظم ھذه االدوات لیست موجودة في صندوق االدوات لذا علیك اضافتھا
   ..بنفسك

 

 

  قوائم الفیجوال بیسیك

  

  :و ھم كالتالي،  قائمة13يحتوي الفیجوال بیسیك علي 

مثل فتح و حفظ ، تحتوي علي اوامر اساسیة: Fileالقائمة  •
.. Exeو تحويل البرنامج الي امتداد ، و فتح مشروع جديد، مشروح

 الخ

لعادية باالضافة الي اوامر تحتوي علي اوامر التحرير ا: Edit القائمة •

  ..اخري

تعمل محتويات ھذه القائمة علي اظھار بعض : View القائمة •
 الخ...االشیاء مثل صفحة كود و فورم و صندوق االدوات

تحتوي ھذه القائمة علي اوامر خاصة بمحتويات : Projectالقائمة  •

  ..و غیرھا اClassModule او Moduleالمشروع مثل اضافة 

مثال وضع ، بھذه القائمة يمكنك تنسیق برنامجك: Format القائمة •
زر في منتصف الشاشة تماما او محاذاته الي الیمین او الیسار او 

 الذي يمكنك من عدم LockControlsو بھا ايضا االمر ، غیره
لضغط و يمكنك ازالته با، السماح بتحريك او تغغیر حجم اي كائن

 ...علیه مرة اخري

و ، تحتوي ھذه القائمة علي معظم اوامر التشغیل: Debug القائمة •
مثل تنفیذ سطر واحد منه ، منھا اختیار طريقة تنفیذ البرنامج

StepInto ، او تنفیذه كلهStepOver ، او االمر السابقStepOut ، او
التنفیذ حتي السطر الذي يوجد علیه مؤشر الكتابة 

RunToCursor ، وBreakPoints التي تظھر باللون  

 

فعند اختیارھا يتم توقف مؤقت للبرنامج اثناء ، االحمر عند كتابة الكود
 ...تشغیله
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  ..و اعادة تشغیله، البرنامج

 ..SQLستعالم تحتاج ھذه القائمة الي جمل ا: Queryالقائمة  •

   ..ORACLE او SQLتحتاج ھذه القائمة الي : Diagramالقائمة  •

 

تحتوي ھذه القائمة علي اوامر كثیرة مثل : Toolsالقائمة  •
AddProcedur الذي يمكنك من كتابة اجراء جديد و لكن يجب ان 

اما ، تكون في صفحة الكود عند اختیار ھذا االمر
ProcedureAtributesیص بعض االشیاء لالجراء  فھو يمكنك تخص

 ..  و غیرھاIDالذي انشأته مثل تغییر 

تحتوي ھذه القائمة علي برامج مستقلة : Add-Insertالقائمة  •

  ..توفر خدمات للبرنامج

تنظم ھذه القائمة صفحة الكود و الفورم لیكونا : Windowالقائمة  •

  ..ظاھرين مع بعضھما

تحتوي ھذه القائمة علي متعلیمات خاصة وال : Helpلقائمة ا •
و بھا ايضا الصفحة الخاصة ، MSDNيمكنك فتحھا اال اذا تم تحمیل 

  .. بنبذة عن للفجوال

  

    ة ــــــــــقصي حبیب رحم: اعداد
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بعض خصائص 
الفورم

 

 :لمھمة للفورمبعض الخصائص ا

  الخاصیة الوظیفة
  Name متغیر نصي و ھو اسم الفورم
 Appearance متغیر يعبر عن شكل الفورم

 فأن البرنامج يعید Trueاذا كانت ھذه الخاصیة 
  رسم الخطوط و االشكال اذا محت

AutoRedraw 

 BackColor لون خلفیة افورم
 BorderStyle يعبر ھذا المتغیر عن الشكل الخارجي للفورم
... ھذا متغیر من نوع نصي يعبر عن عنوان الفورم 

أو القیمة الظاھرية التي تظھر على شريط العنوان 
 بأعلى الفورم

Caption 

يختفي صندوق  False = بجعل قیمة ھذا المتغیر
وھو الصندوق الذي ... التحكم بأعلى يمین الفورم 

  يحتوي على زر التكبیر والتصغیر واإلغالق

ControlBox 

تكون الفورم غیر  False بجعل قیمة ھذا المتغیر
أي أنك لن تستطیع التحكم ... فعالة أو نشطة 

 فیھا أو في جمیع األداوت بداخلھا

Enabled 

تستخدم ھذه الخاصیة في تحديد نوع وحجم الخط 
 الذي ستكتب به على الفورم

Font 

 ForeColor لون خط الكتابة على الفورم
 Height يعبر عن قیمة ارتفاع الفورممتغیر رقمي 

متغیر رقمي يعبر عن قیمة بعد الفورم عن أقصى 
 يسار الشاشة

Left 

 MaxButton ھل زر التكبیر بأعلى الفورم ظاھر أم ال
 MinButton ھل زر التصغیر بأعلى الفورم ظاھر أم ال

 MouseIcon شكل أيقونة الماوس من األشكال الرئیسیة
 MousePointer الماوس من مكان خارجيتحمیل أيقونة 

 Movable ھل سیتمكن المستخدم من تحريك الفورم أم ال
 Picture الصورة التي ستوضع كخلفیة للفورم

ھل الكتابة على الفورم ستكون من الیمین إلى 
 الیسار أم العكس

RightToLeft  

 
 ShowInTaskBar ھل الفورم ظاھرة في شريط المھام باألسفل أم ال

 StartUpPositioھل سیبدأ في منتصف ... مكان بدئ التحمیل 
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قیمة بعد الفورم عن أعلى نقطة في الشاشة 
 0حیث أن أعلى نقطة في الفورم تساوي 

Top 

 Visible ھل الفورم ظاھرة أم مخفیة
 Width الفورم قیمة عرض

ھا لتكون تكبیر الفورم إلى حجم الشاشة أو تصغیر
 في التاسك بار أو جعلھا في وضع طبیعي

Window State 

  

 .معظم ھذه الخصائص موجودة بكائنات اخري و لھا نفس الوظیفة ايضا

   

  

  :يمكن التحكم بأي من ھذه الخصائص عن طريق االكواد بالطريقة التالیة

Object.Property = Style 

و ،  ھي اسم الخاصیة Propertyو ،  ھي اسم الكائن Objectحیث ان

Style ھي حالة الخاصیة..  

 تصمیم قواعد بیانات في لغة فجیوال بیسك 
اعداد قصي حبیب الحسیني                 

  

  

  
 

  

 

 

سیك في الفیجوال بیبعض الرموز المستخدمة   

 

. يجب ان تعرفھا قبل كتابة الكودھناك بعض الرموز التي مرت  

 > أصغر من
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 < أكبر من

 <> ال يساوي

 => أصغر من أو يساوي

 =< أكبر من أو يساوي

 +  للجمع  زائد

 - ناقص للطرح أو سالب

 * في للضرب

 / على للقسمة

  

 \ القسمة بدون كسور

 ^ االوس

اقي من القسمةالب  Mod 

 

فیمكنك استخدام الدوال  ،Tan و Cosاذا اردت وضع عالمات مثل  
 .. الرياضیة

 

  

  

  

  

  

 

  استخدام الدوال
 

For.. Next 

 
 

  :ھذه القاعدة من اھم قواعد الحركة التكرارية و تكتب كاالتي
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For X = 1 To 10 Step 2 
Print X 
Next X 
End Sub 

  
و ، كما تري من الكود السابق انه لیس عندنا سوا كائن الفورم و زر امر

 الي عشرة ولكن 1يتم طباعة ارقام علي الفورم من ، عند الضغط علیه

   ..9، 7، 5، 3، 1: خطوتان خطوتان اي تكتب االرقام
  

  :شرح الكود
  عن طريق كتابة10 الي 1 ھي االرقام من Xفي السطر االول كتبت ان 

For X = 1 To 10 ، اماStep 2و في السطر ،  فھي خطوة العدPrint X 
   .. ھي نھاية الكودNext Xو ، يقوم البرنامج بطباعة ماحدث

 

 

If … Then 

 
 

و تستخدم في الشروط ، شھر قواعد فیجوال بیسیك من اIfقاعدة 
و ان لم يحدث ، فمعناھا ان اذا حدث شيء فسیحدث ھذا الشيء

ولكن كیف نكتب ھذا في طريقة كود؟؟ ھذا ما ، سیحدث شيء اخر
  ...سنعرفه

  
  :تتكون ھذه القاعدة من عدة اشیاء و ھي كالآلتي

  
1( IF : تحقق و ھي اول شيء يكتب في الكود و معناھا ان اذا

  .شيء معین
2( Then : تكتب بعد الحدث الذي يكتب بعدIf و معناھا ان اذا 

 .فسیتحقق شيء آخر) Ifالحدث بعد ( تحقق الشيء 
3( Else : و ھي اذا لم يتحقق الحدث الذي بعدIf يتحقق شيء 

 .و ھي لیست درورية اي ال تستخدم في كل االكواد، آلخر
4( ElseIf : تكون حدث جديد فھي مثلIfولكن بدال من ان ،  العادية

 و ElseIf نقوم بكتابة End If و Ifنقوم بكتابة كود جديد به 
 .تكملة الكود

5( End If : و تكتب في نھاية الكود اليقاف القاعدة و ھي مھمة
 .جدا و تكتب في كل االكواد

  
بكتابة قاعدة كاملة بكائنات  و االن لنقوم بتطبیق بسیط علي ما سبق

  ..عشوائیة
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If Text1.Text = “Ehab” Then 
Image1.Visible = True 
ElseIf Text1.Text = “Bibo” Then 
Image1.Visible = True 
Else 
Image2.Visible = True 
End If 
End Sub 
 

 
 
 
 
 

  :الشرح
عند كتابتھا صحیحة تظھر  Passwordو كما يتبین من الكود انه يشبه 

 فاستخدمت،  خاطئة تظھر صورة اخريصورة و عند كتابتھا
If Text1.Text = “Ehab” اي ان لو الكتابة في التكست Ehab فانه 
 Then عن طريق كتابة Image1.Visible = Trueينتقل الي الحدث التالي 

 فسیتم اظھار الصورة ايضا و ذلك Biboو اذا كانت تكست ، ثم الحدث
 Bibo و لیست Ehab و اذا كانت التكست لیست، ElseIfباستخدام 

  .Elseستظھر الصورة الثانیة و ذلك باستخدام 
  

    .ارجو ان تكون طريقة شرحي جیدة و يفھمھا الجمیع
  
  

 :IFFالدالة 
 :كالتالي If..Else ھي تستخدم كاختصار لدالة

  
Private Sub Command1_Click 
X = Text1.Text 
MsgBox IIf(X = 7, "X=7", "X<>7") 
End Sub 
 

 7 = 1واذا كانت تكست، ففي ھذا المثال وضعت تكست و زر امر
  ..فستظھر رسالة تثبت ذلك و العكس صحیح
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  شرح اول الكود

  

  :عند فتح نافذة كود نجد مكتوب االسطر التالیة

Private Sub Command1_Click()   

End Sub 

 

  :آلن تعال نالحظ ماذا تعني السطور السابقةا

 تعني أن الجزء التالي سیعمل من خالل الفورم Privateالكلمة  •
ولكي تجعل اإلجراء ... فقط ولن يعمل من خالل الفورم األخرى 

لكلمة عاما أي يعمل من خالل أي جزء في البرنامج استبدل ا
Private.   

 End Sub و Sub تعني أن الجزء المحصور بین كلمتي Subالكلمة  •
 .وال يتجزأ... عبارة عن مقطع برمجي متكامل 

 تعني أن المقطع التالي ھو إجراء خاص Command1الكلمة  •
 بھذا ـته وھو زر األمر الذي أسمیCommand1بالكائن الذي إسمه 

  .اإلسم

 Click تعني أن ھذا اإلجراء سیتم تنفیذه في حالة الحدث Clickالكلمة 
 قد انتھى) اإلجراء( تعني أن المقطع End Subالكلمة 

•   

 

 v.bكتابة اول كود لك في 

  الخروج

 

   :فقط اكتب ھذه الكود في زر الخروج

Private Sub Command1_Click() 

End 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 22 

            كما في شكل...  ال اري ان الكود بحاجة الي شرح

  

 

مالحظة عندما كتبنا كود الخروج من البرنامج كتبنا كلمـة          
)End (   ، ــه ــع محتويات ــامج بجمی ــإغالق البرن وھــي تقــوم ب

ي تقـوم  وھـ  ) Unload Me( وھناك جملة أخرى ھي جملة 
ــین    ــرى الفــرق ب ــة فقــط ، وســوف ت ــإغالق نافــذة معین ب

  .الجملتین في الجدول 
  
  
  

 
تأثیر العبارة على برنامج 

  من صفاتھ
End Unload Me  

  تقوم بإغالقه  تقوم بإغالقه  یتكون من نافذة واحدة
تقوم بإغالق النافذة املكتوب   تقوم بإغالقه  یتكون من عدد من النوافذ

  فيها العبارة فقط
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 23 

 Unload Me و Endجدول يبني الفرق بني تأثري كل من عباريت 
 

  

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 برنامج ثاني  الكائناتوضع

 
 

• Label1 و Label2غیر   و تايمر وInterval و غیر اسم ، 1000 الي
  ..الساعة و التاريخالفورم الي 

 
  :ضع ھذه الكائنات لتكون بھذا الشكل •

  

 

كود الساعة و التاريخ سھلة جدا بدرجة ال تتصورھا فكل ما علیك ھو 
  :كتابة ھذا الكود في التايمر الذي وضعته

Private Sub Timer1_Timer() 

Label1.Caption = Time 

Label2.Caption = Date 

ھل رأيت اكثر من ذلك سھولة؟؟ فالساعة و التاريخ يؤخذان من ساعة و 
 حسب اسم الالبل Label2 و Label1 و بالطبع يمكنك تغییر Systemخ تاري

 ...او التكست

  

  ألتعامل مع التاريخ 

 

  :الكود ھذا استخدم االصلي التاريخ علي شھور او ايام زيادة •

Label1.Caption = DateAdd(Interval, Number, Date) 
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 ھو Dateو ،  ھو رقم االيام او الشھور او السنین المراد زيادتھاNumberو 
  ..و كما يتبین ان النتیجة ستظھر في لیبل.. التاريخ الحالي

  :مثال

Date1 = DateAdd(“M”, 3, Date) 

  

  :تاريخین بین المقارنة •

Label1.Caption = DateDiff(Interval, "Date1", "Date2") 
 

Date1و ،  ھي التاريخ االولDate2اما ،  ھي التاريخ الثانيInterval فھي 
و لظھورھا بالسنین ، ”D“ و ايام ”M“المراد ظھور النتیجة به من شھور 

  :الكتب ھذا الكود
  

Label1.Caption = DateDiff("m", "14/7/1989", "26/4/2003") \ 12 
 

    :اخري بطرق اريخالت كتابة
  

 و لكن ماذا اذا اردنا مختصر ذكرت من قبل كیفیة عمل تاريخ لقد
 باألحرفكتابة الیوم وحده و الشھر وحده و السنة وحدھا؟؟ و 

 ايضا؟؟
 مثال ثم استخدم ھذه 1000 الي ما تريد Intervalضع تايمر و غیر 

  ..االكواد
  

  : السنةكتابة
Label1.Caption = Format (Date, “YYYY”) 
 

 : الشھر بالحروفكتابة
Label2.Caption = Format (Date, “MMMM”) 

 : الشھر باالرقامكتابة
Label3.Caption = Format (Date, “MM”) 

 : الیوم بالحروفكتابة
Label4.Caption = Format (Date, “DDDD”) 

 :رقم الیوم كتابة
Label5.Caption = Format (Date, “DD”) 
 
 

   ...يظھر التاريخ بطريقة مختلفة في كل واحدة،  لیبل5نا كما تري لدي
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 حیث عند الضغط مثالبالھجري عن طريق كتابة ھذه الكود في زر 

   ..علیه تتغیر التواريخ من میالدي الي ھجري
Calendar = vbCalHijri 

  
 :و للتاريخ المیالدي •

Calendar = vbCalGreg 

 

 تصمیم قواعد بیانات في فجیوال بیسك 

  

  

 

 

  

 
 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  دوال نصیة

 

 :ترجع طول نص معین وتستخدم كما يلي  Len: الدالة

Dim Stl As Integer 

Stl = Len(String1) 
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 :يلي

Result = Trim(String1) 

 

  :وتستخدم كما يلي. تمحو المسافات من بداية النص  LTRim: الدالة

Result = LTrim(String1) 

 

 :وتستخدم كما يلي. تمحو المسافات  من نھاية النص   RTrim: الدالة

Result = Rtrim(String1) 

  

 

ترجع عدد معین من االحرف من وسط النص بداية من حرف  Mid: الدالة
 :محدد وتستخدم كما يلي

Result = Mid (String1, 2, 1) 

 

 :وتستخدم كاآلتي AscII قابل للكودتعطى الحرف الم ()chr:  الدالة

Result = Chr(13) 

 

المقابل لحرف معین وتستخدم  ASCII تعطى كود   ()ASC: الدالة
 :كاآلتي

Dim AscCode 

AscCode =  Asc(“E”) 

 

وتستخدم كما . لتحويل المتغیر الرقمي إلى صیغة نصیة  () Str: الدالة
 :يلى

Result = Str(“5”) 
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لتحويل المتغیر  النصي إلى صیغة رقمیة  وتستخدم كما  () Val: الدالة
  :يلى

Dim Number 

Number = Val(String1) 

 

  دوال رياضیة
 

  
  Mathematics Functions : الرياضیة الدوال
 

لقیمة المطلقة آلي عدد وترجعه من نفس نوع ترجع ا Abs : الدالة
البیانات المعطى للدالة والمقصود بالقیمة المطلقة ھي قیمة العدد 

فمثال لو ، وھكذا) 13(مثال ھي ) 13-(بدون إشارة فالقیمة المطلقة ل 
 ..كتبنا الكود التالي

 
Number=Abs(-45.6) 
Text1.Text = Number 

 
 Number=45.6 فإن نتیجة تنفیذ الدالة ھي 

والحظ أن القیمة المدخلة للدالة البد أن تكون عدد أو تعبیر عددي فإذا 
وإذا كانت  Null ستكون النتیجة Null كانت القیمة المدخلة للدالة

القیمة المدخلة للدالة متغیر فارغ أو لم يتم تعیین قیمة له ستكون 
 ..النتیجة صفر

 
 

ھذه الدالة في تحديد الجذر التربیعي لرقم تستخدم  Sqr : الدالة
 . معین وتأخذ الصورة العامة التالیة

 
Number=Sqr(25) 
Text1.Text = Number 

  
  ..Number=5 فإن نتیجة تنفیذ الدالة ھي  

 
  

تستخدم ھذه الدالة في تحديد قیمة اللوغاريتم العشري  Log: الدالة
  : امة التالیةلرقم وتأخذ الصورة الع

 
Number=Log (20) 
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  MyNumber=2.9957327.. فإن نتیجة تنفیذ الدالة ھي 

 
وتستخدم ھذه الدالة لحساب الجزء الصحیح فقط من   Int: الدالة     

رقم يشتمل علي أرقام صحیحة وعشرية أو بعبارة أخر لحذف األرقام 
 موجودة بعد العالمة العشرية بدون تقريب وتأخذ الصورة التالیةالعشرية ال

: 
 

Number=Int (332.54) 

Text1.Text = Number 
  

  MyNumber=332 فإن نتیجة تنفیذ الدالة ھي
 

 
" ظتا"تستخدم ھذه الدالة في حساب مقلوب ظل الزاوية  Atn: الدالة

لتقدير الدائري وتأخذ الصورة العامة للرقم الذي تشتمل علیة مقدار با
 : التالیة

 
MyNumber=Atn (رقم) 
Text1.Text = MyNumber 

  
 
 
 
 
تستخدم ھذه الدالة في تحديد قیمة ظل زاوية معینة وتأخذ  Tan: الدالة

  : الصورة العامة التالیة
MyNumber=Tan (رقم) 
Text1.Text = My Number 

  
 
 
 
وتستخدم ھذه الدالة في تحديد قیمة جیب تمام الزاوية  Cos: الدالة

 : معینة وتأخذ الصورة العامة التالیة
 

MyNumber=Cos (رقم) 
Text1.Text = MyNumber 
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تستخدم ھذه الدالة في تحديد قیمة جیب زاوية معینة  Sin: الدالة
 : لتالیةوتأخذ الصورة العامة ا

 
Number=Sin (رقم) 
Text1.Text = Number 

  
 
 
 

  

 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 30 

 تصمــيم حاسبة بسيـــــــطة  
 

  خطوات العمل 
الكائنات التالية ونضع   Form     اضافـــة اوال  

) 6 (العدد   Command * 
)3(العدد       Text *  
 كما في الشكل التالي 

 
 

 عن طريقCaption نغير االسم
 

 
 
 
 

 ثانيا    
 Form2       اضافة

 
 نضع الكائنات التالية 

 
 Command -1 من خالل نغير االسم 

  Caption رجوع الى
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نكتب تالي    Label  اضافـة 
   
 
 
 
 
 
 

 تصميم قواعد بيانات                      في لغة         فجيوالبيسك            
 

 
             كتابة الكود  
    .   كود تصميم    

 Private Sub Command6_Click() 

          Form2. show 
  كما في لشكل  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 32 

 
 

كود الجميع   

    Private Sub Command1_Click() 
 Text3. text  = val (text1. text) + val (text2. text)  
 

كود الطرح   
Private Sub Command2_Click() 

 Text3. text  = val (text1. text) - val (text2. text)     

 
كود ضرب  

 Private Sub Command3_Click() 
                               Text3. text  = val (text1. text) * val (text2. text) 

كود قسمة  
   

Private Sub Command4_Click 
Text3. text  = val (text1. text)/ val (text2. text) 

كود جذر  
 Private Sub Command5_Click 

 dim x as String 
 dim y as String 
  x = text1.text 
  y = sqr (x) 
  text2.text =y 
 End Sub 
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 تصميم قواعد بيانات                   في لغة فيجوال بيسك           
 

if كتابة كود باستخدام دالة 
نضع لكائنات التالية * ^*  

  Text كمافي شكل )2(للعدد    
 
 
 

 
 
 
 

 
 فكرة العمل  

سوف تظهر ) 18(اكبر اويساوي  رقم  Text فينكتب عندما   
.وبعكس ) يصلح ( Text2 رسالة في 
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 تصميم قواعد بيانات                  اعداد قصي الحسيني 
 

الكودكتابة   
 
                    
 Private   Sub Text1_Change() 
 If Text1.Text >= 18 Then 
 Text2.Text = " صلحي " 
 Else 
 Text2.Text = " يصلحال " 
 End If 
  End Sub 
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