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  المبرمج الصغير
  الثانيالفصل الدراسي ، الحاسب اآللي للصف الثالث اإلعدادي

  

  
  

  أسئلة متنوعة وإجاباتها النموذجية
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  :األسئلةهذه تشمل 
 .أسئلة كتاب الوزارةأهم  -

 ٢٠٠٨للعام  محافظات ٨امتحانات  -

  متنوعةأسئلة إضافية -
  

  :إعداد
  محمد حمدي غانم. م

msvbnet@hotmail.com  
  
  

 :ارات الكاتب في مجال البرمجةإصد

  من الصفر إلى االحتراف٢٠٠٨دوت نت 
   

هل فكرت يوما في تعلم البرمجة لكنك نفضت الفكرة عن رأسك لظنك أن البرمجة              
  أصعب من أن تتعلمها؟

  هل تعتقد أن البرمجة مصممة لشخص آخر غيرك يمتلك قدرات ال تمتلكها؟
ين التعلم، بينما تظـن أن الكتـب العربيـة         هل يقف حاجز اللغة اإلنجليزية بينك وب      

  ضعيفة أو غير وافية أو ركيكة الترجمة أو األسلوب؟

   :نحن نقدم لك هنا ما تبحث عنه
  

mailto:msvbnet@hotmail.com
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-١-  
  ١٠٢٠فيجيوال بيزيك دوت نت : من الصفر إلى االحتراف

االستعالم المتكامل مع   لتحميل ثالثة فصول مجانية من هذا الكتاب، منها فصل عن           
، وفصل عن تاريخ تطور الحاسب، وفصل عن العالقة المثيرة بين نظم     LinQاللغة  

  : اضغط هناDNAالتشغيل والحمض النووي الوراثي 
zip.2008vb/com.elmaktba.www://http   
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-٢-  
  برمجة إطار العمل: افمن الصفر إلى االحتر

.NET Framework Programming 
  ٢٠٠٨في فيجيوال بيزيك دوت نت 

  
-٣-  
  برمجة نماذج الويندوز: من الصفر إلى االحتراف

Windows Forms Programming 
  ٢٠٠٨في فيجيوال بيزيك دوت نت 
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-٤-  
  ٢٠٠٨سي شارب : من الصفر إلى االحتراف

  :هذا الكتاب، اضغط هنالتحميل ثالثة فصول مجانية من 
http://www.elmaktba.com/csharp2008.zip 

  

  
  

-٥-  
  برمجة إطار العمل: من الصفر إلى االحتراف

.NET Framework Programming 
  ٢٠٠٨في سي شارب 

 
  

http://www.elmaktba.com/csharp2008.zip
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-٦-  
  وزبرمجة نماذج الويند: من الصفر إلى االحتراف

Windows Forms Programming 
  ٢٠٠٨في سي شارب 

 

  
  

-٧-  
  :فيجيوال بيزيك وسي شارب

  .طريقك المختصر لالنتقال من إحدى اللغتين إلى األخرى
  

-٨-  
  الخطوة األولى: المبرمج الصغير

  .تعلم البرمجة بفيجيوال بيزيك دوت نت
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-٩-  
  الخطوة الثانية: مبرمج الصغيرال

  .أساسيات كتابة الكود في فيجيوال بيزيك دوت نت
  

  -١٠-  
  برمجة قواعد البيانات: من الصفر إلى االحتراف

Database Programming 
  ٢٠١٠في فيجيوال بيزيك دوت نت 

  

  -١١-  
  برمجة قواعد البيانات: من الصفر إلى االحتراف

Database Programming 
  ٢٠١٠ي شارب في س

 
   

  :أمـاكــن البيــع
  

  :مكتبة دار المعرفة -
 شارع السرايات ـ أمام هندسة عين شمس ـ بالقرب من ميدان عبده باشا ـ ٤

 .العباسية ـ القاهرة
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  :دار حراء، دار السحاب، مكتبة شادي، مكتبة النهضة الحديثة - 
  .القاهرة شارع شريف ـ وسط البلد ـ

   

  :مكتبة األنجلو - 
  .القاهرة ميدان باب اللوق ـ

   

  :المكتبة األكاديمية -
  .أمام مدخل محطة مترو الدقي، شارع التحرير، الجيزة

   

  :مكتبة منشأة المعارف ومكتبة عالء الدين -
  .محطة الرمل ـ اإلسكندرية

    

  :دار المعارف -
اعيلية، الفجالة، وسط البلد، اإلسكندرية، الزقازيق، جامعة الزقازيق، اإلسم       : فروع
  .أسيوط

  

  :مكتبة العبيكان -
  .المملكة العربية السعودية

   
لالستعالم عن أماكن بيع الكتب في باقي المحافظات المصرية، يمكن االتصال بمكتبة            

:  أو عبــر البريــد اإللكترونــي٢٦٨٤٤٠٤٣/٠٢دار المعرفــة علــى الهــاتف 
com.yahoo@faelmaare_dar  

   



 ٩

  الفجوة الحضاريةلردم فكرة عبقرية 
  

  ":مشروع الترجمة الجامعية"لمتابعة تطورات هذه الفكرة، أرجو زيارة مدونة 
http://uni-trans.blogspot.com 

  
 ،"هندسة وفن تمديد كابالت الـشبكات     " في كتابه    المنسيقرأت اقترحا للمهندس نادر     

 ألي  هبأال تعطي الجامعات العربية شهادات البكالوريوس أو الماجستير أو الـدكتورا          
لب أو باحث في الكليات العلمية ككليات الهندسة وكليات الحاسـبات والمعلومـات         اط

وكليات العلوم، إال إذا ترجم على األقل أحد المراجع األجنبية في مجال تخصصه إلى              
بوضع هذه الترجمات على موقع خاص بها على شـبكة  العربية، على أن تقوم الدولة     

 .اإلنترنت لتكون متاحة للجميع، إضافة إلى ترجمات رسائل الماجستير والدكتوراه
وأنا أرى أن هذا اقتراح عبقري، وال أدري كيف غفل عنه المسئولون عن التعليم منذ               

  !نصف قرن
يننا وبين الغرب، وتزيـد  اقتراح كهذا كفيل بإحداث حركة ترجمة نشطة تقلل الفجوة ب    

من كم المعرفة المكتوبة بالعربية، مما يمنح الفتية الصغار القدرة على القـراءة فـي               
العلوم باكرا، دون االصطدام بمشاكل االستيعاب بلغة أجنبية، وهو ما سـيزيد مـن              

كما أن هذا سـيجعل     .. سرعة التعلم وكفاءته، والقدرة المبكرة على االبتكار واإلبداع       
اسة باإلنجليزية والفرنسية في الجامعات فائدة حقيقية، وهي قدرة المـتعلم علـى             للدر

  .تعريب العلوم التي يدرسها
ثم إن ترجمة مرجع علمي هي خبرة هائلة، تجعل الطالب يجيد محتـوى المرجـع،               
ويتمرس على الترجمة ويقوي لغته اإلنجليزية وأسلوبه بالعربية، وهو ما يضاف إلى            

  .بعد التخرج ويعينه على العثور على فرصة عمل أفضل بإذن اهللاسيرته الذاتية 

http://uni-trans.blogspot.com
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لقد كانت حركة الترجمة الكبيرة من الفارسية واليونانية والهنديـة والـصينية إلـى              
العربية، هي أساس نهضة المسلمين، وكذلك لم تخرج أوروبا من القرون الوسطى إال            

وبعد سقوط األندلس   .. جمة كتبها حينما أرسلت مثقفيها إلى األندلس لتعلم العربية وتر       
سارت قوافل طويلة من الدواب تحمل ماليين الكتب العربية إلى كل مكان في أوروبا،   

  .لتبدأ حركة ترجم عمالقة واكبها ظهور الطباعة، فاشتعلت النهضة بسرعة هائلة
 لن واليوم، لماذا ال نبدأ حركة ترجمة هائلة تواكبها ثورة المعلوماتية واإلنترنت، وهي          

تكلف شيئا، فالطلبة في الجامعات فعال، والمراجع األجنبيـة متاحـة مجانـا عبـر                
  !اإلنترنت، ونشر الكتب المترجمة على اإلنترنت ال يكلف شيئا

  لماذا ال نركب الموجة الحضارية الجديدة هذه المرة، ونلعب بطريقة صحيحة؟
***  

  :وأنا أزيد على هذا االقتراح العبقري بعض النقاط
تتم ترقية أي أستاذ جامعي بدون ترجمة أحد المراجع األجنبية في مجـال             أال   -١

  !تخصصه، أو على األقل ترجمة البحث الذي حصل به على الترقية
أن يكون المرجع الذي يترجمه الطالب مقسما على سنوات دراسته، وجـزءا             -٢

 .من درجاته السنوية
ة على األقل فـي     أن يوضع المصطلح العلمي األجنبي بجوار الترجمة العربي        -٣

عناوين الفصول والفقرات، مع وضع قاموس صغير في نهاية الكتاب يحتوي           
هذا يضمن عدم فصل القارئ بالعربية عـن        .. على المصطلحات وترجماتها  

  .مصطلحات العلم، ويضمن قدرته على البحث في اإلنترنت وغير ذلك
بية وطلبة الكليات   أن يوجد تعاون بين طلبة كليات اللغة العربية واللغات األجن          -٤

الطالب المهنـدس قـد    : مثال.. العلمية، بحيث يكون هناك فريق عمل متكامل      
يحتاج إلى طالب لغة عربية لتدقيق النص المترجم، وإلـى طالـب يـدرس              
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اإلنجليزية للتأكد من دقة الترجمة من األصل، ويكون هذا النشاط جزءا مـن             
ن طلبة الكليات المختلفة    الحظ أن التواصل بي   .. درجات كل طالب من هؤالء    

ال يستدعي التقاءهم وجها لوجه أو تضييع أي وقت، فاألمر ال يحتاج أكثر من     
تواصل الفريق دوريا عبر موقع النشر، وتعليق كل منهم على العمل المترجم            

وبهذا يكون هناك تواصـل     .. وتنقيحه له، وتقديم تقريره إلى أستاذه المشرف      
م االستفادة من جيوش المتعلمين في الجامعات       بين التخصصات المختلفة، ويت   

 !الذين ال يستفيدون شيئا مما يدرسونه، وال يفيدون أحدا بشيء

 . أن تطبع الدولة أفضل هذه المراجع وتعطي جوائز ألصحابها -٥
االستعانة بالطالب المتميزين في اللغات والبرمجة، في وضع نموذج تحليلـي        -٦

) شجرة الدالالت ( والمعاني والمجازات    لتوصيف العالقات التي تربط الكلمات    
لتسهيل الوصول إلى برامج الترجمة اآللية، ودمج هذا بمشروع الترجمة من           
اإلنجليزية إلى العربية، بتحليل النصوص األصلية والمترجمة، ليبنى عليهـا          

 .برامج الترجمة اآللية والتحليل اآللي للمعاني وما شابه

  :بهذه اإلضافات، سنضمن ما يلي
يام الطالب بالترجمة في تخصصه العلمي، وتحت إشـراف أسـتاذه الجـامعي،             ق -

سيجعلنا ال نقلق من مشاكل المصطلح، ألن هذا سيبدأ نقاشا ثوريا في الجامعـات              
  !وعلى اإلنترنت وسيحيي اللغة العربية، وسيجعلها مواكبة لكل تطور عالمي

ت البرامج المساعدة   ال تنسوا أيضا أننا في عصر الحاسوب، وكل منا لديه عشرا           -
األمور صارت أسهل كثيـرا ممـا       .. للترجمة، وعشرات القواميس المتخصصة   

مضى، ولن يجوب المرء المكتبات بحثا عن معنى كلمة، ففي ثانية واحدة سـيفتح             
هذا يجيب عن أي سـؤال حـول        !.. موقع ترجمة جوجيل، ويحصل على معناها     

نحتاج منهم إال فهم المصطلحات     نحن ال   .. ركاكة مستوى الطالب في اإلنجليزية    
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والمضمون العلمي، خاصة أن اللغة المستخدمة في المراجع العلمية هي اإلنجليزية      
نحن نطلب منهم فقط القدرة على الكتابة بأبسط أسلوب بالعربيـة، وال            .. المبسطة

 .نطلب منهم الكتابة باإلنجليزية، فهذا يتطلب إجادة أعلى للغة

جنبية واللغة العربية في المشروع كجزء من درجاتهم يعني     إشراك طلبة اللغات األ    -
أنهم سيكونون تحت إشراف أساتذتهم أيضا، يضمن لنا رفع مستوى اللغـة عنـد              
طلبة الكليات العلمية وأساتذتهم، كما يضمن رفع مستوى المعرفة العلمية عند طلبة    

  !الكليات اللغوية وأساتذتهم
جرة الدالالت في إنتاج برامج ترجمة فورية       لو أثمرت جهود تحليل اللغة وبناء ش       -

عالية الدقة واالحترافية، فلن نحتاج إلى أية جهود إضافية، ألن ترجمة المراجـع             
 !ستتم بعد هذا بمجرد ضغطة زر

تخيل فقط لو أن هذه الفكرة دخلت حيز التنفيذ، كيف سترفع المستوى العلمي والفكري 
  !واللغوي لكل من الطالب وأستاذه

  ! ستغير شكل مجتمعاتنابل كيف
تخيل أن ..  طالب سنويا٢٠٠٠إن كلية الهندسة جامعة القاهرة وحدها تخرج أكثر من     

  يتحول هذا العدد إلى مراجع مترجمة؟
  وماذا لو أضيفت إليه كليات أخرى وجامعات أخرى ودول عربية أخرى؟

وات هل تتخيل حجم الطوفان العلمي الذي سيحدث في الوطن العربي في خمس سـن             
  فقط، خصوصا مع تشاركنا هذه الترجمات عبر اإلنترنت؟

وال أريد الخوص هنا في حسابات معقدة عن أنسب حجم يترجمه الطالـب ويمكـن               
لألساتذة مراجعته، فهذا تقدره كل كلية على حسب إمكانياتها ونسبة عدد طالبها إلـى              

ترجمـة  أن ال فترضـنا   ، وا الفكرةلو أخذنا الحد األدنى لهذه      لكن حتى   .. عدد أساتذتها 
في كل   قطصفحة واحدة ف  فقط، وأن كل طالب سيترجم      هندسة القاهرة   ستتم في كلية    
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 صفحات في أعوام دراسته، وهو ما يعني        ١٠فصل دراسي، فهذا معناه أنه سيترجم       
، وهو ما   ) طالب ٢٠٠٠بافتراض أن الدفعة     ( ألف صفحة مع تخرج دفعته     ٢٠ترجمة  
مـن   مرجعا علميا عربيا،     ٢٠نحصل كل عام على     س ذاوبه مرجعا كبيرا،    ٢٠يعادل  

كـل  فقط في   صفحة واحدة   الطالب ل ترجمة  ب، و  فقط في جامعة واحدة فقط     كلية واحدة 
  !فصل دراسي

 تقريبا،  ١٠٠٠ من كل    ١وعلى كل حال، عدد حاملي الدكتوراه في مصر وصل إلى           
تقريبـا  يعنـي    أستاذا، بما    ٨٠في قسم االتصاالت في هندسة القاهرة حوالي        يوجد  و

  ! طالب١٠أستاذ لكل وجود 
لهذا ال أظن الضغط سيكون كبيرا على األساتذة، لو تم تنظيم المـشروع بالـصورة               

  .المالئمة
***  

الحقيقـة  .. هناك أيضا نقطة هامة بخصوص حقوق الملكية الفكرية للكتب المترجمة         و
ات الكتب العلمية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها غير مترجمـة،           أمه أن

أقصى مدة لحقوق الملكية الفكرية هـي       أن   كما ..وهذه لم يعد لها حقوق ملكية فكرية      
 ٢٠إلى آخر   الحضارية  ننا سنردم الفجوة    إذن إ فلنقل  ..  عاما في االتفاقية الجديدة    ٢٠

  !! عام٥٠٠ا هذا أفضل من فجوة حجمه.. عاما فقط
***  

وقد طورت هذه الفكرة من خالل النقاشات، مما جعلني أضيف إليهـا االقتراحـات              
  :التالية
إضافة مادة في المرحلة الثانوية، اسمها ترجمة علمية، تكون مـشتركة بـين              -١

ومـدرس اللغـة اإلنجليزيـة     )األحياء ـ الفيزياء ـ الكيمياء  (مدرس العلوم 
 ةثا قـصير  وعلى كل طالب أن يترجم فيها بح      ومدرس اللغة العربية، ويكون     
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ويكون دور مدرس العلوم تقيـيم دقـة        ..  مبسط مجال علمي أي  في  ومقاالت  
المحتوى العلمي في النص المترجم، ويكون دور مدرس اللغة العربية تقيـيم            

ويكـون دور مـدرس اللغـة       .. صحة األسلوب العربي وسالسته ووضوحه    
النص اإلنجليزي ومدى أمانـة الترجمـة،   اإلنجليزية التأكد من صحة ترجمة   

 .وما نسبة التصرف المتاحة

تقويـة مهـارات التلميـذ والمدرسـين العلميـة          والهدف من هذه المادة هو      
، كما أنها تعتبر تدريبا تمهيديا لقيـام الطالـب بترجمـة            واإلنجليزية والعربية 
 .المراجع في الجامعة

عدادية والثانوية، لضمان ذكر    تعديل كتب العلوم والرياضايت في المرحلة اإل       -٢
المصطلح العلمي األجنبي بجوار المصطلح العلمي العربـي، بحيـث يألفهـا       
التالميذ ويسهل عليهم الترجمة التدريبية في المرحلـة الثانويـة، والترجمـة            

 .الفعلية في الجامعة
نفس األمر في المدارس األجنبية، حيث أقترح تعديل كتب العلوم والرياضايت        -٣

يع مراحل الدراسة، لضمان ذكر المصطلح العلمي العربـي بجـوار           في جم 
المصطلح العلمي األجنبي، بحيث يألفها التالميذ ويـسهل علـيهم الترجمـة            

  .التدريبية في المرحلة الثانوية، والترجمة الفعلية في الجامعة
، "ترجمة علمية " من خالل مادة إلزامية اسمها       في الكليات العلمية  تتم الترجمة    -٤

كل األجنبية في جع امرأحد المن واحد يث يكون على الطالب ترجمة فصل      بح
إلى ترجمة أقل من صفحة فـي       الطالب  يحتاج  سبهذا المعدل   .. فصل دراسي 

  . فحسباليوم



 ١٥

، )الفصل المتـرجم  (على أن تكون درجات هذه المادة مقسمة بين جودة المنتج     
المحتـوي العلمـي    سؤال عن   :  على األقل  فيه سؤاالن تحريري  وبين امتحان   

  .باإلنجليزية، وسؤال عن ترجمة فقرة من الكتاب
.. ، وقللنا احتماالت تحايله    الترجمة بهذا نكون ضمنا استفادة الطالب من عملية      

 فصول مترجمة   ١٠ فصول أو    ٨وفي نهاية سنوات الدراسة يكون قد ترك لنا         
..  الحجـم  ، وهو ما يعني مرجعا متوسط     ) في كليته  تبعا لعدد سنوات الدراسة   (

  .والمراجع األكبر من هذا تقسم على أكثر من طالب
 ةالعربيالتي تدرس   ( في الكليات اللغوية     "جم العلمية امراجعة التر "إضافة مادة    -٥

 مراجعة فـصل    ،كل فصل دراسي  في  بحيث يتولى كل طالب     ) ةاإلنجليزي وأ
وقـع  رفع تقريره على مي، والتي أنتجها طالب الكليات العلميةمن المترجمات  

  .قدمه إلى أستاذه للحصول على الدرجاتيالمشروع، و
***  

  :حسين محمد البسومي هذا االقتراح إلى الفكرة. وقد أضاف الباحث اللغوي أ
  

 ١٩٣٤من األهداف األساسية التي أنشئ من أجلها مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة      
ي يجمع كل كلمات اللغة،   ذلك المعجم الذ  .. كان إنشاء المعجم التاريخي للغة العربية     

ويرصد كل ما يتعلق بكل كلمة في كل العصور التي مرت بها، وكل األماكن التي               
ماذا لو كُلف  طالب     : حلت فيها، فهو يؤلف قصة حياة كاملة لكل كلمة وأنا أتساءل          

في كليات ومعاهد اللغة العربية في جميـع        ) الماجستير والدكتوراه (الدراسات العليا   
ماذا لـو  .. بية بدراسة وإعداد هذا المعجم من عشر سنوات مضت فقط؟     الدول العر 

وحد األساتذة الكبار جهودهم في رسم خريطة طريـق واضـحة بالموضـوعات             
والقضايا المهمة التي تثري العقل العربي وتمأل الفجوات التي صنعها الغرب فـي             



 ١٦

 الضخمة غيـر    ماذا لو أحسنا استغالل هذه الثروة     .. قلب العقل العربي المعاصر؟   
ماذا لو تخلينا عـن العـشوائية   .. المستغلة ـ أقصد طالب الماجستير والدكتوراه؟ 

ماذا لو امتلكت هذه الفئة    .. الفكرية ولو على مستوى رجال الفكر والثقافة الجامعية؟       
ماذا .. روح المبادرة، وتخلت عن روح رد الفعل التي كدنا ال نتبينها هي األخرى؟            

 ؟  ...لو

  
ك الكثير مما يمكن استغالل طلبة الجامعات فيه دون أن ندفع قرشـا زائـدا،               إن هنا 

وسنحصل على نتائج خرافية، دون أن نظل نندب حظنا ونلعن تخلف التقنيـة لـدينا               
وعجزنا عن امتالك المصانع والمعامل المتطورة، فنحن اآلن في عـصر العولمـة،             

فـإن لـم    ..  كان لدينا إرادة التغيير    والتقنيات الرقمية تعدنا بإمكانيات جبارة، فقط لو      
نركب الموجة الثالثة من الحضارة اآلن، فلن يكون أمامنا إال انتظار خـراب العـالم               

  !لنتساوى بالجميع تحت الصفر
***  

كيف يمكن إيصال هذه األفكار واألسئلة واالقتراحات إلى المـسئولين          : والسؤال اآلن 
ان المتخصصة في الجامعة العربية، وكيف      عن التعليم في الدول العربية، أو في اللج       

 ندفعهم إلى تنفيذها؟

يعتبر الفكرة فكرته، ويدخل عليها التعديالت التي يراها أفضل، أرجو من كل منكم أن      
وقوائم األصدقاء،    والمجموعات البريدية والمدونات    عبر المنتديات  هايساهم في نشر  و

في كل الدول   وأساتذة الجامعات    مراسلة الصحف والفضائيات والمسئولين   إضافة إلى   
أهم شيء اآلن هو نشر هذه الفكرة على أوسع نطاق ليتاح لها نقاش واسع              ف.. العربية

 .يكفل تطويرها وإحيائها في عقول ونفوس جيل جديد



 ١٧

كما يمكن عمل فرق ترجمة فردية على هامش الفكرة كمثال عملي مصغر، وأقتـرح              
 : وهذا هو منتداهاWATAرجمين العرب  أن يتم هذا عبر الجمعية الدولية للمت

http://www.wata.cc/forums/index.php 
  !حدث فارقا هذا يومن يدري، فلعل

كَلمةً طَيبـةً   (..... وتذكر دائما أن الشجرة العمالقة كانت بذرة في قبضة اليد، وأن            
 بطَي رةاء       كَشَجمي السا فهعفَرا ثَابِتٌ ولُهَأص ا        }٢٤{ةهبينٍ بِِإذْنِ را كُلَّ حي ُأكُلَهتُْؤت 

       ونتَذَكَّري ملَّهثَاَل ِللنَّاسِ لَعاَألم اللّه رِبضيكما قال سـبحانه فـي سـورة         )}٢٥{و 
و خطوة على الطريـق،     فال تقلل أبدا من قيمة كلمة طيبة، أو فكرة جيدة، أ          .. إبراهيم

كل المطلوب منـا أن نبـذل مـا         .. فليس المطلوب من كل منا أن يغير العالم بنفسه        
ويوما ما ـ ال يهم متى ـ سنجد أن العالم من   .. بوسعنا لتوسيع دائرة النور من حولنا

  !أو شموسا.. حولنا قد صار مضيئا، ألن كثيرا من أفراده قد صاروا شموعا
  

  غانممحمد حمدي . م
  

  ":مشروع الترجمة الجامعية"لمتابعة تطورات هذه الفكرة، أرجو زيارة مدونة 
http://uni-trans.blogspot.com 
 

http://www.wata.cc/forums/index.php
http://uni-trans.blogspot.com
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  أسئلة متنوعة وإجاباتها النموذجية
  

  منھج الحاسب اآللي
  الفصل الدراسي الثاني
  الصف الثالث اإلعدادي



 ١٩

اذكر العمليات الست األساسية التي يقوم بها الحاسب، ووضح كيف تستطيع            : ١س
  .القيام بها باستخدام فيجيوال بيزيك

  
  :ساسية، وهييقوم الحاسوب بست عمليات أ: ج

 :إدخال البيانات .١
ويمكن فعل هذا في فيجيوال بيزيك بوضع بعض األدوات على النموذج ليدخل            

والقائمـة   TextBoxمثل مربع النص    المستخدم من خاللها البيانات المطلوبة،      
ListBox ..           كما يمكن عرض مربع اإلدخـال باسـتخدام الدالـةInputBox 

  .بةليكتب فيه المستخدم القيمة المطلو
 

 : الذاكرةفيتخزين البيانات  .٢
ويمكن فعل هذا في فيجيوال بيزيك بتعريف المتغيرات من األنواع المختلفـة،            

في ، ووضع البيانات الموجودة في األدوات       Dateو   String و   Integerمثل  
  .المتغيرات هذه
  

 :جراء عمليات حسابية على البياناتإ .٣
 العمليات الحسابية المختلفة، مثـل      ويمكن فعل هذا في فيجيوال بيزيك باستخدام      

+  –  / * \  Mod^   
  

 :واتخاذ القرار بناء على نتيجة المقارنةمقارنة قيمتين  .٤
ــشرط  ــة ال ــتخدام جمل ــك باس ــوال بيزي ــي فيجي ــذا ف ــل ه ــن فع   ويمك

If Statement.  



 ٢٠

 : عدد من المراتيألتكرار تنفيذ أمر معين أو مجموعة من األوامر  .٥
  :، مثـل  ل بيزيـك باسـتخدام أوامـر التكـرار        ويمكن فعل هذا في فيجيـوا     

For.. Next و Do While.. Loop و Do Until.. Loop.  
  

 :المعلوماتإخراج  .٦
ويمكن فعل هذا في فيجيوال بيزيك بوضع بعض األدوات على النموذج لعرض            

كما يمكن عـرض  .. TextBox ومربع النص Labelالنتائج فيها، مثل الالفتة   
  .MsgBox باستخدام الدالة Message Boxرسالة بعض النتائج في مربع ال

  
  



 ٢١

أمام الجملة الخاطئة،   ) ×(أمام الجملة الصحيحة، والعالمة     ) ü(ضع العالمة   : ٢س
  :مع تصحيح الخطأ

  .يمكن أن يبدأ اسم المتغير برقم -١
 . فإن هذا يعتبر ثابتاaxd = 3إذا كتبت  -٢

 .يسمح بوضع مسافة في اسم المتغير -٣

الرقميـة  البيانـات    تحفظالذاكرة في فيجيوال بيزيك،     عند حفظ البيانات في      -٤
 . في صورة أرقاموالبيانات الحرفية

 . تصلح أن تكون اسما لثابتDoubleالكلمة  -٥
 . للتحكم في ترتيب تنفيذ أوامر البرنامجIfيستخدم األمر  -٦

 في تكرار أمر معين، أو مجموعة مـن  Do While.. Loopيستعمل األمر  -٧
 .األوامر

 لتعريف اسم متغير، ألنه مـن الكلمـات المحجـوز           Printم  ال يصلح االس   -٨
reserved Words. 

 . تولد أعدادا عشوائيةRndالدالة  -٩
  . لإلعالن عن الثوابتDimتستخدم الكلمة  -١٠
 تتيح للمستخدم مجموعة من البدائل الختيار واحد منها         CheckBoxاألداة   -١١

 .فقط

 .١٠ وأصغر من ١ هو رقم صحيح أكبر من Rndناتج الدالة  -١٢
 . لإلعالن عن أكثر من متغير في نفس السطرDimيمكن استخدام األمر  -١٣

 .أول أولويات تنفيذ العمليات الحسابية هي الجمع والطرح -١٤
يمكن أن يختار المستخدم في نفس الوقت، أي عدد يريده من االختيـارات              -١٥

 .Check Boxesالتي تعرضها مربعات االختيار 



 ٢٢

 إلى أي نوع آخر باسـتخدام       Doubleمن اآلمن تحويل البيانات من النوع        -١٦
 .التحويل المباشر

إذا كان هناك بديالن محتمالن لمسار ) If.. ElseIf.. Else(يستخدم األمر  -١٧
 .البرنامج

 . لمنع المدخالت الخاطئة من إيقاف تنفيذ البرنامج( )Valتستخدم الدالة  -١٨

يمكن جمع أو طرح ثواني ودقائق وساعات من المتغيـرات مـن النـوع               -١٩
Date. 

 .تستخدم المعامالت المنطقية إلجراء العمليات الحسابية على القيم العددية -٢٠
 في أن قيمته ال Constantابت ث، يشبه الStatic Variableالمتغير الثابت  -٢١

 .تتغير طوال تشغيل البرنامج
الحـروف  لمقارنـة  <> و = و > و < ت المقارنـة  يمكن استخدام معامال   -٢٢

 .النصوصو
 هو قيمة عددية أو حرفية يمكن وضعها فـي متغيـر      ناتج العملية الحسابية   -٢٣

 .حرفي آخر
في فيجيوال بيزيك وضع     Stringوالنصية   Charالمتغيرات الحرفية   تقبل   -٢٤

 . كمحتوى لهاقيم رقمية

 للربط بين شرطين، يتم فحص الشرط الثاني في         AndAlsoعند استخدام    -٢٥
 .حالة واحدة فقط، وهي إذا كان الشرط األول خاطئا

 فإن هذا معنـاه أن حـدث        ١٢٠٠ القيمة   Intervalون للخاصية   عندما تك  -٢٦
 . دقيقة٢٠الخاص بالمنبه سينطلق كل ) التكة(التنبيه 

في فيجيوال بيزيك كأمر تخـصيص وكمعامـل        = يمكن استخدام العالمة     -٢٧
 .مقارنة منطقي



 ٢٣

، تتغير قيمة المتغيـر الموجـود       Assignmentبعد تنفيذ أمر التخصيص      -٢٨
 =.على يمين العالمة 

 .للربط بين شرطين& يستخدم الرمز  -٢٩

في الذاكرة فإن كال منهما يحتاج إلى خلية واحدة         " ١٢٣" و   ١٢٣عند حفظ    -٣٠
 ).Byte 1(فقط 

عند تداخل األقواس في العمليات الحسابية، يتم حـساب قيمـة األقـواس              -٣١
 .الداخلية أوال، ثم األقواس الخارجية

 :True صحيح التاليالشرط  -٣٢
"Ali" > "Ahmad" 

 
  :ج

يمكن أن يحتوى المتغير على أرقام، لكن من غير المقبـول         :  والصواب )×( -١
يمكن فقط أن يبدأ اسم المتغير بحـرف هجـائي         .. أن يبدأ اسم المتغير برقم    

  ._ والعالمة 
) إحالل( فإن هذا يعتبر عملية تخصيص axd = 3إذا كتبت :  والصواب)×( -٢

Assignment    في المتغير    ٣ لوضع القيمة axd ..     أما تعريف ثابت فإنه يتم
  :باستخدام الكود التالي

Const axd As Integer = 3 
  .ال يسمح بوضع مسافة وال عالمات ترقيم في اسم المتغير:  والصواب)×( -٣
٤- )ü (             ألن جميع أنواع البيانات يتم تحويلها إلى أرقـام ليـستطيع الحاسـب

  .حفظها في الذاكرة
كلمة أساسية محجوزة وال تصلح أن تكون        Doubleالكلمة  :  والصواب )×( -٥

  .اسما لثابت أو متغير



 ٢٤

٦-) ü(.  
٧-) ü(.  
 ليسا من الكلمات المحجوزة في      Data واالسم   Printاالسم  :  والصواب )×( -٨

ويمكنك تجربـة   .. وهذا من أخطاء كتاب الوزارة    فيجيوال بيزيك دوت نت،     
  :الكود التالي في فيجيوال بيزيك ولن يحدث أي خطأ

Dim Print, Data As Integer 
وأرجو أال يأتي مثل هذا السؤال في االمتحان، ألن المتوقع أن يـتم اعتبـار               
الجملة صحيحة ألن كتاب الوزارة يقول هذا، في حين أن فيجيوال بيزيك لهـا         

  !!!رأي آخر
٩- )ü(.  

 لإلعالن عـن المتغيـران، بينمـا        Dimتستخدم الكلمة   :  والصواب )×( - ١٠
  . لإلعالن عن الثوابتConst تستخدم الكلمة

 تتيح للمستخدم مجموعة من البدائل RadioButtonاألداة :  والصواب)×( -١١
مجموعة من البدائل    CheckBoxالختيار واحد منها فقط، بينما تتيح األداة        

 .ليختار المستخدم أي عدد منها معا في نفس الوقت
بر مـن أو يـساوي     هو كسر عشري أك    Rndناتج الدالة   :  والصواب )×( -١٢

  .١، وأصغر من اصفر
١٣- )ü(.  
  .أول أولويات تنفيذ العمليات الحسابية هي األقواس:  والصواب)×( -١٤
١٥- )ü.(  
 إلى األنواع األخرى    Doubleالتحويل المباشر من النوع     :  والصواب )×( -١٦

 قد يؤدي إلى فقد بعض الخانات العشرية،        Singleغير آمن،  فالتحويل إلى      
 قد يسبب خطأ في البرنامج إذا كـان العـدد           Integerن التحويل إلى    كما أ 



 ٢٥

 بحيث ال يستطيع    Integer أكبر من سعة العدد الصحيح       Doubleالمزدوج  
  .استيعابه

إذا كانت هناك ثالثة ) If.. ElseIf.. Else(يستخدم األمر :  والصواب)× (-١٧
إذا كـان  ) If.. Else(يستخدم األمـر  بينما .. بدائل محتملة لمسار البرنامج

  .هناك بديالن محتمالن لمسار البرنامج
١٨-) ü(         أما ..  إلى صفر  الرقمي وذلك ألنها تحول النص الفارغ والنص غير

 النص يحتوي على أرقام، فإنها تقوم بتحويلها إلـى عـدد صـحيح              كانذا  إ
  .وتتجاهل الحروف والرموز غير الصالحة للتحويل

١٩-) ü(.  
خدم المعامالت المنطقية لتكوين الشروط المركبة، بينما تست:  والصواب )×( -٢٠

  .تستخدم المعامالت الحسابية إلجراء العمليات الحسابية على القيم العددية
 هو متغير يحتفظ بقيمته Static Variableالمتغير الثابت :  والصواب)×( -٢١

لـى  الذي تم تعريفه فيه، مع قدرة المبـرمج ع        البرنامج الفرعي   بعد انتهاء   
  .كباقي المتغيرات العاديةالبرنامج الفرعي تغيير قيمته داخل 

٢٢- )ü(.  
ناتج العملية الحسابية هو قيمة عددية يمكن وضعها فـي          :  والصواب )×( -٢٣

  .متغير عددي آخر
 قـيم رقميـة    ترفض وضـع     Charالمتغيرات الحرفية   :  والصواب )×( -٢٤

  :الجملة التالية مرفوضةفمثال، .. كمحتوى لها
Dim C As Char = 3 

  :، مثل أوالل الرقم إلى نصي تحويجبحيث 
Dim C As Char = "3" 



 ٢٦

، فيجب استخدام ASCIIأما إن كنت تعني الحرف الذي يمثله الرقم في كود      
  :التحويل الصريح كالتالي

Dim C As Char = Convert.ToChar(68) 
MsgBox(C) ' D  

نظـام   التـابع ل   ASCIIترميـز    في   D يمثل الحرف    ٦٨ حيث إن الكود    
ANSI.  

ية، فهي تقبل األرقام، حيث تقوم بتحويلها ضمنيا        صأما بالنسبة للمتغيرات الن   
  :مثال.. إلى حروف باستخدام التحويل المباشر

Dim S As String = 40 
MsgBox(S & "$") ' 40$ 

 للربط بين شرطين، يتم فحـص       AndAlsoعند استخدام   :  والصواب )×( -٢٥
  .ي حالة واحدة فقط، وهي إذا كان الشرط األول صحيحاالشرط الثاني ف

 فإن هـذا    ١٢٠٠ القيمة   Intervalعندما تكون للخاصية    :  والصواب )×( -٢٦
 مللي ثانية،   ١٢٠٠الخاص بالمنبه سينطلق كل     ) التكة(معناه أن حدث التنبيه     

  . ثانية١,٢ = ١٠٠٠ ÷ ١٢٠٠أي أنه سينطلق كل 
٢٧- )ü.(  
، تتغيـر قيمـة     Assignmentتنفيذ أمر التخصيص    بعد  :  والصواب )×( -٢٨

، بينما تظل كل المتغيرات الموجـودة       = العالمة   يسارالمتغير الموجود على    
 . محتفظة بقيمها بدون تغيير=مة على يسمين العال

ــصواب)×( -٢٩ ــل :  وال ــسمى المعام ــشبيك & ي ــربط أو الت ــل ال معام
Concatenation       النص السابق له    وهو يلصق النص التالي له في نهاية  ..

  .Andستخدم فيه المعامالت المنطقية مثل تأما الربط بين شرطين ف



 ٢٧

 فـي  )Byte 1( إلى خلية واحدة فقـط  ١٢٣يحتاج الرقم :  والصواب)×( -٣٠
  .في الذاكرة) Bytes 3(إلى ثالث خاليا " ١٢٣"الذاكرة، بينما يحتاج النص 

٣١- )ü.(  
٣٢- )ü.(  



 ٢٨

  :تين التاليتينالمعادلكل من ربع خطوات لحل بأفيجيوال بيزيك قوم تس: ٣س
1) X = 3^2*2+4*3 
2) Y = 5 + 6 * 2 / (3 + 1) 

  .اذكر هذه الخطوات
  :ج

1) X = 3^2*2+4*3 
a.  3 ^ 2 = 9 
b.  9 * 2 = 18 
c.  4 * 3 = 12 
d.  18 + 12 = 30 

  :إذن
X = 30 

 
2) Y = 5 + 6 * 2 / (3 + 1) 
a. (3 + 1) = 4 
b. 6 * 2 = 12 
c. 12 / 4 = 3 
d. 5 + 3 = 8 

  :إذن
Y = 8 

  
  



 ٢٩

  :اختر اإلجابة الصحيحة: ٤س
لجعل بعض األحداث تقع بعد فترة زمنية معينـة وبـدون         .... يستخدم الكائن    -١

  .تدخل مستخدم البرنامج
      Timer -ج         Form -ب          Color -أ
  Date -    هـDateTime -د
 

  .... لتكوينXor و Or  وAndيمكن استخدام المعامالت  -٢
      If شروط جملة -ج    شروط مركبة    -ب            شروط منطقية    -أ
  كل ما سبق -    هـDo While شروط جملة -د
  

تكون سابقة التعريف في فيجيوال بيزيك، ويستطيع المبرمج اسـتخدامها          ....  -٣
  :مباشرة

   الثوابت المسماة    -ج     الثوابت المنطقية    -ب           المتغيرات    -أ
   السالسل الحرفية-  الثوابت الجوهرية    هـ-د

  
 تحدد معـدل وقـوع الحـدث بالوحـدة     Timer للميقاتي Intervalالخاصية   -٤

  ....الزمنية
   لحظة-  ساعة    هـ- دقيقة    د- ثانية    ج- مللي ثانية    ب-أ

  
  ....يذ األوامر اسم يطلق على المتغير الذي يتحكم في عدد مرات تكرار تنف -٥

  Timer -    هـControl  -    دI -    جCounter -    بLoop -أ
  



 ٣٠

  :يطلق على المتغير الذي تم تعريفه خارج أي برنامج فرعي اسم -٦
        Global Variable -   جLocal Variable -ب   Block Variable -أ
  Public Variable -هـ       Private Variable  -د
  

 : هوXكان تعريف المتغير إذا  -٧
Dim X As Integer = 5.2 

  : هيXفإن قيمة 
  ٦ -     هـ٠,٢ -        د٥,٢ -   ج٥ -    ب٢ -أ

  
 :يكون خاطئا إذا) n Xor m(الشرط  -٨

   أيضا خاطئا   m خاطئا و n -ب         أيضا صحيحا    m صحيحا و n -أ
  . أ و ب معا-هـ               خاطئا     n - د      صحيحا       m -ج
  

 :Do Until .. Loopاألوامر في  -٩

  . ال يتم تنفيذها إطالقا-أ
  .True كان الشرط صحيحا طالما يتم تنفيذها -ب
  . False كان الشرط خاطئا طالما يتم تنفيذها -ج
 كـان الـشرط     طالمـا  يتم تنفيذها مرة واحدة على األقل، ويستمر التنفيذ          -د

  .Trueصحيحا 
 كـان الـشرط     طالما مرة واحدة على األقل، ويستمر التنفيذ         يتم تنفيذها  -هـ

  .Falseخاطئا 
  



 ٣١

 :Do.. Loop Whileاألوامر في  -١٠

  . ال يتم تنفيذها إطالقا-أ
  .True يتم تنفيذها طالما كان الشرط صحيحا -ب
  . False يتم تنفيذها طالما كان الشرط خاطئا -ج
نفيذ طالمـا كـان الـشرط        يتم تنفيذها مرة واحدة على األقل، ويستمر الت        -د

  .Trueصحيحا 
 يتم تنفيذها مرة واحدة على األقل، ويستمر التنفيذ طالما كـان الـشرط              -هـ

  .Falseخاطئا 
  

 :لتحويل القيمة الحرفية إلى قيمة رقمية نستخدم -١١
        Integer.Parse -ج         ( )Val - ب      Convert.ToInteger -أ
  . ما سبق ما عدا دكل -هـ                  ToString -د

  
يمكن تخزين األعداد التي تحتوي على كسور عشرية في متغيـرات مـن       -١٢

 :النوع

          Decimal -ج       Double -ب      Single -أ
  . ما سبق ما عدا دكل -هـ       Long -د
  
 : هو1 - 2 ^ 5 * 2 + 3ناتج العملية الحسابية  -١٣
  .102 -     هـ52 -        د25 -   ج124 -    ب624 -أ

  



 ٣٢

  :االسم التالي يصلح اسما لمتغير في فيجيوال بيزيك -١٤
  3_ -     هـEnd -       دTom&Jerry -ج     4You -     ب_ -أ
  

 فمن األفضل وضعها في متغير من  ٧٢٣٤٥٣,٢إذا أردنا أن نخزن القيمة       -١٥
  :النوع

          Decimal -ج        Double -ب       Single -أ
  Integer -هـ       Long -د
  

  :يكون صحيحا إذا كان) A And B(الشرط  -١٦
    خطأ  B خطأ و A -أ

   صواب    B خطأ و A -ب
           خطأB صواب و A -ج
       صواب B صواب و A -د

  أ و ب و ج -هـ
  

  : فيTry.. Catchتستخدم  -١٧
   األخطاء        إنتاج -ج   اكتشاف األخطاء    -ب   تجاهل األخطاء     -أ
   و د معا ج- األخطاء     هـتصحيح -د
  

 إلـى   Narrowالعملية التي يتم بها التحويل من نوع بيانات رقمي ضيق            -١٨
  : يطلق عليها اسمWiderنوع أكثر اتساعا 

   تغيير البيانات        -ج      التحويل التلقائي    - تحويل البيانات     ب-أ
   التحويل غير التلقائي- توسيع البيانات     هـ-د
  



 ٣٣

 Explicit Conversion) غيـر التلقـائي   (الـصريح إلجراء التحويل  -١٩
  :نستخدم

          ( )ToString -ج      ( )Val -ب       Convert -أ
   كل ما سبق-هـ       Parse -د
  
  :في فيجيوال بيزيك يرمز إلى"" الرمز  -٢٠
   الرمز الخالي        -ج      سلسلة حرفية فارغة   - القيمة صفر     ب-أ
  عالمتي التنصيص -هـ     المسافة     -د
  
 وثالث متغيرات مـن النـوع       Integerيمكن تعريف متغيرين من النوع       -٢١

Stringكالتالي :  
 Dim N1, N2 As Integer, S1, S2 As String -أ

  Dim N1, N2 As Integer -ب
 Dim S1, S2 As String  

         Dim N1, N2 As Integer : Dim S1, S2 As String -ج
 Dim N1 As Integer -د

    Dim N2 As Integer  
     Dim S1 As String  
      Dim S2 As String  

  .كل ما سبق صحيح -هـ
  

  :عند وضع قيمة في عنوان معين في ذاكرة الحاسب، فإن هذه القيمة -٢٢
 . تضاف إلى القيمة الموجودة سابقا في هذا العنوان-أ

  .في هذا العنوان تحل محل القيمة الموجودة سابقا -ب



 ٣٤

  . يتم ضربها في القيمة الموجودة سابقا في هذا العنوان-ج
  .توضع في عنوان الذاكرة التالي ألن العنوان الحالي مشغول -د

 . يتم رفضها ألن العنوان الحالي مشغول-هـ

  
  :عند قراءة قيمة من عنوان معين في ذاكرة الحاسب -٢٣
 . يتم محو هذه القيمة من هذا العنوان-أ

  .يتم نقل هذه القيمة إلى عنوان آخر في الذاكرة -ب
  .ال تتأثر هذه القيمة وتظل كما هي -ج
  .Empty String يوضع بدال من هذه القيمة نص فارغ -د

 . يوضع صفر بدال من هذه القيمة في الذاكرة-هـ
  

  :في أمر التخصيص= تحسب قيمة التعبير الموجود على يمين العالمة  -٢٤
 .لتخصيص قبل إجراء عملية ا-أ

  . أثناء إجراء عملية التخصيص-ب
  . بعد إجراء عملية التخصيص-ج
  =. بعد حساب قيمة المتغير الموجود على يسار العالمة -د

  . ال يتم حساب هذه القيمة مطلقا-هـ
 
  :إلجراء عملية القسمة الصحيحة، نستخدم -٢٥
   ÷-     هـ\ -        د/ -   جMod -     بDiv -أ

  



 ٣٥

  :ات الحسابيةتحسب قيمة العملي -٢٦
 . من اليسار إلى اليمين-أ

  . من اليمين إلى اليسار-ب
  . من المنتصف-ج
  . من األعلى أولوية إلى األقل أولوية-د

 . من األقل أولوية إلى األعلى أولوية-هـ
  

  : بعملية تسمىIf.. Then األمر ميقو -٢٧
     Double Selection -ب       Single Selection -أ
           No Selection -د         Multiple Selection -ج

  Repetition -هـ
  
 إذا كان ما على يساره أقل مما علـى       Falseيعطي  .... استخدام المعامل    -٢٨

 :يمينه
 > -أ

 < -ب

  =< -ج
 = -د

 كل ما سبق ما عدا أ -هـ
  



 ٣٦

 :في الكود التالي -٢٩
If (Condition) 
   MsgBox("n قابلة للقسمة على m") 
End If 

  : هوConditionلة إذا كان الشرط ستظهر الرسا
       m\n = 0 -أ

     m\n <> 0 -ب
          m > n And n <> 0 -ج
       m mod n = 0 -د

 m mod n <> 0 -هـ

  
تـضع نـصا علـى الملـصق الخـاص بـزر االختيـار              ... الخاصية   -٣٠

CheckBox:  
          Text -ج       String -ب       Label -أ
  Checked -هـ       Name -د

  
  :األمر الذي يتم تنفيذه حتى يصبح الشرط خاطئا هو -٣١
       Do Until … Loop -أ

     Do While … Loop -ب
          If… Then -ج
       For… Next -د

 Try… Catch -هـ

  



 ٣٧

  : هيListBox1 التي تمحو كل عناصر القائمة Methodالوسيلة  -٣٢
  ListBox1.Items.Clear -أ

  ListBox1.Clear -ب
  ListBox1.Items.RemoveAll -ج
  ListBox1.RemoveAll -د

  ListBox1.Items.Remove -هـ
  

  : هيListBox1 التي تصيف عنصرا إلى القائمة Methodالوسيلة  -٣٣
  ListBox1.Items.Add -أ

  ListBox1.Items.Insert -ب
  ListBox1.Items.Append -ج
  ListBox1.Items.Include -د

   أ و ب معا-هـ
  

 :للربط بين شرطين، يتم فحص الشرط الثاني OrElseعند استخدام  -٣٤

  . إذا كان الشرط األول صحيحا-أ
  . إذا كان الشرط األول خاطئا-ب
  . إذا كان الشرط الثاني صحيحا-ج
  . إذا كان الشرط الثاني خاطئا-د

  .لشرط األولابغض النظر عن في كل األحوال، و -هـ
 



 ٣٨

  : تخبرنا بمعلومة تخص جهاز الحاسب، وهيNowالدالة  -٣٥
 التاريخ والوقت الحالي        -ج    التاريخ الحالي   -ب       الوقت الحالي   -أ
   توقيت خط جرينتش-هـ         الوقت الذي مر منذ تشغيل الجهاز     -د

  
 : باستخدام األمرDيمكن طرح يوم من التاريخ الموجود في المتغير  -٣٦

 D = D.AddHours(-24) -أ
  D = D.AddDays(-1) -ب
  D = D.AddMinutes(-24 * 60) -ج
  D = D.AddSeconds(-24 * 60 * 60) -د

  .كل ما سبق -هـ
  
 :تستطيع الخلية الواحدة في الذاكرة تخزين -٣٧
          Integer -ج       Short -ب       Byte -أ
  Double -هـ       Long -د

  
 :نوع المتغير يحدد -٣٨

  . نوع البيانات التي سيتم تخزينها فيه-أ
  .ليات التي سيتم إجراؤها عليه نوع العم-ب
  . حجم الذاكرة التي يحتاج إليها-ج
  أ و ب -د

  أ و ب و ج -هـ
  



 ٣٩

 :في بداية سطر التعليق... يوضع الرمز  -٣٩

  ; -     هـ' -        د: -   ج& -     ب/ -أ
  

 ToString("N3") باسـتخدام الوسـيلة      ١٢٣٤,٥٦٧٨تنسيق العدد    -٤٠
 :يعطي الناتج

          1,234.568 -ج      1,234.567 -ب      1234.568 -أ
   1,234.57% -هـ       1,234.56 -د
  

 : للربط بين شرطين، يتم فحص الشرط الثانيOrعند استخدام  -٤١
  . إذا كان الشرط األول صحيحا-أ

  . إذا كان الشرط األول خاطئا-ب
  . إذا كان الشرط الثاني صحيحا-ج
  . إذا كان الشرط الثاني خاطئا-د

  .وال، وبغض النظر عن الشرط األول في كل األح-هـ
  

  :اإلجابات الصحيحة هي: ج
   ج-٦   ب    -٥   أ    -٤   د    -٣ هـ    -٢   ج-١
   هـ-١٢ هـ    -١١   د    -١٠   ج    -٩ هـ    -٨   ب    -٧

  ب -١٨ ب    -١٧   د    -١٦   أ    -١٥ هـ  -١٤   د    -١٣
   أ-٢٤   ج   -٢٣ ب    -٢٢ هـ    -٢١   ب   -٢٠ هـ  -١٩
   ج-٣٠   د    -٢٩ هـ    -٢٨   أ    -٢٧   د   -٢٦   د    -٢٥
   هـ-٣٦ ج     -٣٥ ب     -٣٤ هـ     -٣٣   أ    -٣٢ ب    -٣١
    هـ -٤١   ج-٤٠ د     -٣٩ هـ     -٣٨ أ     -٣٧



 ٤٠

  
  :١٤ملحوظة بخصوص رقم 

  .صلح كاسم للمتغيربمفردها ال ي_ مرفوض ألن استخدام العالمة _ االسم 
  . مرفوض ألنه يبدأ برقم4Youواالسم 
  .& مرفوض ألنه يحتوي على العالمة الخاصة Tom&Jerryواالسم 
  . مرفوض ألنها كلمة من كلمات فيجيوال بيزيك المحجوزةEndواالسم 

 فهو مقبول رغم غرابته، ألن من المسموح أن يبدأ اسم المتغير بالعالمة        3_أما االسم   
جرب .. لمسموح أيضا أن يحتوي االسم على أرقام بشرط أال يبدأ بها االسم           ، ومن ا  _

  :الكود التالي في فيجيوال بيزيك ولن يحدث أي خطأ
Dim _3 As String = "A" 
MsgBox(_3 ) ' A 

  
  

  :١٥ملحوظة بخصوص رقم 
 أو  Double أو   Single في متغيرات مـن األنـواع        ٧٢٣٤٥٣,٢يمكن حفظ القيمة    

Decimal لكن الجملـة   .. ن تجاوز سعة أي منها، وبدون خسارة الدقة العشرية         بدو
 في متغير    وضع هذه القيمة   األفضل ف لهذا..  وليس فقط عن الممكن    األفضلتسألنا عن   
 ألنه أصغر هذه المتغيرات استهالكا للذاكرة ويتم إجراء العمليات          Singleمن النوع   

 إذا  رات من أنواع أكبر حجمـا إال      وال نلجأ إلى متغي   .. الحسابية عليه بصورة أسرع   
  .احتجنا إلى دقة عشرية أكبر

  
  
  



 ٤١

  :١٩ملحوظة بخصوص رقم 
تحـويال  (صريحا  استخدام أي دالة أو وسيلة للتحويل من نوع إلى نوع يعتبر تحويال             

فهو يتم بمجرد وضع نوع     ) الضمني(أما التحويل التلقائي    .. )غير تلقائي مباشر  غير  
 غير من نوع آخر، لتقوم فيجيوال بيزيك بالتحويل بين النوعين         البيانات مباشرة في مت   

  .تلقائيا
  
  

  :٤١ و ٣٤ملحوظة بخصوص رقم 
ثم تحـسب نـاتج     أوال   تفحص الشرطين    Or هو أن    OrElse و   Orالفارق بين    •

 تتجاهل الشرط الثاني إذا كان الشرط األول صحيحا،         OrElse، بينما   Orالعملية  
  .ئما سواء كان الشرط الثاني صحيحا أم خاطئاألن الناتج سيكون صحيحا دا

 تفحـص الـشرطين أوال ثـم        And فهو أن    AndAlso و   Andأما الفارق بين     •
تتجاهل الشرط الثاني إذا كان الشرط       AndAlso، بينما   Andتحسب ناتج العملية    

 دائما سواء كان الشرط الثاني صـحيحا أم   خاطئا، ألن الناتج سيكون     خاطئااألول  
  .خاطئا

  
 



 ٤٢

  ):ب(بما يكمل المعنى من العمود ) أ(ل الجمل من العمود ص: ٥س
  

  )أ(
  لـ Try.. Catch تستخدم -١

  )ب(  
  . تخزين األعداد العشرية بدقة عالية-أ

 معالجة األخطاء التـي تحـدث فـي         -ب     من أولويات العمليات الحسابية-٢
  البرنامج

  .في حالة معينة تنفيذ قرار معين -ج    لـListBoxاألداة تستخدم  -٣
  العمليات التي بين األقواس أوال-د     لـDecimal يستخدم النوع -٤
   عرض مجموعة من العناصر-هـ    
  
  :ج

  أ -٤ هـ    -٣ د     -٢ ب     -١    
  
  
  :أكمل الجمل التالية: ٦س

1. 48 mod 5 = …. 
2. 2*(3+2)^2 = …. 

  .للتعامل مع األخطاء...  يستخدم األمر -٣
  .لزيادة قيمة العداد وتكرار تنفيذ الكود.... م األمر  يستخد-٤
  ..... بالجملةIf Else تنتهي جملة األمر -٥
  ...... لتحويل قيمة رقمية إلى سلسلة حرفية، تستخدم -٦
  ......يستخدم األمربتتابع مختلف في كل مرة  أعداد عشوائية لتوليد -٧



 ٤٣

لبرنامج، فإن أسماء خاليا الذاكرة      إذا كانت القيم المخزنة تتغير أثناء تشغيل ا        -٨
  .....التي تحفظ هذه القيم تسمى 

ويخرج نتيجة تسمى   . …هي برنامج صغير يأخذ قيم كمدخالت تسمى        .  …-٩
…….  

 .لها قيمة ثابتة ال تتغير طوال تشغيل البرنامج ...... -١٠

  
  :ج

  ).٣ والباقي ٩ = ٥÷ ٤٨: ألن (٣ -١
 ).م الضربألن القوس ينفذ أوال، ثم األس، ث (٥٠ -٢

٣- Try.. Catch. 
٤- For.. Next. 

٥- End If. 
٦- ToString. 

٧- Randomize. 
 .المتغيرات -٨

 .Return Value ـ القيمة العائدة Argumentsالدالة ـ المعامالت  -٩

  .Constantsالثوابت  -١٠
  
  



 ٤٤

  :صحح الجمل التالية: ٧س
1- Dim integer as X1 
2- Dim Long Number As Long 
3- If X1 = 3  
        MsgBox X1 
     End Else 
4- Dim sub as String 
5- Dim 3x As Integer 
6- Dim N As Integer = "Ali" 
 

  : الكود الصحيح هو:ج
1- Dim X1 As Integer 
2- Dim Long_Number As Long 
3- If X1 = 3 Then 
        MsgBox (X1) 
     End If 
4- Dim StrSub as String 

ة، لهذا ال يجوز استخدامها كاسم متغير، لهذا         هي كلمة محجوز   Subالحظ أن   
  StrSubغيرناها إلى أي اسم آخر وليكن 

5- Dim X3 As Integer 
  .الحظ أن اسم المتغير ال يمكن أن يبدأ برقم

6- Dim N As Integer = 5 
  :أو

    Dim N As String= "Ali" 
 

  



 ٤٥

  : التاليالكودما الخطأ في : ٨س
Dim N As Integer = (4 * 3 ^ 2) / (10 Mod 3 - 1) 

  
الخطأ في هذا الكود هو أنه يحاول إجراء عملية القسمة على صفر وهي عمليـة       :  ج

  :السبب في هذا هو أن المقام.. ال تقبلها األعداد الصحيحة ألن ناتجها ما ال نهاية
10 mod 3 - 1  

 منه يكون النـاتج     ١، وعند طرح    ١ = ٣ ÷ ١٠يساوي صفرا، ألن باقي قسمة      
  .اصفر

  
  
  :إذا كان الكود التالي مكتوبا في حدث ضغط أحد األزرار: ٩س

For I As Integer = 0 To 5 
        MsgBox(Rnd(10)) 
Next 

 ؟ما عدد الرسائل التي ستظهر للمستخدم عند ضغط الزر .١

  ؟الرسائلما الذي ستعرضه  .٢
 إذا ضغط المستخدم الزر أكثر من مرة، فهل ستعرض له الرسائل نفس النتائج         .٣

 ولماذا؟.. بنفس الترتيب؟
 .؟Randomizeما وظيفة األمر  .٤

في الكود السابق فما أنـسب مكـان         Randomizeاألمر   لو أردت استخدام   .٥
 إلضافته؟

 فكيف تفعـل    ١٢٠ و   ٥٠إذا أردت أن تعرض الرسائل دائما أرقاما تقع بين           .٦
 .اكتب الكود المعدل.. هذا؟

  



 ٤٦

  : ج
لعداد عندما تكون ل  الدوران سيتمر    رسائل للمستخدم، ألن     ٦يعرض هذا الكود     -١

I  قبل الخروج من جملة التكرار ) ٥ و ٤و  ٣ و ٢ و ١ و ٠(القيمFor.  
ستعرض كل رسالة من الرسائل الست عددا عشوائيا أكبر مـن أو يـساوي               -٢

 .١صفرا وأصغر من 

إذا ضغط المستخدم الزر أكثر من مرة، فستعرض له الرسائل نفـس النتـائج          -٣
د تتـابع   يتول، ل ١٠المعامل   Rndالدالة  إلى   نا أرسلنا ك ألن بنفس الترتيب، وذل  

يعتمد على هذا الرقم، مما يعطينا نفس تتـابع األعـداد           من األعداد العشوائية    
عند ل على المبرمج    يلتسهوالحكمة من فعل هذا، هي ا     .. في كل مرة  العشوائية  

، فلو حدث خطأ، فسيسهل عليـه معرفـة العـدد           مراجعة وتصحيح البرنامج  
 .العشوائي الذي تسبب في هذا الخطأ

 على توليد تتابع مختلـف      Rnd هي إجبار الدالة     Randomizeوظيفة األمر    -٤
من األعداد العشوائية في كل مرة يتم فيهـا اسـتدعاؤها، وعنـد اسـتخدامه               
ستعرض الرسائل تتابعات مختلفة من األرقام العشوائية في كل مرة يتم فيهـا             

 .Rndأي عدد كمعامل إلى الدالة ، بشرط عدم إرسال ضغط الزر

، وذلك ألننـا  For، هو قبل الجملة Randomize أنسب مكان الستخدام األمر   -٥
 .نحتاج إلى استدعائه مرة واحدة فقط

هكـذا  .. ١صغر مـن    أ أرقاما أكبر من أو تساوي صفرا و       Rndتولد الدالة     -٦
 :المتباينة في الرياضياتهذه نكتب 

0 < Rnd < 1 
   و للحصول على أرقام بين صـفر      Xعدد صحيح   أي   في   لهذا يمكننا ضربها  

X: 
0 < X * Rnd < X 



 ٤٧

 علـى   Yونظرا ألننا ال نريد البدء من الصفر، فيجب علينا جمع عدد صحيح             
  :X+Y و Yناتج عملية الضرب لنحصل على أعداد بين 

Y < X * Rnd + Y < X + Y 
  :أي أن.. ١٢٠ و ٥٠وفي حالتنا هذه نريد أعدادا بين 

50 < X * Rnd + Y < 120 
هذا هو الكـود الـذي يفعـل    .. X = 70 و Y = 50بالمقارنة سنكتشف أن 

 :المطلوب
Randomize( ) 
For I As Integer = 0 To 5 
        MsgBox(70 * Rnd( ) + 50) 
Next 

  
  

  :إذا كان الكود التالي ينفذ في حدث ضغط أي زر: ١٠س
Dim N, Sum, Count As Integer 
Do While N < 4 
      Sum = Sum + N 
      Count = Count + 1 
Loop 
Dim Average As Double = Sum / Count 
MsgBox("الحسابي المتوسط = " & Average) 

 ولماذا؟.. عند ضغط الزر، هل ستظهر الرسالة؟ .١

 ماذا تقترح لتعديل هذا الخطأ؟ .٢
 كـل   مةيوضح قي ، بحيث    يوضح خطوات تنفيذ الكود بعد تعديله      اكتب جدوال  .٣

 . في كل مرة يتم فيها فحصهوقيمة الشرطمتغير عندما تتغير 
 ما وظيفة البرنامج؟ .٤

 ما الرسالة التي سيعرضها مربع الرسالة؟ .٥



 ٤٨

  
  :ج

  عند ضغط الزر سيتوقف البرنـامج عـن االسـتجابة، ألن جملـة التكـرار               -١
Do While… Loopالسبب في هـذا أن الـشرط   ..  لن تتوقف أبداX < 4 

 تكون صفرا عند تعريفه،     Xما ال نهاية، ألن قيمة المتغير       سيظل صحيحا إلى    
وستظل كذلك إلى األبد، بسبب عدم وجود أي كود يعمل علـى زيـادة قيمـة     

 !Xالمتغير 
 
 …Doلحل مشكلة هذا البرنامج، يجب إضافة سطر من الكود داخل الجملـة   -٢

Loop يزيد قيمة المتغير لXهذا هو الكود المعدل..  بواحد في كل لفة: 
Dim N, Sum, Count As Integer 
Do While N < 4 
      N = N + 1 
      Sum = Sum + N 
      Count = Count + 1 
Loop 
Dim Average As Double = Sum / Count 
MsgBox("الحسابي المتوسط = " & Average) 



 ٤٩

 :هذا هو جدول التتبع -٣
 

 N<4 N Sum Count Average الكود

Dim N, Sum, Count As 
Integer 

غير  0 0 0 
 معرف

Do While N < 4 True     
      N = N + 1  1    
      Sum = Sum + N   1   
      Count = Count + 1    1  
Do While N < 4 True     
      N = N + 1  2    
      Sum = Sum + N   3   
      Count = Count + 1    2  
Do While N < 4 True     
      N = N + 1  3    
      Sum = Sum + N   6    
      Count = Count + 1    3  
Do While N < 4 True     
      N = N + 1  4    
      Sum = Sum + N   10   
      Count = Count + 1    4  
Do While N < 4 False     
Dim Average As Double 
= Sum / Count 

    2.5 

MsgBox("الحسابي المتوسط 
= " & Average) 

 يظهر مربع الرسالة

  

 .٤، ٣، ٢، ١وظيفة البرنامج هي حساب المتوسط الحسابي لألعداد  -٤

 "٢,٥المتوسط الحسابي هو : "سيعرض مربع الرسالة النص -٥



 ٥٠

  :إذا كان الديك لكود التالي: ١١س
For I As Integer = 1 To 3 Step X 
       MsgBox(I) 
Next 

  :اشرح كيفية تنفيذ هذا الكود في كل من الحاالت التالية
١- Xأكبر من الصفر .  
٢- Xأصغر من الصفر . 

٣- Xتساوي صفرا . 
  :ج

، ١: صفر، ستظهر رسائل تعرض األرقامال أكبر من   Xعندما تكون الخطوة     -١
٣، ٢. 

 أصغر من صفر لن يتم تنفيذ جملة التكـرار، ولـن            Xعندما تكون الخطوة     -٢
 .رسائلتظهر أي 

 ، مساوية للصفر، سيستمر الدوران إلى ما ال نهايـة         Xعندما تكون الخطوة     -٣
 دائما بسبب زيادة صفر عليه في كل        ١ سيظل محتفظا بالقيمة     Iألن المتغير   

 ونتيجـة   ،Forإنهاء جملة   وبالتالي لن يتم     ٣ ولن يصير أبدا أكبر من       مرة،
 إلـى مـا ال      ١قم  لذلك سيستمر البرنامج في عرض مربع رسالة يحمل الر        

 .نهاية

  
  



 ٥١

  :إذا كان لديك لكود التالي: ١٢س
Dim X As Single = 4.5 
For I As Integer = 1 To 8 Step 3 
       X = X * 2 
Next 
MsgBox(X) 

 ؟I العدادما القيم التي سيأخذها  -١

 ؟X = X * 2مرات تنفيذ الجملة ما عدد  -٢
   التي سيعرضها مربع الرسالة؟Xما قيمة  -٣
 .Do.. While Loopة الكود السابق باستخدام أعد كتاب -٤
 .Do.. Loop Untilأعد كتابة الكود السابق باستخدام  -٥

  

  :ج
، مع مالحظة أن وصـول  ١٠ و ٧ و ٤ و ١:  هيIالقيم التي سيأخذها العداد    -١

نتهي تنفيذ جملة يلهذا س) ٨( سيجعله أكبر من قيمة النهاية ١٠العداد إلى القيمة    
Forفي هذه اللحظة . 

 . مرات٣ هو X = X * 2دد مرات تنفيذ الجملة ع -٢
، لهـذا سـيعرض     )٢ × ٢ × ٢ × ٤,٥(بعد انتهاء الدوران ستكون      Xقيمة   -٣

 .٣٦مربع الرسالة الرقم 
  :Do While.. Loopهذا هو الكود السابق باستخدام  -٤

Dim X As Single = 4.5 
Dim I As Integer = 1 
Do While I <= 8 
      X = X * 2 
      I = I + 3 
Loop 
MsgBox(X) 



 ٥٢

  :Do.. Loop Untilهذا هو الكود السابق باستخدام  -٥
Dim X As Single = 4.5 
Dim I As Integer = 1 
Do 
      X = X * 2 
      I = I + 3 
Loop Until I > 8 
MsgBox(X) 

  
  
  : الكود التاليعند تنفيذتعرضها مربعات الرسائل س ياكتب النتائج الت: ١٣س

For I As Integer = 0 To 10 
       If I Mod 2 = 0 Then 
           MsgBox(I + 2) 
       ElseIf I Mod 3 = 0 Then 
           MsgBox(I ^ 2) 
       ElseIf I Mod 5 = 0 Then 
           MsgBox(I * 2) 
       ElseIf I Mod 7 = 0 Then 
           MsgBox(I + 3) 
       Else 
           MsgBox(I) 
       End If 
Next 



 ٥٣

  :الجدول التالي يوضح نتائج البرنامج، وسبب ظهورها: ج
  

 Iقيمة   الشرط الذي سيتحقق  الكود الذي سينفذ  الناتج

٢  MsgBox(I + 2)  I Mod 2 = 0 ٠  
١  MsgBox(I) سيتم .. كل الشروط خاطئة

 Elseتنفيذ 

١  

٤  MsgBox(I + 2)  I Mod 2 = 0  ٢  
٩  MsgBox(I ^ 2)  I Mod 3 = 0 ٣  
٦  MsgBox(I + 2)  I Mod 2 = 0  ٤  
١٠  MsgBox(I * 2) I Mod 5 = 0  ٥  
٨  MsgBox(I + 2)  I Mod 2 = 0  ٦  
١٠  MsgBox(I + 3)  I Mod 7 = 0  ٧  
١٠  MsgBox(I + 2)  I Mod 2 = 0  ٨  
٨١  MsgBox(I ^ 2)  I Mod 3 = 0  ٩  
١٢  MsgBox(I + 2)  I Mod 2 = 0  ١٠  

  
  ود استفسار أو تعليق، يمكن مراسلتي عبر البريدفي حالة وج

msvbnet@hotmail.com 
  

  مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق
  محمد حمدي. م

mailto:msvbnet@hotmail.com

