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I

  

  

  

  - :ةــــــــــدمــمقال

لمساعدة الطالب في تطویر طرق حل المشكالت الصعبة في میادین العلوم المختلفة ، سنعرض في      
، وذلك بإستخدام واجھات رسومیة تسھل ) فیجوال بیسك ( ھذه التجارب أصول لغة البرمجة المرئیة 

  .التعامل مع التطبیقات المختلفة بطریقة تفاعلیة سھلة 
  

تعرض في ھذه التجارب مادة علمیة متمیزة عن تلك المتوافرة من حیث طبیعة الشرح والعرض ،      
ھندسة ، علوم ، ( االمثلة المحلولة والتمارین والتطبیقات المتنوعة التي تتناسب مع التخصصات كافة 

  ) .حاسوب ، محاسبة ، ادارة 
  

بواب متسلسلة ومترابطة ، أموزعة في ثالث  عشر تجربةإثنى  يوھ التجارب هسیتم خالل ھذ     
المتنوعة مدعومة بالصور التي تظھر على شاشة الحاسوب عند التنفیذ مع تحلیل النتائج  مثلةعرض األ

جزاء التطبیق كتقویم ذاتي أعملي عما سیحدث لو تم تعدیل بعض المستخلصة ومناقشة الطالب بأسلوب 
  .للطالب

  
 المتكاملة بشكل ات التعامل مع فیجوال بیسك ، التعرف على بیئة التطویرساسیأول یتضمن الباب األ     

مثلة السھلة والتطبیقیة والتمارین التي دوات المتوفرة مع عدد من األمثل لألستخدام األفعال من خالل اإل
  .تمكن الطالب من فھم االساسیات واالدوات 

  
وثوابت ، جمل التعیین ل بیسك من متغیرات یعرض الباب الثاني مكونات البرمجة بلغة الفیجوا     

جمل التحكم والتفرع وجمل الدوران والتكرار والمصفوفات وكیفیة التعامل مع ھذه  ، والتخصیص
  .المكونات 

  
أما الباب الثالث فیضم بقیة مكونات اللغة من دوال وجمل جاھزة ، البرامج الفرعیة والدوال      

عداد الرسومات والتعامل مع التطبیقات متعددة إلجة السالسل الحرفیة ، قدمة لمعاالوظیفیة ، الطرق المت
  .النماذج 
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II

  -:اتــــــتویــالمح

  

ساسیت التعامل مع الفیجوال بیسكأ  / ولولالباب األالباب األ: -  

التعرف على بیئة التطویر المتكاملة :ولى التجربة األ.   

 صندوق النص والعنوان ، زر االمر /دوات التحكم   أ:التجربة الثانیة  

 صندوق  ، شرطة الزحلقة ، أصندوق الفحص،  زر االختیار /دوات التحكم  أ: الثالثة التجربة
  . و المؤقت شكالداة األ ، أداة الصورة ، أالصورة

قوائم السواقات  . الصنادیق المركبة ،  صنادیق القوائم/ دوات التحكمأ : التجربة الرابعة
  والمجلدات والملفات

  

مكونات البرمجة بلغة الفیجوال بیسك / لباب الثانيلباب الثانياا : -  

نواع العملیات و الدوال، أالمتغیرات والثوابت : التجربة الخامسة. 

جمل التحكم والتفرع وجمل الدوران والتكرار:  التجربة السادسة .  

 المصفوفات: التجربة السابعة .  

  

مكونات البرمجة المتقدمة   /  الباب الثالثالباب الثالث: -

عداد الرسوماتإو، طرق النموذج ، التعامل مع النماذج  :جربة الثامنةالت .

دخال والرسائلصنادیق اإل (التعامل مع صنادیق الحوار   :التجربة التاسعة ( .  

 اللون و والخطوط الملفات حفظ صنادیق مع والمختصرة المنسدلة القوائم: التجربة العاشرة  

رة ولوحة المفاتیحأحداث الفأالتعامل مع  :التجربة الحادیة عشر .  

الدوال الوظیفیة والبرامج الفرعیة:  عشرالثانیة  التجربة .  
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   -: الغرض من التجربة

  
 windowsلى تعلیم الطالب كیفیة تشغیل برنامج الفیجوال بیسك تحت نظام النوافذ إتھدف ھذه التجربة 

  . ولاأل )المشروع( البرمجة المرئیة وبناء التطبیق التعرف على بیئة التطویر المتكاملة وفوائد لغرض
  
  

   -: تشغیل برنامج الفیجوال بیسك
  

  -:  من تشغیلھ كما یلي البد أوًالالفجوال بیسك أدوات و مزایا ستخدامإل

  

  
  
  

4- Microsoft Visual Basic 

3- Microsoft Visual Studio

2- Program

1- Start
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 ومن ھذا المربع یمكنك New Project سوف یظھر مربع حوار جدید Visual Basic  عند تشغیل برنامج
  -:  على ثالث تبویباتNew Projectیشتمل مربع المشروع الجدید . اختیار نوع البرنامج الذي ترید إنشاءه 

 عند بدأ التنفیذVisual Basicنافذة 

   -: عناصر بیئة التصمیم

  نافذة.1
Project Explorer

نافذة.2
Properties Window

نافذة.3
Form  Layout

نافذة.4
Form Window

صندوق األدوات.5
Toolbox

شریط العنوان.6
Title Bar

شریط القوائم.7
Menu Bar

شریط األدوات.8
Tools Bar

Visual Basicبیئة تصمیم 
  

1.New
إنشاء مشروع جدید   

2.Existing
         فتح مشروع موجود وتم   

تخزینھ سابقًا

3.Recent
لفتح مشاریع موجودة و ترتب   

حسب حداثة التعامل معھا

1

4

3

2

5

87
6

Openالنقر فوق األمر ثم 

   اوالStandard الخیار 

2 31
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  -: دواتالتعرف على األ
  

  -: دوات على النموذجشكل األ
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  -: دواتفوائد األ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -: كیفیة كتابة الشفرة

   : على العنصر الذي نرید كتابة شفرتھ المزدوجالضغط

  
  
  
  
  
  
  
  

  -: فتظھر نافذة الشفرة

  

1. أداة الصور
2. أداة النص
3. أداة زر االمر
4. أداة صندوق االختیار
5. أداة القائمة
6. التمریر الرأسي
7. عرض محركات االقراص 

الموجودة على جھلزك
8. لعرض المجلدات
9. رسم خط
10. یمكنك عن طریقھا ربط 

برنامجك بقاعدة بیانات

مربع العالمة.1
مربع االشیاء.2
اداة االختیار.3
اداة القائمة المنسدلة.4
التمریر االفقي.5
المؤقت.6
لعرض الملفات.7
رسم االشكال الھندسیة.8
صورة.9

 البرامج وتشغیلھالعرض.10
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   -: تكوین البرنامج االول
  

 .Form   على النموذجLabel وأداة عنوان Command Buttonضافة زر أمر إ.1
: على النموذج لكتابة الشفرة التالیةالضغط المزدوج .2

Private Sub Form_Load()
Label1.Caption = "Visual Basic"
Command1.Caption = "End"
End Sub

  : العودة الى النموذج والضغط المزدوج على زر األمر لكتابة الشفرة التالیة

Private Sub Command1_Click()
End
End Sub

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  -: مناقشةال
  

التعرف على عناصر بیئة التصمیم قم بإغالق صندوق األدوات وجمیع النوافذ ثم أبحث عن   بعد.1
.االیكونات واألوامر التي تعید فتحھا 

  .أضف األدوات إلى النموذج ثم حدد الخصائص المشتركة بینھا .2
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  -: الغرض من التجربة
  

صندوق ، التحكم التي توفرھا لغة الفیجوال بیسك وھي زر االمر ) ادوات(التعرف على بعض عناصر
  . ستخدامھا في عدد من التطبیقاتإئفھا ثم دراسة خصائص ھذه االدوات ووظا  ، النص والعنوان

  
  

لغاء  مع إ ضھ على صندوق نص اخرسم بصندوق نص وعر إلدخال إVBكتب برنامج أ  -) :1-2 (التطبیق
  .دخال من جدید إلعادة تفعیل موقع اإل مر اخرأ وزر على زر أمر ،تفعیل صندوق االدخال عند النقر 

    

Private Sub Command1_Click()
Text2.Text = Text1.Text
Text1.Enabled = False
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Text1.Enabled = True
End Sub

  
  . ماھي الخاصیة البدیلة لعملیة إلغاء تفعیل صندوق النص /س
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ویتم  )Visual Basic(یطبع بھ كلمة  Text box  صمم نافذة تحتوي على صندوق نص -: )2-2 (التطبیق
  . على ثالث من عناصر التحكم عتمادًاإ لوانالصندوق بثالث أ تلوین

  

Private Sub Command1_Click()
Text1.BackColor = vbRed
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Text1.BackColor = vbBlue
End Sub
Private Sub Command3_Click()
Text1.BackColor = vbGreen
End Sub
Private Sub Form_Load()
Text1.Text = "Visual Basic"
End Sub

  
عملھ مرة من نافذة الخصائص وأخرى بإستخدام الشفرة ثم إستخدم دالة  قم بتغییر عناوین االزرار كًال حسب /س

  .بدیلة لتغییر األلوان 
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بأستخدام  oxBextT صمم نافذة مشروع تقوم بإظھار إسمك وعمرك على صندوق نص -: )3-2( التطبیق
نھاء المشروع عن إ  وClear  سح ھذه المعلومات عن طریق زر أمر ثالثمویمكن  (age)&(name)زري أمر

. Exitطریق الزر 
  

    

Private Sub Form_Load()
Command1.Caption = age
Command2.Caption = name
Command3.Caption = clear
Command4.Caption = exit
Text1.Text = " "
End Sub 
Private Sub Command1_Click
Text1.Text = "iam 23 years old”
Private Sub Command1_Click()
Text1.Text=”iam 23 years old”
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Text1.Text = "my name is sally”
End Sub
Private Sub Command3_Click()
Text1.Text     =” “
End Sub
Private Sub Command4_Click()
End
End Sub

  
  . تغییرھا یأخذ المعلومات من صندوق النص قبل label أضف الى التطبیق أداة عنوان /س
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   عند الضغط على العنصر االول ینقل العنصرstwo commandمج یحتوي على اصمم برن -: )4-2(التطبیق 

الثاني الى الزاویة العلیا الیسرا وتغییر لون واسم  العنصر الثاني اما عند الضغط على العنصر الثاني ینقل 
  .ول وتغییر لون واسم العنصر األ  formالعنصر االول الى وسط ال

  

    
Private Sub Command1_Click
Command2.Caption = “Red”
Command2.BackColor = vbRed
Command2.Top = 0
Command2.Left = 0
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Command1.BackColor = vbGreen
Command1.Caption = “green”
Command1.Top = ScaleWidth / 2
Command1.Left = ScaleHeight / 2
Form1.Caption = "wellcome
End Sub

للنموذج الذي یكون بعرض ) البدایة(وھي تمثل نقطة األصل ) 0،0(ذج تتحدد بالموقع   الزاویة العلیا الیسرى للنمو-:مالحظة 
form1.width أو form1.scalewidth وبارتفاع form1.height   أوform1.scaleheight .  

  

  

   ما الخاصیة التي یجب تعدیلھا لزري االمر لكي تظھر اللون الخلفي لھما؟ /س
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 الى الزاویة العلیا الیسرا  العنصر ینتقلة بعنصر تحكم واحد عند النقر على النموذج صمم نافذ  -:) 5-2( التطبیق
  . خضرمع تغییر لون العنصر إلى األنموذج وي الى حجم الا ویصبح حجمھ مسنموذج لل

    

Private Sub Command1_Click()
Command1.Top = 0
Command1.Left = 0
Command1.Height = Form1.Height 
Command1.Width = Form1.Width 
Command1.BackColor = vbGreen
End Sub

  .اكتب الشفرة الالزمة لتصغیر ابعاد زر االمر عند النقر علیھ  /س
  
  

وعند الكتابة د تنفیذ البرنامج بع text  و  commandصمم النافذة التالیة التي تحتوي على  -: )6-2( التطبیق
 یتغییر لون command   اما عند ضغط الaaaالى االحمر ویكتب بھ ھ الخلفي ونیتغیر لعلى صندوق النص 

   .مسح محتویات الصندوقخضر مع  إلى األ textال
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Private Sub Command1_Click()
Text1.Text = " "
Text1.BackColor = vbGreen
End Sub
Private Sub Form_Load()
Text1.Text = Text1.Text
End Sub
Private Sub Text1_Change()
Text1.BackColor = vbRed
End Sub

  

جعل صندوق النص یستوعب اي نص یمكن كتابتھ علیھ مع اظھاره بالكامل بأكثر من طریقة وذلك إ  /س
  .باالعتماد على الخصائص االخرى لصندوق النص 

  

  

  

  :تمارین وتدریبات 

المشرف على الحصة المختبریة بإختبار الطلبة بعدد من التمارین المتعلقة بموضوع التجربة نظریًا یقوم   
  .ومن ثم بتطبیقھا على الحاسوب 
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   -: الغرض من التجربة

 ، ختیاروھي زر اإلالتحكم التي توفرھا لغة الفیجوال بیسك )  دواتأ ( التعرف على بعض عناصر
دراسة  مع شكال و المؤقتداة األ ، أداة الصورة ، أ صندوق الصورة ،شرطة الزحلقة ، أصندوق الفحص

  . یقاتستخدامھا في عدد من التطبخصائص ھذه األدوات ووظائفھا ثم إ
  

  
  buttons commandمرأوزري picture box  صورة   صمم نافذة تحتوي على صندوق  - :)1-3(التطبیق 

  .    لعرض مسار الصورةtext boxستخدام  إمع حدھما لتحمیل الصورة واالخر لحذف الصورة أ
  

    

Private Sub Command1_Click()
Picture1.Picture = LoadPicture("")
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Text1.Text = "C:\Documents and Settings\pc\Desktop\picture\image.jpg"
Picture1.Picture = LoadPicture("C:\Documents and 
Settings\pc\Desktop\picture\image.jpg")               
 End Sub

  

  .بین الصورتیناواكتب شفرة برمجیة للتبادل مصندوق صورة اخر لتحمیل صورة اخرى أضف  /س
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  .  text box   صندوق النص فيعدادات النصإب  للتحكمصمم النافذة التالیة  - :)2-3(التطبیق 
  

  

Private Sub Check1_Click()
Text1.FontBold = Check1.Value  
End Sub
Private Sub Check2_Click()
Text1.FontItalic = Check2.Value
End Sub
Private Sub Check3_Click ()
Text1.FontUnderline = Check3.Value  
End Sub
Private Sub Option1_Click()  
Text1.FontSize = 10
End Sub
Private Sub Option2_Click()
Text1.FontSize = 14
End Sub
Private Sub Option3_Click()  
Text1.FontSize = 18
End Sub

  
  

  تحتوي على قیمتین من نوعین مختلفین ما ھما وكیف value .1check=fontbold.1textالعبارة   /س
یحدث التوافق بینھما ؟
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  .شارة المروریة اإلعمل صمم برنامج لتمثیل   -) :3-3(التطبیق 

    

Private Sub Form_Load()
Shape1.BackStyle = 1
Shape2.BackStyle = 1
Shape3.BackStyle = 1
Shape4.BackStyle = 0
Shape5.BackStyle = 1
Shape6.BackStyle = 1
Shape1.BackColor = vbRed
Shape2.BackColor = vbYellow
Shape3.BackColor = vbGreen
Shape1.Top = Shape4.Top
Shape2.Top = Shape5.Top
Shape3.Top = Shape6.Top
Timer1.Enabled = True
Timer1.Interval = 5000
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
a = Shape4.Top
Shape4.Top = Shape5.Top
Shape5.Top = Shape6.Top
Shape6.Top = a
End Sub

  
 وماھي االضافة للشفرة لجعل للشكل الرابع والخامس والسادس  backstyle  0ماذا یحدث لوجعلنا قیمة ال /س

حداثیات االشكال االولى فیما لو تم وضع الشكل الرابع والخامس والسادس في أماكن إاالشكال السابقة تأخذ نفس 
. عشوائیة على االحداثي السیني في مرحلة التصمیم
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ویتم الخروج  option button عند تحدیده من شكال لون األدناه بحیث یتم تغییرصمم النافذة أ - :)4-3( التطبیق

      .endمن النافذة عند الضغط على زر  
            

    

Private Sub Command1_Click()
End
End Sub
Private Sub Option1_Click()
Shape1.BackColor = vbRed
Shape2.BackColor = vbRed
Shape3.BackColor = vbRed
End Sub
Private Sub Option2_Click()
Shape1.BackColor = vbGreen
Shape2.BackColor = vbGreen
Shape3.BackColor = vbGreen
End Sub
Private Sub Option3_Click()
Shape1.BackColor = vbBlue
Shape2.BackColor = vbBlue
Shape3.BackColor = vbBlue
End Sub                                                                                                                                      

  
عطاء تدرجات إختیار الثالثة بعناصر تحكم بنفس التسمیة حیث یقوم كل عنصر بستبدل عناصر اإلإ /س

. اللون التابع لھ لالشكال الثالثة
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 واكتب مرأزرار األوثالثة من   picture box  صورة صندوقيصمم نافذة تحتوي على    - :)5-3(التطبیق 

  .على الصورة copy , cut , pasteنجاز عملیات ال   إلزر أمرشفرة لكل 
  

    

Private Sub Command1_Click()
Clipboard.Clear
Clipboard.SetData Picture1.Picture
Picture1.Picture = LoadPicture()
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Clipboard.Clear
Clipboard.SetData Picture1.Picture
End Sub
Private Sub Command3_Click()
Picture2.Picture = Clipboard.GetData
End Sub
Private Sub Form_Load()
Picture1.Picture = LoadPicture(C:\Documents and 
Settings\pc\Desktop\picture\image.jpg)
End Sub

  
  

. clipboard  جراء العملیات الثالثة دون االعتماد على الإكیف یمكن  /س
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مع وضع الصورة الثانیة فوق الصورة image tool  أداتي صورة صمم نافذة تحتوي على   - :)6-3(التطبیق 
  . االولىالصورة ھر ظعند الضغط على الصورة الثانیة تاالولى و

    
  

  

Private Sub Form_Load()
Image1.Picture = LoadPicture(C:\Documents and 
Settings\pc\Desktop\picture\image2.jpg)
Image2.Picture = LoadPicture (C:\Documents and 
Settings\pc\Desktop\picture\image10.jpg)
End Sub
Private Sub Image2_Click()
Image2.Visible = False
End Sub

  
  

، جرب ألكثر الثانیة تصغر وتنتقل الى إحدى أركان الصورة األولى اكتب شفرة اخرى لجعل الصورة  /س
.من موقع على الصورة األولى 
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لكترونیة على  أ  ویعرض بالضغط علیھ ساعة startاالول مرأزري صمم نافذة تحتوي على    - :)7-3(التطبیق 
label بحیث یتغیر اللون كل ثانیة وزر  لوان علیھ عشوائیة من األ  وكذلك عرض مجموعة stop  یوقف  

     . عالهأالعملیات 
  

    

Private Sub Command1_Click()       
Timer1.Enabled = True
Command1.Enabled = False
Command2.Enabled = True
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Timer1.Enabled = False
Command1.Enabled = True
Command2.Enabled = False
End Sub
Private Sub Form_Load()
Timer1.Interval = 1000
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Label1.Caption = Time
a1 = 255 * Rnd
a2 = 255 * Rnd
a3 = 255 * Rnd
Label1.BackColor = RGB(a1, a2, a3)
End Sub

  
اكتب شفرة المؤقت بأقل عدد من الخطوات واستخدم شریط زحلقة العطاء قیم التدرجات اللونیة  /س

.وائیةالعش
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 لون خلفیة النافذة كل ثانیة یظھر في شریط عنوانھا التاریخ والوقت ویتغیر نافذة نموذج صمم - :)8-3(التطبیق 
  .  ثانیة كللون مختلف عند مروربكل شریط یظھر  )shapes(قیة أفشرطة أى وجود إلضافة باأل

  

    

Private Sub form1_load()
Form1.Caption = Now()
Timer1.Enabled = True
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
a1 = Rnd * 255
a2 = Rnd * 255
a3 = Rnd * 255
Shape1.BackColor = RGB(a3, a1, a2)
Shape2.BackColor = RGB(a1, a3, a2)
Shape3.BackColor = RGB(a3, a2, a1)
Form1.BackColor = RGB(a1, a2, a3)
End Sub

  
  

عند   عدم ظھور اي رسالة خطأاألخذ بنظر اإلعتبار مع QBCOLOR بدالة الRGBالة الستبدل دإ /س
. التنفیذ
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تحریك ب االول الزریقوم زري أمر   و timer  مؤقت  وshape  شكل فذة تحتوي علىاصمم ن -:)9-3(التطبیق 
لخروج من لزر الثاني باایقوم تكبیره بینما و) نحو االسفل والیسار أو نحو االسفل والیمین ( قطري تجاه إالشكل ب

   .التنفیذ
  

  

  

Private Sub Command1_Click()
End
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Timer1.Enabled = True
End Sub
Private Sub Form_Load()
Timer1.Enabled = False
Timer1.Interval = 100
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Shape1.Left = Shape1.Left - 35
Shape1.Top = Shape1.Top + 20
Shape1.Width = Shape1.Width + 20
Shape1.Height = Shape1.Height + 20
End Sub

    
    

 ولألعلى ولألسفل ولالتجاھات القطریة االربعة وفي كل  ویسارًاأضف عناصر تحكم لنقل الشكل یمینًا /س
 ثم اعد التطبیق باضافة شریط زحلقة یتم من خاللھ تغییر ،ر أبعاد الشكل اما بتكبیره او تصغیره انتقال یتم تغیی

. ابعاد ولون الشكل
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 وتدریجیًا  تلقائیًاMax الى Minصمم نافذة تظھر عند التنفیذ شریط زحلقة ینتقل مؤشره من  -:) 10-3(التطبیق 
   .؟ )الحظ كیف سینتھي البرنامج ( 
  

  

  

Private Sub Form_Load()
Timer1.Interval = 500
HScroll1.Min = 0
HScroll1.Max = 255
HScroll1.SmallChange = 5
HScroll1.LargeChange = 10
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
HScroll1.Value = HScroll1.Value + 10
End Sub

  
 التابع min بحیث تزداد سرعتھ كلما اتجھنا نحو الالزحلقة مع حركة شریط جعل سرعة المؤقت متغیرةإ /س

.وبالعكس   التابع للشریط maxللشریط وتقل سرعتھ كلما اتجھنا نحو ال

  
  

  

  -: تمارین وتدریبات

 مارین المتعلقة بموضوع التجربة نظریًایقوم المشرف على الحصة المختبریة باختبار الطلبة بعدد من الت
  .الحاسوب ومن ثم بتطبیقھا في 
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   -: الغرض من التجربة

:  دوات التحكمأوھي التحكم التي توفرھا لغة الفیجوال بیسك )  دوات أ(التعرف على بعض عناصر
 خصائص ھذه االدوات  دراسة ، قوائم السواقات والمجلدات والملفات ،الصنادیق المركبة، صنادیق القوائم 

. ستخدامھا في عدد من التطبیقاتإووظائفھا ثم 

 من combo box یقومان بنفس عمل ال  textbox  و listboxصمم برنامج یحتوي على   -: )1-4(یق التطب
  .simple comboالنوع 

    
Private Sub Form_Load()
List1.AddItem "ali"
List1.AddItem "ahmed"
List1.AddItem "sura"
List1.AddItem "asmaa"
List1.AddItem "fadi"
End Sub
Private Sub List1_Click()
Text1.Text = List1.Text
End Sub
Private Sub Text1_DblClick()
List1.AddItem Text1.Text
End Sub

یتم تحدید موقع العنصر من خالل   list یعمل على حذف عنصر من ال  command  بإضافة البرنامجأعد  /س
.صندوق نص 
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 option وثالثة من صنادیق االختیار text box و list boxصمم نافذة تحتوي على  -:) 2-4(التطبیق 
button  عنصر االختیار االول یعمل على اضافة عنصر الى صندوق القائمة وعنصر االختیار الثاني یعمل على 

حذف عنصر و عنصر االختیار الثالث یعمل على حساب عدد العناصر ضمن صندوق القائمة وعرض الناتج 
  .labelعلى 

    

Private Sub Form_Load()
List1.AddItem "ali"
List1.AddItem "ahmed"
List1.AddItem "asel"
List1.AddItem "noor"
List1.AddItem "yy"
End Sub
Private Sub option1_Click()
List1.AddItem Text1.Text
Text1.Text="" 
End Sub
Private Sub Option2_Click()
List1.RemoveItem List1.ListIndex
End Sub
Private Sub Option3_Click()
x = List1.ListCount
Label1.Caption = "no. of items is  " & x
End Sub

  
. زرار االختیار بصنادیق فحص تعمل عمل ازرار االختیاروذلك باستبدال أالتطبیق تنفیذ اعد  /س
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ختیار إ زري  تحتویان على عدد من االرقام وlist boxصمم نافذة تحتوي على صندوقي قائمة  -:) 3-4(التطبیق 
option button  ،ول یعمل على اختیار المعادلة ختیار األ اإلx ختیار المعادلة إتیار الثاني یعمل على خاإل،وy  بعد ان 

   .label الثانیة  وعرض ناتج المعادلة على قائمة من الb االولى وقیمة المتغیر لقائمة من اaیتم اخذ قیمة المتغیر 
                          X=(a+3)/b                                                                     -: المعادلتان ھما/ مالحظة

                                        Y=b*a/4 

Dim a As Integer, b As Integer, x As Single , y As Single
Private Sub Command1_Click()
a = 0 : b = 0 : x = 0 : y = o : Label1 = " "
End Sub
Private Sub Form_Load()
List1.AddItem "2"
List1.AddItem "4"
List1.AddItem "6"
List1.AddItem "8"
List1.AddItem "10"
List2.AddItem "6"
List2.AddItem "7"
List2.AddItem "8"
List2.AddItem "9"
End Sub
Private Sub List1_Click()
a = List1.Text
End Sub
Private Sub List2_Click()
b = List2.Text
End Sub
Private Sub Option1_Click()
x = (a + 3) / b
Label1 = “x= ” &  x
End Sub
Private Sub Option2_Click()
y = (b * a) / 4
Label1 = “y= ” &  y
End Sub

 مع 2tlis وال1list عنصر تحكم واكتب شفرة برمجیة لتبدیل العنصر الثاني بالعنصر الرابع ضمن الةفاض بأالتطبیق قم باعادة  /س
 .list2 والlist1حذف العنصر االخیر لل
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 و cutعملیات ال جراءق قائمة وثالثة من ازرار االمر إل صمم نافذة تحتوي على صندو-: )4-4(التطبیق 
 . list boxستنساخ العنصر و لصقھ ضمن الإ حیث یتم  paste و الcopyال

Private Sub Command1_Click()
List1.RemoveItem List1.ListIndex
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Clipboard.Clear
Clipboard.SetText List1.Text
End Sub
Private Sub Command3_Click()
List1.AddItem (Clipboard.GetText())
End Sub
Private Sub Form_Load()
List1.AddItem "samir"
List1.AddItem "sami"
List1.AddItem "noor"
List1.AddItem "soso"
End Sub

. clipboard   وذلك بالقیام بعملیة االستنساخ دون االعتماد على ال أعد تنفیذ البرنامج/س

 یتم اختیارشكلین  حیثینلوق قائمة وشریط زحلقة عمودي و شك صمم نافذة تحتوي على صند -:) 5-4(التطبیق 
. بینھما بشكل مستمر مختلفین و لكل شكل لون مختلف عن االخرعن طریق شریط الزحلقة ویتم تبادل اللونین
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Private Sub Form_Load()
List1.AddItem "rectangular"
List1.AddItem "square"
List1.AddItem "circle"
List1.AddItem "round rect"
List1.AddItem "round square"
List1.AddItem "oval"
Timer1.Enabled = False
VScroll1.Min = 0: VScroll1.Max = 4: VScroll1.SmallChange = 1: 
VScroll1.LargeChange = 1
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
a = Shape1.BackColor
Shape1.BackColor = Shape2.BackColor
Shape2.BackColor = a
End Sub
Private Sub VScroll1_Change()
List1.ListIndex = VScroll1.Value
Shape1.Shape = List1.ListIndex
Shape2.Shape = List1.ListIndex + 1
Shape1.BackColor = QBColor(List1.ListIndex)
Shape1.BackColor = QBColor(List1.ListIndex + 1)
Timer1.Enabled = True
End Sub

  اكبر من اربعة بالنسبة لالدخاالت الموجودة value.11vscro ماذا یحدث عندما نجعل ال في ھذا البرنامج /س
.  لتجنب ضھور اي خطأlist  ومحتویات ال scroll max وما العالقة التي نضعھا بین الlist1 في ال

  الى file على اضافة addاالمر صمم نافذة تحتوي على العناصر التالیة حیث یعمل زر   -: )6-4(التطبیق 
على copy من صندوق القائمة االول ویعمل الزر file  على حذف deleteصندوق القائمة االول ویعمل الزر 

  .من القائمة االولى الى القائمة الثانیةfileاستنساخ 
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Private Sub Command1_Click()
List1.AddItem File1.FileName
End Sub
Private Sub Command2_Click()
List1.RemoveItem List1.ListIndex
End Sub
Private Sub Command3_Click()
List2.AddItem List1.Text
End Sub
Private Sub Dir1_Change()
File1.Path = Dir1.Path
End Sub
Private Sub Drive1_Change()
Dir1.Path = Drive1.Drive
End Sub

  .یقوم بعمل عناصر التحكم الثالثة واجعل قائمة السواقات تتبدل بشكل دوري في البرنامج حكمضع عنصر ت /س

صمم النافذة التالیة الختیار ملف حسب النوع المحدد بأزرار االختیار ثم اضافتھ الى الصندوق  - :)7-4 (التطبیق
ة المحتویات بعد النقر على   واعاد formوزر امر اخر لمسح محتویات ال، المركب بعد النقر على زر امر 

      .view  وال یتم اظھار المسارات اال بعد النقر على زر االمر formال

    
Private Sub Command1_Click()
File1.Path = Dir1.Path
Dir1.Path = Drive1.Drive
Label1.Caption = Drive1.Drive
Label2.Caption = Dir1.Path
Label3.Caption = File1.FileName
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Combo1.AddItem File1.FileName
End Sub
Private Sub Command3_Click()
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Command1.Visible = False
Command2.Visible = False
Option1.Visible = False
Option2.Visible = False
Command3.Visible = False
Dir1.Visible = False
Drive1.Visible = False
Combo1.Visible = False
File1.Visible = False
Label1.Visible = False
Label2.Visible = False
Label3.Visible = False
End Sub
Private Sub Form_Click()
Command1.Visible = True
Command2.Visible = True
Option1.Visible = True
Option2.Visible = True
Command3.Visible = True
Dir1.Visible = True
Drive1.Visible = True
Combo1.Visible = True
File1.Visible = True
Label3.Visible = True
Label2.Visible = True
Label1.Visible = True
End Sub
Private Sub Option1_Click()
File1.Pattern = "*.exe"
End Sub
Private Sub Option2_Click()
File1.Pattern = "*.txt"
End Sub

 بغض النظر عن عملیة filename یظھر عبارة comb التابع لل text كیف یمكن جعل الفي ھذا البرنامج /س
   .combo االضافة لھ وكیف یمكن ایقاف تفعیل النقر على ال

  

-: تمارین وتدریبات

  باختبار الطلبة بعدد من التمارین المتعلقة بموضوع التجربة نضریًایقوم المشرف على الحصة المختبریة
. ومن ثم بتطبیقھا في الحاسوب 
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  - : الغرض من التجربة

وابت المتغیرات والثوھي  التحكم التي توفرھا لغة الفیجوال بیسك) ادوات(التعرف على بعض عناصر
  . استخدامھا في عدد من التطبیقاتھا  ووظائفاسة دروأنواع العملیات والدوال ، مع 

  
      -: لتحقیق الدوال المبینة فیھا صمم النافذة التالیة واكتب الشفرة البرمجیة الالزمة -) :1-5(التطبیق 

     

    

                                                                                        Dim x As Integer  
Private Sub Command1_Click()
Label3.Caption = Sin(x)
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Label3.Caption = Cos(x)
End Sub
Private Sub Command3_Click()
Label3.Caption = Tan(x)
End Sub
Private Sub Command4_Click()
End
End Sub
Private Sub Option1_Click()
x = Val(Text1)
End Sub
Private Sub Option2_Click()
x = Val(Text1) * 3.14 / 180
End Sub                                                                                                                                

  وعند كتابة answer  من كلمة  بحیث تعطي الناتج بدًال)answer(االجابة تظھر على اداة العنوان جعل إ  /س
  . answer  قیمة جدیدة بصندوق النص تعود الكلمة



 فیجوال بیسك\  مختبر حاسبات                                                                            قسم الھندسة الكھربائیة واأللكترونیة    \الجامعة التكنولوجیة 

2-5

صمم نافذة تحتوي على زر امر یقوم بحساب عدد المرات التي یتم فیھا الضغط على ھذا الزر   - :)2-5(التطبیق 
  -:البرنامج اثناء تنفیذ 

    
Private Sub Form_Load()
Text1.Text =” “
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Static a As Integer
a = a + 1
Text1.Text = a
End Sub

  .  لیقوم بتغییر لون خلفیة النموذج مع كل مرة یتم الضغط على زر االمر عد تنفیذ البرنامجأ /س
  

صمم نافذة الیجاد مساحة مستطیل باستخدام صندوقي نص االول الدخال الطول والثاني   -) :3-5(التطبیق 
  . عن طریق الضغط على زر امر labelالدخال العرض واظھار النتیجة على اداة العنوان 

  . بعد حساب المساحة ظھار شكل المستطیل حسب االبعادبإ اعد تنفیذ البرنامج /س

    

Private Sub Command1_Click()
l = Val(Text1.Text)
w = Val(Text2.Text)
a = l * w
Label1.Caption = a
End Sub
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 واربعة ازرار امر ثم اكتب text box صمم نافذة تحتوي على ثالث من صنادیق االدخال   -):4-5(التطبیق 
-:لضرب والقسمة عند الضغط على االزرار الشفرة الالزمة النجاز عملیات الجمع والطرح وا

    

Private x1 As Double
Private x2 As Double
Private Sub Command1_Click()
x3 = x1 + x2
Text3.Text = x3
End Sub
Private Sub Command2_Click()
x3 = x1 - x2
Text3.Text = x3
End Sub
Private Sub Command3_Click()
x3 = x1 * x2
Text3.Text = x3
End Sub
Private Sub Command4_Click()
x3 = x1 / x2
Text3.Text = x3
End Sub
Private Sub Form_Load()
Text1.Text ="" : Text2.Text ="" : Text3.Text =""
End Sub
Private Sub Text1_Change()
x = Text1.Text
x1 = Val(x)
End Sub
Private Sub Text2_Change()
x = Text2.Text
x2 = Val(x)
End Sub

  
  . في صندوق قائمة y و  xظھار النتیجة لكل عملیة بین قم باعادة تنفیذ التطبیق بإ /س
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  :صمم نافذة تحتوي على أربع صنادیق نص وزر أمر للقیام بمایلي  - :)5-5(التطبیق 
الصندوق االولعند التنفیذ یكون نص )electrical electronic department ( اما باقي صنادیق

.النص فتكون فارغة 
 عند الضغد علىcommand1 یوزع النص المكتوب في الصندوق االول على باقي الصنادیق الفارغة .

    

Private Sub Command1_Click()
Text2.Text = Left(Text1.Text, 10)
Text3.Text = Mid(Text1.Text, 12, 10)
Text4.Text = Right(Text1.Text, 10)
End Sub
Private Sub Form_Load()
Text1.Text = "Electrical Electronic department"
Text2.Text =""
Text3.Text =""
Text4.Text=""
 End Sub

  
الثالثة فیھا محتویات وعند الضغط بشكل عكسي اي عند تنفیذ البرنامج تكون النصوص عد تنفیذ التطبیق أ /س

.على زر امر یجعل محتویات النصوص الثالثة یجمعھا في النص االول 

  

- :تمارین وتدریبات

"       یقوم المشرف على الحصة المختبریة باختبار الطلبة بعدد من التمارین المتعلقة بموضوع التجربة نضریا
.ومن ثم بتطبیقھا في الحاسوب 
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  -: الغرض من التجربة
 ثم جمل ھذه الوظائفدراسة  جمل التحكم والتفرع وجمل الدوران والتكرار ، ول التعرف على بعض

  .استخدامھا في عدد من التطبیقات
  

وي على صندوقي نص االول الدخال نص والثاني ادخال حرف وعند الضغط تصمم نافذة تح  - :)1-6(التطبیق 
  -:ب عدد مرات تكرار الحرف في النص وطباعة النتیجة على اداة عنوان على زر امر یقوم بحسا

    

Private Sub Command1_Click()
s = Text1.Text
For i = 1 To Len(s)
m = Mid(s, i, 1)
If m = Text2.Text Then  x = x + 1
Next
Label1.Caption = " no. of char is " & x
End Sub
Private Sub Form_Load()
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
End Sub

  

  .عد تنفیذ التطبیق للبحث عن تكرار وجود حرفین متتالیة و كذلك االمر الكثر من حرفین أ /س



 فیجوال بیسك\ مختبر حاسبات                                                                              قسم الھندسة الكھربائیة واأللكترونیة    \الجامعة التكنولوجیة 

2-6  

وعرض ال على صندوق قائمة باستخدام زر امر Z  الى A صمم نافذة لطباعة الحروف من - :)2-6(التطبیق 
Asci codeبعد اختیاره من القائمة  الخاص بكل حرف على اداة عنوان :-  

  

    

Private Sub Command1_Click()
For i = Asc("A") To Asc("Z")
List1.AddItem Chr(i)
Next
End Sub
Private Sub List1_Click()
If List1.ListIndex <> -1 Then   Label1.Caption = Asc(List1.Text)
End Sub

 الى صندوق النص واضافة د اختیار اي حرف من القائمة یضاف باضافة صندوق نص عنتطبیقعد تنفیذ الأ /س
 .الحروف في صندوق النصزر امر عند الضغط علیھ یقوم باضافة فراغ بین 

  
  

مر تظھر الكتابة على اداة العنوان  عنوان عند الضغط على زر ألى اداةوي عتصمم نافذة تح  -) :3-6(التطبیق 
   -: بشكل عمودي
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Private Sub Command1_Click()
Dim s As String
For i = 1 To Len(Label1)
s = s & Mid(Label1, i, 1) & vbCrLf
Next
Label1 = s
End Sub

 وماھي نتیجة التنفیذ التي ستظھر - باظھار الكلمة مكررة مرتین وبشكل عمودي ایضًا تنفیذ التطبیققم باعادة  /س
  ؟ ؟vbCrLfفي حالة حذف الدالة  

  -:ولي  إن كان الرقم المدخل أولي أو غیر أومعرفةفي صندوق نص م صمم برنامج إلدخال رق  ) :4-6(التطبیق 

    

Private Sub Command1_Click()
Dim s As Integer
Dim a As Integer
s = Val(Text1.Text)
For i = 2 To (s - 1)
If (s / i) = Int(s / i) Then
a = a + 1
Else
a = a
End If
Next i
If a = 0 Then
Label1.Caption = "عدد اولي"
Else
Label1.Caption = " وليعدد غیر ا "
End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
Text1.Text = ""
End Sub

   .Select Case الشرطیة باالداة البدیلة  Ifاعد تنفیذ التطبیق باستبدال  /س
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-: التالیة لحساب نتیجة المتسلسلةصمم نافذة  -:) 5-6(التطبیق 
Y= X  +  X^2/2  +  X^3/6  +X^4/24  +  X^5/120  +  X^6/720  +  ….  

  

    

Private Sub Command1_Click()
s = 0
f = 1
x = Val(Text1.Text)
n = Val(Text2.Text)
For i = 1 To n
For  m = 1 To i
f = f * m
Next  m
s = s + ((x ^ i) / f)
Next i
Text3.Text = s
End Sub
Private Sub Form_Load()
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
End Sub

  

   -:التطبیق لحل المعادلة التالیة قم بتغییر /س

Y=2x  +3x^2  +  5X^3  +  9X^4  +  17X^5  +  ….

  
  

- :تمارین وتدریبات

" ضوع التجربة نضریا      یقوم المشرف على الحصة المختبریة باختبار الطلبة بعدد من التمارین المتعلقة بمو
  .ومن ثم بتطبیقھا في الحاسوب 
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   -:الغرض من التجربة 
جراء بعض فة االحادیة االبعاد والثنائیة وإتھدف ھذه التجربة الى تعلیم الطالب كیفیة طباعة المصفو          

  .التطبیقات علیھا 
  

ا بشكل تصاعدي عند ترتیب عناصرھبعد بعاد  مصفوفة أحادیة األتكوین وطباعةصمم نافذة ل  -:) 1-7(التطبیق 
    -:مر معین ر أالضغط على ز

  

    

Dim x(1 To 10) As Integer
Private Sub Command1_Click()
For i = 1 To 10
x(i) = Rnd * 10
Next i
For i = 1 To 9
For j = i + 1 To 10
If x(i) > x(j) Then
m = x(i)
x(i) = x(j)
x(j) = m
End If
Next j
Print x(i);
Next i
End Sub

  . بطباعة االعداد الفردیة في مصفوفة واالعداد الزوجیة في مصفوفة اخرى قم باعادة تنفیذ البرنامج /س
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  -: اكتب برنامج لطباعة المصفوفة التالیة -:) 2-7(التطبیق 

  
  
  
  
  
  

    

Private Sub Command1_Click()
Dim x(1 To 6 , 1 To 6) As Integer
For i = 1 To 6
For j = 1 To 6
If i <= 3 And j <= 3 Then  x(i, j) = 0
If i <= 3 And j > 3 Then    x(i, j) = 1
If i > 3 And j <= 3 Then    x(i, j) = 2
If i > 3 And j > 3 Then      x(i, j) = 3
x(6, 6) = 5
Print x(i, j);
Next
Print
Next
End Sub

  . ) select case الشرطیة او عبارة ifعبارة (اعد تنفیذ البرنامج لطباعة المصفوفة بدون استخدام  /س
  
  
  
  
  

0   0   0   1   1   1
0   0   0   1   1   1
0   0   0   1   1   1
2   2   2   3   3   3
2   2   2   3   3   3
2   2   2   3   3   3
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  :طباعة المصفوفة التالیة لتكوین واكتب برنامج   -:) 3-7( التطبیق
1 2   3  4
2 3   4  5
3 4   5  6
4 5   6  7

    

Private Sub Command1_Click()
Dim x(6, 6) As Integer
For i = 1 To 4
For j = 1 To 4
If i + j = 2 Then x(i, j) = 1
If i + j = 3 Then x(i, j) = 2
If i + j = 4 Then x(i, j) = 3
If i + j = 5 Then x(i, j) = 4
If i + j = 6 Then x(i, j) = 5
If i + j = 7 Then x(i, j) = 6
If i + j = 8 Then x(i, j) = 7
Print x(i, j);
Next : Print : Next
End Sub

-:طریقة أخرى للحل 
Private Sub Command1_Click()
Dim x(1 To 4 , 1 To 4) As Integer
For i = 1 To 4
For j = 1 To 4
x(i, j) = i + (j - 1)
Print x(i, j);
Next
Print
Next
End Sub

  . لتكوین مصفوفات أخرى متناسقة بأشكال مختلفة اعد تنفیذ التطبیق /س
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- :دناهین أصمم نافذة لطباعة الشكل -: )4-7(التطبیق 

* * *                                                                      
*  * * *
*  *  *     *
*  *  *  * * *
*  *  *  *  * * *

    

Dim x(1 To 5, 1 To 5) As Variant
Private Sub Command1_Click()
For i = 1 To 5
For j = 1 To 5
If i >= j Then
x(i, j) = " *  "
Else
x(i, j) = "     "
End If
Print x(i, j);
Next : Print : Next
End Sub
Private Sub Command2_Click()
For i = 1 To 5
For j = 1 To 5
If (i = j) Or (i + j = 6) Then
x(i, j) = " *  "
Else
x(i, j) = "     "
End If
Print x(i, j);
Next : Print : Next
End Sub

   .كون اي شكلین اخرین واكتب الشفرة الالزمة لطباعتھما كما ھو الحال في التطبیق /س
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    -:بعاد األ  مصفوفتان ثنائیةوفة ناتجة من ضربصمم نافذة لطباعة مصف  -: )5-7(التطبیق 

  
  

    

Dim a(5, 5) As Integer
Dim b(5, 5) As Integer
Dim c(5, 5) As Integer
Private Sub Command1_Click()
For i = 1 To 5
For j = 1 To 5
a(i, j) = 10 * Rnd
Print a(i, j);
Next j
Print
Next i
End Sub
Private Sub Command2_Click()
For i = 1 To 5
For j = 1 To 5
b(i, j) = 10 * Rnd
Print a(i, j);
Next j
Print
Next i
End Sub
Private Sub Command3_Click()
c(i, j) = 0
For i = 1 To 5
For j = 1 To 5
For k = 1 To 5
c(i, j) = c(i, j) + (a(i, k) * b(k, j))
Next k
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Print c(i, j);
Next j
Print
Next i
End Sub

  
   .b و aبوضع شرط قبول عملیة الضرب وتطبیقھ على تكوین المصفوفتان اعد تنفیذ التطبیق  /س
  
  

  

  

  

  

- :تمارین وتدریبات

"       یقوم المشرف على الحصة المختبریة باختبار الطلبة بعدد من التمارین المتعلقة بموضوع التجربة نضریا
  .قھا في الحاسوب ومن ثم بتطبی
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  -:الغرض من التجربة
متعددة النماذج والتعرف على طرق بیقات لتطاع م امللى تعلیم الطالب كیفیة التعإتھدف ھذه التجربة    

  . عداد الرسومات المختلفة على النموذجإظھار وإخفاء النماذج وتعلم إ
  

  . نضدیةرسم شكل یشابھ شكل مروحة مأباستخدام طرق الرسم على النموذج  : )1-8( التطبیق
  

  
 . circleعادة الرسم باستخدام طرق الرسم االخرى من نقاط وخطوط والصیغ االخرى من الطریقة إحاول  /س
  

  
Private Sub Command1_Click()
x = ScaleWidth / 2
y = ScaleHeight / 2
DrawWidth = 5
Circle (x, y), 2000, , -0.75 * (4 * Atn(1) / 2), -1.25 * (4 * Atn(1) / 2)
Circle (x, y), 2000, , -2 * (4 * Atn(1) / 2), -2.5 * (4 * Atn(1) / 2)
Circle (x, y), 2000, , -3.5 * (4 * Atn(1) / 2), -4 * (4 * Atn(1) / 2)
DrawWidth = 30
PSet (x, y)
DrawWidth = 10
Line (x, y)-(x, ScaleHeight)
End Sub
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صمم نافذة لتمكین المستخدم من كتابة مجموعة مختلفة من القیم الصحیحة في مواقع عشوائیة  -) :2-8( التطبیق
  . Command1راألملى النموذج عند كل ضغطة على زر ع

Private Sub Command1_Click()
CurrentX = Rnd * ScaleWidth
CurrentY = Rnd * ScaleHeight
Print Int(Rnd * 1000)
CurrentX = Rnd * ScaleWidth
CurrentY = Rnd * ScaleHeight
Print Int(Rnd * 1000)
CurrentX = Rnd * ScaleWidth
CurrentY = Rnd * ScaleHeight
Print Int(Rnd * 1000)
CurrentX = Rnd * ScaleWidth
CurrentY = Rnd * ScaleHeight
Print Int(Rnd * 1000)
End Sub

  
  .أضف زر األمر مؤقت و شریط زحلقة للتحكم بسرعة المؤقت في إظھار القیم  /س
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صغرھا عند مر تبدأ بأاخلة عند الضغط على زر أصمم نافذة مشروع تقوم برسم دوائر متد - : )3-8 (التطبیق

لكل دائرة لون یختلف عن  واجعل form   كبرھا على حجم نافذة الم یزداد قطرھا تدریجیا حتى تكون أالمركز ث
  .االخرى 

  

    

Private Sub Command1_Click()
Timer1.Enabled = True
End Sub
Private Sub Form_Load()
Timer1.Enabled = False
Timer1.interval=1000
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
x = ScaleWidth / 2
y = ScaleHeight / 2
If x > y Then
q = y
Else
q = x
End If
For i = 1 To q Step 80
Circle (x, y), i, RGB(Rnd * 255, Rnd * 255, Rnd * 255)
Next i
End Sub

.أضف الى البرنامج شفرة لرسم خطوط فوق الدوائر تلتقي في المركز وتنتھي على اطراف الدائرة الكبیرة /س
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  . حجام مختلفةبالوان وأ و الدوائر  صمم نافذة لرسم مجموعة من النقاط: )4-8( التطبیق
  

    

Dim X1 As String
Private Sub Command1_Click()
X1 = vbRed
Form1.DrawWidth = 6
For i = 100 To ScaleWidth / 2
Circle (i / 2, i / 2), i / 2, RGB(Rnd * 255, Rnd * 255, Rnd * 255)
PSet (i, i), X1 * Rnd
Next
End Sub
Private Sub Command2_Click()
X1 = vbGreen
Form1.DrawWidth = 1
For i = 80 To ScaleHeight
Circle (i * 2, Y * 2), i, RGB(Rnd * 255, Rnd * 255, Rnd * 255)
PSet (i, i), X1 * Rnd
Next
End Sub
Private Sub Command3_Click()
X1 = vbBlue
Form1.DrawWidth = 3
For i = 50 To ScaleWidth
Circle (0, 0), i, RGB(Rnd * 255, Rnd * 255, Rnd * 255)
PSet (i, i), X1 * Rnd
Next
End Sub

  
. على االقلعد كتابة الشفرة باكثر من تغییر لتكوین نماذج أخرى من الدوائر والنقاط مرتین او ثالثة أ /س
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   .رسم عشرة نقاط بشكل خط مائل  إwhile-do باستخدام حلقة ال -:) 5-8(التطبیق
  

  

Private Sub Command1_Click()
Form1.DrawWidth = 5
i = 0
Do While i < 10
PSet (i * 200, i * 200), Rnd * 255
i = i + 1
Loop
End Sub

  
-:رة الظھارما یلي ما ھو التغییر المطلوب في الشف /س

  النقاط بشكل خط أفقي  - أ
  النقاط بشكل خط عمودي - ب
   تحدید نقطة البدایة والنھایة-ج
   والنھایة في منتصف النموذجىالبدایة من الجھة العلیا الیسر-د           

  
  
  
  
  

  : تمارین وتدریبات
  

 ة بموضوع التجربة نضریًاقیقوم المشرف على الحصة المختبریة باختبار الطلبة بعدد من التمارین المتعل
  . ومن ثم بتطبیقھا في الحاسوب 
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  - : الغرض من التجربة
صنادیق اإلدخال والرسائل صنادیق الحوار المھمة مثل  على الطالب أن یتعرفلى إتھدف ھذه التجربة       

    .وكیفیة التعامل معھا 
  

خال أحد البیانات ألستخدامھا في عملیة إدة برمجیة لمحاورة شخص تطلب منھ أكتب شفر -:) 1-9( التطبیق
  . )جابتھإ(ختیاره إمعلومتین مختلفتین حسب حدى إیب بنعم أو ال بعد ذلك تعطیھ حسابیة ثم تسألھ لیج

  

    

Private Sub Command1_Click()
n = InputBox("Enter any value", "Input", "Type the value here")
y = n ^ 2
Print "Square of", n, "is", y
z = MsgBox("Is it a right answer", vbYesNo, "Test)"
If z = vbYes Then
MsgBox ("Ok") 
Else
MsgBox ("Wrong")
End If
End Sub

  

. خراج الموجودة في التطبیق من ناحیة اإلدخال والعملیة الحسابیة واإلعنكتب شفرة تختلف أ /س
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 Average یتم حساب المعدل Command Button صمم نافذة عند الضغط على زر أمر - :)2-9(التطبیق 
.  Label وعرض الناتج على أداة عنوان InputBoxدخالإدخالھما عن طریق صندوقي إلرقمین صحیحین یتم 

نھاء إ عند كل مرة یبدي رغبتھ فیھا أو  لتمكین المستخدم من تكرار العملیةMessage Box  مع عرض رسالة
. العمل عند عدم رغبتھ

  

    

Private Sub Command1_Click()
Do
n1 = InputBox("Enter Any Value", "No.1", "Type the value here")
n2 = InputBox("Enter Any Value", "No.2", "Type the value here")
Avg = (Val(n1) + Val(n2)) / 2
label1.Caption = Avg
r = MsgBox("Are you want another calculation", vbYesNo, "Again")
Loop Until (r = 7)
End Sub

 .next-for  لتنفیذ البرنامج مع توضیح الفرق عند استخدام ال while- do إستخدم ال /س

ر        -:)3-9( التطبیق ى زر أم ضغط عل د ال ذة عن دل    Command Buttonصمم ناف ساب المع تم ح  Average ی
وان     InputBoxدخالإدخالھا عن طریق صنادیق إألرقام صحیحة یتم  ى أداة عن اتج عل رض الن تم  .  Label وع ی

  . دخال االرقام بادخال القیمة صفر دون احتسابھا في المعدلإیقاف إ

    

Private Sub Command1_Click()
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Static c As Integer, sum As Single
c = 0
sum = 0
Do
n = InputBox("Enter Any Value", "Numbers", "Type the value here")
c = c + 1
sum = sum + n
Loop Until (n = 0)
Avg = sum / (c - 1)
Label1.Caption = Avg
End Sub

-:جعل ایقاف البرنامج یتم إ /س
   .بعد ادخال عشرة ارقام  - أ

  .عند ادخال قیمة غیر عددیة  - ب
   . عند ادخال قیمة سالبة-ج

  

لمصفوفة احادیة ) 100-10(محصورة بین قیم عشوائیة  خمسة  اكتب برنامج یقوم بادخال-) :4-9(التطبیق 
وعرض النتائج على  (40-80) وبین ) 60-50(المحصورة بین وحساب القیم  االبعاد عن طریق صندوق ادخال

  .صندوق رسالة 

    

Dim x(5) As Single
Dim a As Single
Private Sub Form_Load()
Form1.Show
Do
n1 = 0
n2 = 0 
For i = 1 To 5
a = InputBox("Enter Any Value Between (10 and 100)", "Numbers", "Type the value 
here")
x(i) = a 
Print x(i)
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If x(i) > 50 And x(i) < 60 Then n1 = n1 + 1
If x(i) > 80 And x(i) < 90 Then n2 = n2 + 1
Next
MsgBox ("n1 = " & n1 & " n2 =" & n2)
End Sub

 دون إكمال بقیة  60 وال 50رقام محصورة بین النامج یتوقف عندما یحصل على ثالث أجعل البرإ /س
.اإلدخاالت 

  
اكتب برنامج یقوم بادخال قیم مصفوفة احادیة االبعاد عن طریق صندوق ادخال وعرض القیمة  -: )5-9( التطبیق

  . ق صندوق رسالةیاالكبر عن طر

    

Dim x(5) As Single
Private Sub Form_Load()
Form1.Show
Max = 0
For i = 1 To 5
x(i) = InputBox("Enter any value", "Input", "Type the value here")
Print x(i)
Next i
For i = 1 To 5
If x(i) > Max Then Max = x(i)
Next i
MsgBox ("the max number is ") & Max
End Sub

 لغرض االنھاء مع صندوق رسالة لتأكید max دخال تطلب قیمة الة العطاء رسالة إالى البرنامج شفراضف  /س
  . دخالصحة او خطأ اإل

  
  

  -: تمارین وتدریبات
 ن المتعلقة بموضوع التجربة نضریًایقوم المشرف على الحصة المختبریة باختبار الطلبة بعدد من التماری

  . ومن ثم بتطبیقھا في الحاسوب 
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  - : الغرض من التجربة

 windowsالموجودة في ال ) المنسدلة والمختصرة ( تھدف التجربة الى تعلم الطالب كیفیة تكوین القوائم  
وكیفیة التعامل مع صنادیق حفظ الملفات مع تكوین بعض التطبیقات لتنفیذ مجموعة من القوائم الشائعة االستخدام 

  .والخطوط واللون 

 من ثالث قوائم القائمة االولى صندوق نص وشریط قائمة  متكون  تحتوي علىنافذةصمم   -:) 1-01(التطبیق
file متكونة من االمر الفرعي new واالمر الفرعي exit اما القائمة الثانیة edit  متكونة من االمر الفرعي 

copy  واالمر الفرعي cut واالمر الفرعي   paste اما القائمة الثالثة  formatنة من االمر الفرعي  متكوbold  
  . underline  واالمر الفرعي italicواالمر الفرعي 

    

Private Sub bold_Click()
bold.Checked = Not (bold.Checked)
Text1.FontBold = Not (Text1.FontBold)
End Sub
Private Sub copy_Click()
Clipboard.Clear
Clipboard.SetText Form1.Text1.SelText
End Sub
Private Sub cut_Click()
Clipboard.Clear
Clipboard.SetText Form1.Text1.SelText
Form1.Text1.SelText="" 
End Sub
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Private Sub exit_Click()
s = MsgBox("are you sure you want to exit?", vbYesNo + vbDefaultButton2, "exit")
If s = vbYes Then  End
End Sub
Private Sub italic_Click()
italic.Checked = Not (italic.Checked)
Text1.FontItalic = Not (Text1.FontItalic)
End Sub
Private Sub new_Click()
Dim s As Integer
s = MsgBox("are you sure you want to start a new file?", vbYesNo + vbQuestion, 
newfile")"
If s = vbYes Then  Text1.Text="" 
End Sub
Private Sub paste_Click()
Form1.Text1.SelText = Clipboard.GetText
End Sub
Private Sub underline_Click()
underline.Checked = Not (underline.Checked)
Text1.FontUnderline = Not (Text1.FontUnderline)
End Sub

  

 مع قائمة عائمة لكل صندوق للقیام بعملیات text boxنافذة تحتوي على صندوقي نص  صمم -: )2-01( التطبیق
copyو  cutو  paste لكال الصندوقین .  

    

Private Sub mncopy_Click()
Clipboard.Clear
Clipboard.SetText (Text1.SelText)
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End Sub
Private Sub mncopy2_Click()
Clipboard.Clear
Clipboard.SetText (Text2.SelText)
End Sub
Private Sub mncut_Click()
Clipboard.Clear
Clipboard.SetText (Text1.SelText)
Text1.SelText = ""
End Sub
Private Sub mncut2_Click()
Clipboard.Clear
Clipboard.SetText (Text1.SelText)
Text2.SelText = ""
End Sub
Private Sub mnpaste_Click()
Text1.Text = Text1.Text & Clipboard.GetText
End Sub
Private Sub mnpaste2_Click()
Text2.Text = Text2.Text & Clipboard.GetText
End Sub
Private Sub Text1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y 
As Single)
If Button = 2 Then PopupMenu aaa
End Sub
Private Sub Text2_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y 
As Single)
If Button = 2 Then PopupMenu bbb
End Sub

  
  

   .cut أو copyھا اال بعد اختیار االمر  في بدایة التشغیل غیر فعال والیتم تفعیلpaste إجعل ال  /س
  

  

  

  

  

  

  



ك فیجوال بیس\   مختبر حاسبات                                                                              قسم الھندسة الكھربائیة واأللكترونیة \الجامعة التكنولوجیة 

4-10  

ق مم-:) 3-01( التطبی ة     ص ندوق قائم ى ص وي عل ذة تحت ة    ListBox ناف ندوق قائم ل ص ة لك ة عائم ع قائم  م
listbox للقیام بعملیات Removeitem-Additem-Clear لكال صندوقي القائمة .  

    

Private Sub add1_Click()
List1.AddItem Text1.Text
Text1 = ""
End Sub
Private Sub add2_Click()
List2.AddItem Text1.Text
Text1 = ""
End Sub
Private Sub clear1_Click()
List1.Clear
End Sub
Private Sub clear2_Click()
List2.Clear
End Sub
Private Sub Form_Load()
List1.AddItem "ali"
List1.AddItem "ahmed"
List1.AddItem "sara"
List2.AddItem "mohamad"
List2.AddItem "samer"
List2.AddItem "noor"
End Sub
Private Sub List1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, 
Y As Single)
If Button = 2 Then PopupMenu aaa
End Sub
Private Sub List2_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, 
Y As Single)
If Button = 2 Then PopupMenu bbb
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End Sub
Private Sub remove1_Click()
If List1.ListIndex <> -1 Then List1.RemoveItem List1.ListIndex
End Sub
Private Sub remove2_Click()
If List2.ListIndex <> -1 Then List2.RemoveItem List2.ListIndex
End Sub

 الموجودة في AddItem  وRemoveItemضف الى التطبیق إمكانیة نقل العناصر بین القائمتین من خالل أ /س
  .القوائم 

  
  

 صمم نافذة تحتوي على أحد العناصر من صندوق االدوات مع قائمة عائمة تحتوي على عدد - :)4-01(التطبیق
  .من خصائص ھذا العنصر 

    

Private Sub Command1_Click()
Command1.Enabled = True
End Sub
Private Sub Command1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, 
Y As Single)
If Button = 2 Then PopupMenu aaa
End Sub
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 
Single)
If Button = 2 Then PopupMenu aaa
End Sub
Private Sub mnback_Click()
cd1.ShowColor
Command1.BackColor = cd1.Color
End Sub
Private Sub mncaption_Click()
X = InputBox("enter caption", "caption")
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Command1.Caption = X
End Sub
Private Sub mnf_Click()
Command1.Enabled = False
End Sub
Private Sub mnfont_Click()
cd1.Flags = 1
cd1.ShowFont
Command1.FontName = cd1.FontName
Command1.FontBold = cd1.FontBold
Command1.FontSize = cd1.FontSize
End Sub
Private Sub mnfv_Click()
Command1.Visible = False
End Sub
Private Sub mnt_Click()
Command1.Enabled = True
End Sub
Private Sub mntruev_Click()
Command1.Visible = True
End Sub

  .أضف مجموعة من العناصر االخرى الغیر موجودة في التطبیق  /س
  

  

 Fileمة متكون من قائمتان ، القائمة االولى  صمم نافذة تحتوي على صندوق نص وشریط قائ-) :5-01( التطبیق
 الذي یقوم Save واالمر الفرعي Open Dialog Box الذي یقوم بعرض Openمتكونة من االمر الفرعي 

 متكونة Edit یقوم بالخروج من التنفیذ ، أما القائمة الثانیة Exit واالمر الفرعي Save Dialog Boxبإظھار 
 لتغییر لون الخط المستخدم ، واالمر الفرعي Color Dialog Box یقوم بفتح  الذيColorمن االمر الفرعي 

Font الذي یقوم بفتح ال Font Dialog Box للتحكم بإعدادات الخط المستخدم .  
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Private Sub mncolor_Click()
cd1.ShowColor
Text1.ForeColor = cd1.Color
End Sub
Private Sub mnexit_Click()
End
End Sub
Private Sub mnfont_Click()
cd1.Flags = 1
cd1.ShowFont
Text1.FontName = cd1.FontName
Text1.FontBold = cd1.FontBold
Text1.FontSize = cd1.FontSize
Text1.FontItalic = cd1.FontItalic
Text1.FontUnderline = cd1.FontUnderline
End Sub
Private Sub mnopen_Click()
cd1.Flags = cd1fnhidereadonly
cd1.InitDir = "c:\"
cd1.ShowOpen
End Sub
Private Sub mnsave_Click()
cd1.ShowSave
End Sub

  
 تتحكم بخصائص صندوق النص من عرض وارتفاع وتعدد أسطر وغیرھا Optionإضافة قائمة ثالثة بإسم  /س

 تتضمن قائمتین فرعیة ، االولى الظھار صندوق رسالة یحتوي على معلومات Helpفة قائمة رابعة بإسم ، وإضا
   .textعن برنامج الفیجوال بیسك والقائمة الفرعیة الثانیة تتضمن صندوق رسالة یحتوي على معلومات عن ال 

  

  

  

  

  :تمارین وتدریبات

 ین المتعلقة بموضوع التجربة نضریًا بعدد من التماریقوم المشرف على الحصة المختبریة باختبار الطلبة
  . ومن ثم بتطبیقھا في الحاسوب 
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   -: الغرض من التجربة
تكوین عدد من التطبیقات التي تعتمد على أحداث الفأرة ولوحة المفاتیح ومحاكاة إستخدامھا في نظام 

   .widowsالتشغیل 
  

یغیر مكانھ كلما جعلنا  ( صمم نافذة تحتوي على زر أمر ال یسمح لمؤشر الفأرة بالمرور فوقھ - :)1-11( التطبیق
   .) مؤشر الفأرة فوقھ

Private Sub 
Command1_MouseMove(Button As Integer, 
Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Command1.Left = Rnd * ScaleWidth
Command1.Top = Rnd * ScaleHeight
End Sub

بالمرور فوقھ باالعتماد على  من الحركة وتسمح لمؤشر الفأرة  commandكتابة شفرة تمنع الحاول  /س
   .ALT  مثال عند الضغط على الزر االیمن والمفتاح  button &shiftاالدخاالت  

  
.صمم نافذة لرسم ثالث دوائر متداخلة  تتحرك مع حركة الفأرة  -: )2-11( التطبیق

Private Sub Form_MouseMove(Button 
As Integer, Shift As Integer, X As 
Single, Y As Single(

Me.Cls
Circle (X, Y), 100, vbRed
Circle (X, Y), 150, vbBlue
Circle (X, Y), 50, vbYellow
End Sub  

  س

  
.إستبدل الدوائر بأشكال بیضویة متغیرة مع كل حركة  /س
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حة في لو)  A to Y (أكتب شفرة برمجیة عند الضغط لالسفل على أحد مفاتیح الحروف  - :)3-11( التطبیق
   المفاتیح یتم طباعة ھذا الحرف على النموذج وبأفالت المفتاح یتم طباعة الحرف التالي للحرف المطبوع الى جانبھ

    

Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
Print Chr(KeyCode);
End Sub
Private Sub Form_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
Print Chr((KeyCode + 1))
End Sub

.حرف نفسھ مع ثالث حروف تتبعھ لللطباعة بعد افالت المفتاح تكون إجعل ا /س
  

 MOUSE  ال مستقیم من النقطة التي یبدأ رسم خطباستخدام طرق الرسم على النموذج إ - :)4-11(التطبیق
 الى نقطة افالت الضغط في مكان اخر على النموذج مع صنادیق نص تعرض قیم إحداثیات نقاط بالضغط علیھا

  . الرسم 
  

  

Dim X1 As Single
Dim Y1 As Single
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Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 
Single)
X1 = X
Y1 = Y
Text1.Text = X1
Text2.Text = Y1
End Sub
Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 
Single)
Text3.Text = X
Text4.Text = Y
X2 = X
Y2 = Y
Line (X1, Y1)-(X2, Y2)
End Sub

 .lineأضف الى البرنامج شریط زحلقة لتحدید سمك ال  /س
  

 والتحكم باللون والحجم عن  على حركة الفأرةتمادًا نافذة لرسم مجموعة من النقاط إعمصم-: )5-11( التطبیق
  . زرار االمرطریق أ

    

Dim P As Boolean
Dim X1 As String
Private Sub Command1_Click()
X1 = vbRed
Form1.DrawWidth = 6
End Sub
Private Sub Command2_Click()
X1 = vbGreen
Form1.DrawWidth = 1
End Sub
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Private Sub Command3_Click()
X1 = vbBlue
Form1.DrawWidth = 3
End Sub
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 
Single)
P = True
End Sub
Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 
Single)
If P Then PSet (X, Y), X1
End Sub
Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
P = False
End Sub

  .و دوائر ضف ثالث ازرار اختیار لجعل الرسم نقاط او خطوط ا أ/س
  

  .صمم نافذة تحتوي على شكل دائرة تتسبب في اختفاء اي عنصر یتم سحبھ وافالتھ علیھا  - :)6-11(التطبیق 

    

Private Sub Label1_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
Source.Visible = False
End Sub

   ؟1label علیھ ؟ حاول كتابة شفرة ثانیة بعد حذف drop-dragوكتابة شفرة  1labelلماذا تم وضع / س

  
  : تمارین وتدریبات

 ن المتعلقة بموضوع التجربة نضریًایقوم المشرف على الحصة المختبریة باختبار الطلبة بعدد من التماری
. ومن ثم بتطبیقھا في الحاسوب 
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  -: الغرض من التجربة
  .لتعلیم الطالب كیفیة تكوین الدوال الوظیفیة والبرامج الفرعیة وإستدعائھا في البرامج 

  
یعید حاصل   Subroutine   فرعیًا بتخصیص ثالث قیم ثم كون برنامجًا یقومأكتب برنامجًا  :)1-21( التطبیق

 للقیم الثالث Averageلحساب المعدل   Function Procedure  جراء دالةإستدع إ ثم  ،جمع القیم الثالث
  . حاصل جمع القیم الثالث من البرنامج الفرعي واطبع النتائجعتماد على باإل
  

    

Dim a, b, c, s As Single
Private Sub Command1_Click()
a = 5
b = 4
c = 12
av = Avg((a), (b), (c))
Print s
Print av
End Sub
Private Sub sum(x As Single, y As Single, z As Single)
s = x + y + z
End Sub
Private Function Avg(x As Single, y As Single, z As Single) As Single
Call sum(x, y, z)
Avg = s / 3
End Function

. القیم الموجبة فقط والقیم السالبة ال تدخل في حساب المعدل یجمع subroutineاجعل البرنامج الفرعي ال  /س
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 9 یصبح 0 بحیث أن الرقم )0-9(یعكس االرقام Function Procedure   أكتب أجراء دالة   :)2-21( التطبیق
رقام القیم التي یتم ادخالھا في أ ثم استدع ھذه الدالة لعكس  ،0 یصبح 9 وھكذا الى الرقم 8 یصبح 1و الرقم 

  . وطباعة الناتج على النموذج بعد الضغط على زر أمرText1ندوق النص ص

    

Private Sub Command1_Click()
For i = 1 To Len(Text1.Text)
x = Mid(Text1.Text, i, 1)
f = NineInv((x))
y = y & f
Label1 = y
Next i
Print y
End Sub
Private Function NineInv(x As Integer) As Integer
NineInv = 9 - x
End Function

  اجعل عدد االرقام التي تحول في الدالة بمقدار خمس ارقام فقط بطریقتین مختلفتین /س

  
 األرقامتأخذ قیمتین صحیحتین وتحسب مجموع  Function Procedure   جراء دالةإأكتب    :)3-21( التطبیق
  . واحدة على زر أمربضغطھ المحصورة بینھما ثم استدعي ھذه الدالة مرتین لقیم مختلفة وطباعة النتائج الفردیة
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Private Sub Command1_Click()
v1 = OddSum(2, 7)
v2 = OddSum(1, 9)
Print v1; v2
End Sub
Private Function OddSum(x As Single, y As Single) As Single
OddSum = 0
For i = x To y
If i Mod 2 = 1 Then OddSum = OddSum + i
Next
End Function

   .odd=1v)38,(عل الدالة تعمل عندما یكون الرقم االول اكبر من الرقم الثاني مثال ادخال إج /س

  
 دخال إ ي من خالل صندوققیمتین صحیحتینأخذ ی  Subroutine   فرعیًاامجًابرنأكتب   :)4-21(التطبیق

  .  زر أمرعرض النتیجة على صندوق رسالة بعد الضغط على یو القیمة االكبرحسب یو
  

  

Private Sub Command1_Click()
c = InputBox("Enter any value", "Input", "Type the value here")
s = InputBox("Enter any value", "Input", "Type the value here")
Call max(c, s, x)
MsgBox ("the large number is   " & x)
End Sub
Private Sub max(c, s, x)
m = 0
If c > m Then x = c
If s > m Then x = s
End Sub

 .جعل البرنامج یحسب االكبر لعدد من االدخاالت یتم تحدیده عن طریق صندوق نصإ /س
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 c+10*c=t*100  لحساب المعادلة التالیةProcedureSubroutine   برنامج فرعيأكتب  : )5-21 (التطبیق
  . خالإدعن طریق صندوق   cدخال قیمة حیث یتم إ

    

Private Sub Form_Load()
Form1.Show
c = InputBox("Enter any value", "Input", "Type the value here")
Call total(c, t)
Print t
End Sub
Private Sub total(c, t)
c1 = c * 10
c2 = c * 100
t = c1 + c2
End Sub

  .  فقط   cجعلھا تقبل القیم الموجبة لل دالة وإجراء ستبدل اإلجراء الفرعي بإ إ/س
  
  
  
  
  
  

  : تمارین وتدریبات
 یًاجربة نضریقوم المشرف على الحصة المختبریة باختبار الطلبة بعدد من التمارین المتعلقة بموضوع الت

  .ومن ثم بتطبیقھا في الحاسوب 
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