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 الفصل األول
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 الفصل األول
 Problem Solvingحل المشكالت 

 الفصل األول أسئلةإجابة 

    ( أمام العبارة الخطأ لكل عبارة مما يلي:( أمام العبارة الصحيحة أو عالمة )ضع عالمة )أًوال: 

 اإلجابة السؤال م

 (  √  ) خرائط التدفق تستخدم أشكاًلا قياسية وخطوط لتمثيل خطوات حل مشكلة  ما.  (1)

 (  × )  يمكن استخدام أي شكل هندسي لتمثيل خطوات الحل عند رسم  خريطة التدفق. (2)

 (  √  ) للتعبير عن البداية والنهاية في خريطة التدفق. يستخدم الرمز               (3)

 (  × )  رمز المستطيل                       ليعبر عن عملية إدخال بيانات.يستخدم  (4)

 (  √  ) يستخدم الشكل                     لتمثيل عملية اتخاذ القرار في خرائط التدفق. (5)

 (  √  ) المشكلة تعني هدف أو ناتج مطلوب الوصول إليه. (6)

 (  √  ) مثاًلا لمشكلة.إعداد  كوب  من الشاي يعتبر  (7)

حل المشكلة عبارة عن الخطوات واألنشطة والعمليات التي ينبغي القياام بهاا للوصاول  (8)

 إلى هدف أو ناتج.

(  √  ) 

توثيق البرناامج عباارة عان معموعاة اإلجارالات المرتباة ترتيبااا منطقيااا  لحال مشاكلة  (9)

 معينة. 

 ( ×  ) 

 (  × )  اختبار صحة البرنامج عبارة عن كتابة كل الخطوات التي اتخذت لحل مشكلة ما.  (10)

 (  × )  توثيق  البرنامج  يعني  التأكد  من  خلو البرنامج  من األخطال. (11)

عبارة عن معموعة اإلجرالات المرتبة ترتيباا منطقيااا لحال  Algorithmالخوارزمية  (12)

 مشكلة معينة. 

(  √  ) 

 (  √  ) توثيق البرنامج عبارة عن كتابة كل الخطوات التي اتخذت لحل مشكلة ما.  (13)

 (  √  ) اختبار صحة البرنامج يعني  التأكد  من  خلو البرنامج  من األخطال. (14)

خرائط التدفق هي تمثيل تخطيطي يعتمد على رسم بعض  األشكال  القياساية لتوياي   (15)

 مشكلة. ترتيب عمليات حل

(  √  ) 

 (  √  ) تساعد  خرائط  التدفق على  سهولة فهم المشكلة وتحليلها  وتحويلها إلى  برنامج. (16)
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 الفصل األول
 Problem Solvingحل المشكالت 

  ثانًيا: اختر اإلجابة المناسبة إلكمال كل عبارة مما يلي:

 :الخطوات واألنشطة والعمليات التي ينبغي القيام بها للوصول إلى هدف أو ناتج يطلق عليها (1)
تحديدالمشكلة. -أ

المشكلة. -ب
حل المشكلة.-ج

 عند  رسم خرائط التدفق نستخدم: (2)
 أشكااًل  قياسية وخطوط. - أ

جميعالرموزالهندسية. -ب
شكلهندسيواحد.-ج

 يطلق عليها: مجموعة اإلجراءات المرتبة ترتيًبا منطقًيا  لحل مشكلة معينة (3)
المشكلة. -أ
 الخوارزمية. - ب
اختبارصحةالبرنامج.-ج

 يطلق عليها: التأكد  من  خلو البرنامج  من األخطاء (4)
 اختبار صحة البرنامج. - أ

توثيقالبرنامج. -ب
الخوارزمية.-ج

 يطلق عليها: كتابة كل الخطوات التي اتخذت لحل مشكلة ما (5)
 توثيق البرنامج.  - أ

اختبارصحةالبرنامج. -ب
خرائطالتدفق.-ج

 يتضمن أسلوب حل المشكالت العديد من المصطلحات، والمصطلح  الُمعبر عن "إعداد كوب  (6)
 من  العصير"  هو:      
خريطةتدفق. -أ

خوارزمية. -ب
مشكلة.-ج
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 الفصل األول
 Problem Solvingحل المشكالت 

 
 يتضمن أسلوب حل المشكالت العديد من المصطلحات، والمصطلح  الُمعبر عن "مسألة   (7)

 رياضية"  هو:       
 .خوارزمية - أ

 .مشكلة -ب
تصميمبرنامجعلىالكمبيوتر.-ج

 ،  تمثيل تخطيطي يعتمد على رسم بعض  األشكال  القياسية لتوضيح ترتيب عمليات حل مشكلة (8)
 نطلق عليه:      
مشكلة. -أ

الخوارزمية. -ب
 خرائط التدفق.-ج

 فى خريطة التدفق التالية: (9)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :( هو Mعدد مرات التكرار )طباعة قيمة 

 4   -ج                                        3 -ب                                    2 -أ

 :بعد انتهاء الحلقة التكرارية تساوى  Mفى خريطة التدفق بالسؤال السابق قيمة   (10)
 
 4   -ج                                        3 -ب                                     2 -أ

 

 

Start 

 M<=3 

M=1

Print M 

End 

M=M+1 
TRUE 

FALSE 
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 الفصل األول
 Problem Solvingحل المشكالت 

 ( 7) الكتاب المدرسى ص  (:1-1نشاط )

 : تعري  المشكلة:ولً ا

 
 المخرجات:



  المدخالت:
 

  :(الحلالمعالجة ) 

 خريطة التدفقثالًثا:  خطوات الحلثانًيا: 
 

 بداية -1

   W, Lعملية إدخال لقيمة  -2
 عملية معالجة  -3

Area=L*W                

Perimeter=2*(L+W)             

 عملية أخراج الناتج  -4
Area    -  Perimeter 
 نهاية  -5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perimeterومحيط المستطيل  Areaمساحة المستطيل 

 Wوالعرض    Lقيمة الطول 

 Area=L*W                Perimeter=2*(L+W)             

 

Start 

Enter   W , L 

Print Area- perimeter 

Area=L*W 
Perimeter=2*(L+W) 

End 
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 الفصل األول
 Problem Solvingحل المشكالت 

 ( 8) الكتاب المدرسى ص  (:2-1) نشاط

 تعري  المشكلة: :ولً ا

 
 المخرجات:



  المدخالت:
 

  :(الحلالمعالجة ) 
 
 

 خريطة التدفقثالًثا:  خطوات الحلثانًيا: 
 

 بداية -1

   Rعملية إدخال لقيمة  -2
 عملية معالجة  -3

Area=3.14*R*R                            

 الناتج  طباعةعملية  -4
Area     

 نهاية  -5
 

 

  

  Areaمساحة الدائرة 

 Rقيمة نصف القطر  

 Area=3.14*R*R. 

Start 

Enter  R 

Print     Area 

Area=3.14*R*R 

End 
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 الفصل األول
 Problem Solvingحل المشكالت 

(  8) الكتاب المدرسى ص  (:3-1نشاط )

 حساب عدد السنوات بمعلومية عدد الشهور اوًل: تعري  المشكلة:

 
 المخرجات:



  المدخالت:
 

  :(الحلالمعالجة ) 
 
 
 

 خريطة التدفقثالًثا:  خطوات الحلثانًيا: 
 

 بداية -1

   Mعملية إدخال لقيمة  -2
 عملية معالجة  -3

Y = M / 12 

 عملية أخراج الناتج  -4
Y 

 نهاية  -5
 

 

 
 

 

 
 

  

 Y عدد السنوات 

 Mعدد الشهور  

 Y = M / 12           

 

Start 

Read   M 

Print Y 

Y = M /12 

End 
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 الفصل األول
 Problem Solvingحل المشكالت 

 ( 13) الكتاب المدرسى ص  (:4-1نشاط )

 وارسم خريطة تدفق إلدخال عددين مختلفين ثم طباعة "العدد األكبر هو ؟ ،اكتب خطوات الحل
 .ر هو ؟"" و"العدد األصغ

 : تعري  المشكلة:أولً 

 المخرجات: طباعة عبارتين هما "العدد األكبر هو ؟"    "العدد األصغر هو ؟".
 .Yالتساوى  Xحيث  X , Yالمدخالت: 

 المعالجة )الحل(:
 

 خريطة التدفقثالثًا:  خطوات الحلثانيًا: 
 

 بداية  -1

  X  ,  Yإدخال قيمة  -2

 إذن  X > Yإذا كانت  -3
 

 Yأطبع العدد االكبر  1 -3

 Xأطبع العدد االكبر  2 -3

 

 النهاية -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

Enter  Y ,  X 

   

Is X > y  
Print   

    Xهو العدد الكبر

 Yالعدد الصغر هو 

End 

YES 

NO 

Print   

 Y هو  العدد الكبر

 Xالعدد الصغر هو 
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 الفصل األول
 Problem Solvingحل المشكالت 

 ( 14) الكتاب المدرسى ص  (:5-1نشاط )

عد رسم خريطة التدفق ثم ا ، Rاستخدم خريطة التدفق التالية لحساب مساحة دائرة نصف قطرها      
 .بالسالب R بحيث تظهر رسالة غير مسموح ثم الخروج من البرنامج عند إدخال قيمة

 خريطة التدفق المعدلة خريطة التدفق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Yes 

 

 
                                                       No 

 

 

  

Start 

Input R 

Print A 

A= 3.14 * R * R 

End 

Start 

Input R 

Print A 

A= 3.14 * R * R 

End 

Is R<0 

  Printغيرمسموح 
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 الفصل األول
 Problem Solvingحل المشكالت 

(  18) الكتاب المدرسى ص  (6-1نشاط )

 ( 17) الكتععاب المدرسععى  ( 8-1) بالتععدريبوقيمععة مععا يطبععع عنععد تنفيععذ كععل خطععوة  Jتتبععع قععيم المتغيععر
 )دون في كراستك(.  
 بعد أن يصبح الشرط غير صحيح وتنتهي الحلقة التكرارية. Jهي قيمة المتغير  ما

  10تبداء من القيمة   Jان القيمة المدخلة للمتغير  بفرض..... 
 قيمة ما يطبع Jقيمة المتغير  بداية 1
2  J=10 10  
  J<=12 (True) 10 إذا كان  -3
 J * 3  10 30اطبع  3-1  
  3-2    J=J+1 11  
  11 3اذهب للخطوة   3-3   
  J<=12 (True) 11 إذا كان  -3
 J * 3  11 33اطبع  3-1  
  3-2    J=J+1 12  
  12 3اذهب للخطوة   3-3   
  J<=12 (True) 12 إذا كان  -3
 J * 3  12 36اطبع  3-1  
  3-2    J=J+1 13  
  13 3اذهب للخطوة   3-3   
  J<=12 (False) 13 إذا كان  -3
  13 نهاية -4

   13فى نهاية الحلقة التكرارية هى  Jقيمة  (8-1تتبع المتغيرات والناتج بتدريب )

 
 

 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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 الفصل األول
 Problem Solvingحل المشكالت 

 
حتى يمكن إدخعال (  17( ) الكتاب المدرسى  8-1) قم بالتعديل الالزم بخريطة التدفق بالتدريب

 ا.دائمً  3 من طباعة جدول رقم جدول الضرب المطلوب بداًل 
 التدفق خريطة الحلخطوات 

 بداية    1
 Nادخل    2

3    J=1  
 إذن:  J<=12إذا كان   4
  J*N اطبع  4-1     
     4-2  J=J+1 
 4اذهب للخطوة   4-3     
 إنهاء -5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد مدخل يجدول الضرب ألطباعة ( خطوات الحل ل12-1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

J<=12 

 

J=1 

Print  J*N 

End 

J=J+1 

Enter  N 
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 الفصل األول
 Problem Solvingحل المشكالت 

(  19) الكتاب المدرسى ص  (7-1نشاط )

 .10إلى  1من في األعداد عداد الزوجية ألتدفق لطباعة ا خريطةارسم اكتب خطوات الحل، و     
 التدفق خريطة خطوات الحل

بداية1
2M=2 

:إذنM<=10 إذاكان3
 Mاطبع3-1

3-2M=M+2 
3اذهبللخطوة3-3

نهاية4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

M<=10 

M=2 

Print M 

End 

M=M+2 

True 

False 
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 الفصل األول
 Problem Solvingحل المشكالت 

 

(  21) الكتاب المدرسى ص  (:8-1نشاط )

 في كراستك(  19( ) الكتاب المدرسى  9-1) أعد رسم خريطة التدفق بالتدريب 
 :بعد تعديلها بحيث تطبع  

 .10إلى  1من  للمدىمجموع األعداد الفردية 

 .10إلى  1طباعة مجموع األعداد الفردية من 

 التدفق خريطة خطوات الحل
 بداية    1
2    N=1  
3    Sum=0   
4    Sum=Sum+N 
5    N=N+2 
 :إذن  N>10إذا كان   6

  Sum اطبع  6-1       
 غير ذلك: 7 

 4اذهب إلى الخطوة رقم  7-1      
 إنهاء -8

 

 

 

 

 

 

 

Start 

End 

N=1 

Sum=0 

Sum=Sum+N 

N=N+2 

N>10 

Print  Sum 

Yes 

No 
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 الفصل األول
 Problem Solvingحل المشكالت 

 

(  21) الكتاب المدرسى ص  (:9-1نشاط )

 السابق أعد رسم خريطة التدفق في كراستك بحيث تطبع مجموع األعداد الزوجية  (8-1) بعد تنفيذ النشاط

 .من الفردية بداًل 

 .10إلى  1األعداد الزوجية من طباعة مجموع 

 التدفق خريطة خطوات الحل
 بداية    1
2    N=2  
3    Sum=0   
4    Sum=Sum+N 
5    N=N+2 
 :إذن  N>10إذا كان   6

  Sum اطبع  6-1       
 غير ذلك: 7 

 4اذهب إلى الخطوة رقم  7-1      
 إنهاء -8

 

 

 

 

Start 

End 

N=2 

Sum=0 

Sum=Sum+N 

N=N+2 

N>10 

Print  Sum 

Yes 

No 
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 الفصل الثاني

 لغة الفيجوال بيزيك دوت نت
 

 الفصل الثاني أسئلةإجابة 
 لكل عبارة مما يلي: ( أمام العبارة الخطأ( أمام العبارة الصحيحة أو عالمة )ضع عالمة ): الً أو

  

اإلجابةالسؤالم
()إحدىلغاتالبرمجةذاتالمستوىالعالي.VB.NETلغةالبرمجة(1)
 ()إحدىلغاتالبرمجةالموجهةباألحداث.VB.NETلغةالبرمجة(2)
 (×)بأنهااللغةالوحيدةذاتالمستوىالعالي.VB.NETتتميزلغةالبرمجة(3)
 ()كإحدىلغاتالبرمجةذاتالمستوىالعاليبسببسهولةتعلمها.VB.NETُتصنفلغة(4)
 ()فيإنتاجتطبيقاتمكتبيةوتطبيقاتويب.VB.NETتستخدملغةالبرمجة(5)
 (×)استخدامهافيإنتاجتطبيقاتويبفقط.VB.NETيؤخذعلىلغةالبرمجة(6)
 (×)أنهاليمكناستخدامهافيإنتاجتطبيقاتمكتبية.VB.NETيؤخذعلىلغةالبرمجة(7)
 ()يتميزكلكائنبخصائصوسلوكمعينيقومبهعندمايقععليهحدثمعين.(8)
(9) البرمجة لغة في كائن بأي الخاصة واإلجراءات عليهاVB.NETاألحداث يطلق

.Propertiesخصائص
(×) 

و(10) الكائن اسم جميعها ولونه لغةحداثألنماذجحجمه في الكائن على تقع أن يمكن
.VB.NETالبرمجة

(×) 

(11) جميعها ولونه الكائنوحجمه بعضنماذجاسم أنتتصفبها للخصائصالتييمكن
.VB.NETالكائناتفيلغةالبرمجة

() 

األحداثعبارةعناألوامروالتعليماتالتييتمتنفيذهاعندوقوعإجراءمعينعلىالكائن(12)
.VB.NETفيلغةالبرمجة

(×) 

(13) وقوع عند تنفيذها يتم التي والتعليمات األوامر عن علىإجراءاإلجراءاتعبارة معين
.VB.NETالكائنفيلغةالبرمجة

(×) 

لبعضاألحداثالتييمكنأنتقععلىكائنفيلغةنماذجD-ClickوClickالضغط(14)
VB.NET. 

() 

يحتويعلىالمترجماتوالمكتباتوبيئةتشغيلبرامجNET Framework.إطارالعمل(15)
.دوتنت

() 

عبارةعنبيئةتشغيلالتطبيقاتالتيNET Framework.المترجماتفيإطارالعمل(16)
.VB.NETيتمإنتاجهابلغةالبرمجة

(×) 
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 الفصل الثاني

 لغة الفيجوال بيزيك دوت نت
 

 

  ثانيًا: اختر اإلجابة المناسبة إلكمال كل عبارة مما يلي:
 تعتمد لغات البرمجة كائنية التوجه على: (1)

استخدامتطبيقاتمكتبية. -أ
استخدامتطبيقاتويب. -ب
كائناتفيذاكرةالكمبيوتر.-ج

 تستطيع إنتاج تطبيقات مكتبية أو تطبيقات ويب باستخدام: (2)
كائناتفيذاكرةالكمبيوتر. -أ

.VB.NETلغةالبرمجة -ب
خصائصوأحداث.-ج

 مجموعة الصفات التي يتصف بها الكائن من طول واسم ولون وغيرها، يطلق عليها: (3)
خصائص. -أ

إجراءات. -ب
أحداث.-ج

 :على زر األمر يعتبر Clickالنقر  (4)
خاصية. -أ

إجراء. -ب
حدث.-ج

 
 
 

المترجماتعبارةعنبرامجتقومبترجمةاألوامروالتعليماتالتييكتبهاالمبرمجمنلغة(17)
المستوىالعاليإلىلغةاآللة.

() 

قومبتنفيذإجراءاتتلغاتالبرمجةكائنيةالتوجههياللغاتالتيتعملمنخاللكائنات(18)
مايقععليهاحدثمعين.دمعينهعن

() 

لغات(19) من تعتبر واألوامر التعليمات من مجموعة بتنفيذ تقوم التي البرمجة لغات كل
البرمجةالموجهةباألحداث.

(×) 

(20) Visual Studioيعتبر متكاملة تطوير األدواتIDEبيئة من مجموعة تضم ألنها
والعناصروالخصائصالالزمةإلنتاجتطبيقات.

() 
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 الفصل الثاني

 لغة الفيجوال بيزيك دوت نت
 

 مجموعة األوامر والتعليمات التي نرغب في تنفيذها يطلق عليها: (5)
 خصائص. -أ

إجراءات. -ب
أحداث.-ج

 يشير إلى: Propertiesمصطلح  (6)
السماتالتيتصفالكائنوتميزه. -أ

األحداثالتييمكنأنتقععلىالكائن. -ب
والتعليماتالتييتمتنفيذها.األوامر-ج

 يشير إلى: Eventsمصطلح  (7)
السماتالتيتصفالكائنوتميزه. -أ

األحداثالتييمكنأنتقععلىالكائن. -ب
األوامروالتعليماتالتييتمتنفيذها.-ج

 يشير إلى: Proceduresمصطلح  (8)
السماتالتيتصفالكائنوتميزه. -أ

الكائن.األحداثالتييمكنأنتقععلى -ب
األوامروالتعليماتالتييتمتنفيذها.-ج

 المكتبات والمترجمات وبيئة تشغيل التطبيقات من أهم العناصر المكونة لعع: (9)
.Object Oriented -أ

.Event Driven -ب
Net Framework.-ج

 تطلق على: IDEبيئة التطوير المتكاملة  (10)
.Visual Basic.NET -أ

.Visual Studio -ب
Net Framework.-ج





   
   

 

19 
 

 

 الفصل الثالث
 (Controls) ضبط خصائص أدوات التحكم

 

 الثالث الفصل أسئلةإجابة 

 ( أمام العبارة الخطأ لكل عبارة مما يلي:( أمام العبارة الصحيحة أو عالمة )عالمة )ضع أًوال: 

اإلجابةالسؤالم
 أدوات التحكمتحديد اتجاه  Formلنافذة النموذج  RightToLeftوظيفة الخاصية  (1)

 من اليمين  إلى اليسار.
(√) 

تحديد حالة النموذج على  Formلنافذة النموذج  RightToLeftوظيفة الخاصية  (2)
 الشاشة في وضع  تكبير أو تصغير.

(x) 

في وضع  Formلنافذة النموذج يتحكم في إظهار  ControlBoxضبط الخاصية (3)
 التكبير عند تشغيل البرنامج.

(x) 

في إظهار ن  معين في شريط عنوان نافذة المستخدم   Nameتستخدم الخاصية (4)
 كاسم للنافذة.

(x) 

 (√) في إظهار ن  معين في شريط عنوان نافذة المستخدم. Textتستخدم الخاصية (5)
ُيطبق على أدوات التحكم التي يتم  Formضبط بعض خصائ   نافذة النموذج (6)

 وضعها على نافذة النموذج.
(√) 

في نمط  Formيظهر أثر ضبطها لنافذة النموذج   WindowStateالخاصية (7)
 التشغيل فقط.

(√) 

على نافذة النموذج من خالل الخاصية  Buttonتستطيع تغيير موضع زر األمر (8)
Size. 

(x) 

على نافذة النموذج من خالل الخاصية  Buttonتستطيع تغيير موضع زر األمر (9)
Location. 

(√) 

( 0,0يكون عند اإلحداثي ) Formإدراج أدوات التحكم تلقائًيا على نافذة النموذج (10)
 منتصف نافذة النموذج.في 

(x) 

 AutoSize=True. (x)يدوًيا إذا كانت  Labelيمكن تغيير حجم أداة العنوان (11)
 (√) .AutoSize=Falseيدوًيا إذا كانت  Labelيمكن تغيير حجم أداة العنوان (12)
 (√) .PasswordCharبالخاصية  TextBoxتنفرد أداة التحكم (13)
 AutoSize. (x)بالخاصية  TextBoxتنفرد أداة التحكم (14)
وأداة التحكم صندوق التحرير والسرد  ListBoxكٍل من أداة التحكم  يشترك(15)

ComboBox   في الخاصيةItems. 
(√) 
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 الفصل الثالث
 (Controls) ضبط خصائص أدوات التحكم

 

وأداة التحكم صندوق التحرير والسرد  ListBoxكٍل من أداة التحكم  يشترك(16)
CompoBox   في الخاصيةSuggest. 

(x) 

 ذات الوظيفةالتحكم  عناصرأداة التحكم التي تستخدم في احتواء مجموعة من (17)
 .GroupBoxالواحدة على النموذج هي 

(√) 

التحكم ذات الوظيفة  عناصرأداة التحكم التي تستخدم في احتواء مجموعة من (18)
 .ListBoxالواحدة على النموذج هي 

(x) 

التحكم الذي يمكن استخدامه على نافذة النموذج الختيار نوع الطالب "ذكر"  عنصر(19)
 .ChechBoxأم "أنثى"  هو 

(x) 

(20)ComboBox  هو أداة التحكم التي تسمح للمستخدم اختيار عنصر واحد من عدة
 عناصر في أصغر مساحة ممكنة على نافذة النموذج.

(√) 

 

 إلكمال كل عبارة مما يلي:ثانيًا: اختر اإلجابة المناسبة  

 هي: Formلنافذة النموذج  RightToLeftوظيفة الخاصية   (1)
تحديداتجاهأدواتالتحكممناليمينإلىاليسار.-أ

تحديدإذاماكانتخطيطأدواتالتحكمعلىالنموذجمناليمينإلىاليسار.-ب
 تحديدحالةشاشةالنموذجفيوضعتكبيرأوتصغير.-ج

 يساعد في: Formلنافذة النموذج  ControlBoxالخاصية   (2)
إظهارأوإخفاءصندوقالتكبير. -أ

التحكمفيإظهارنافذةالنموذجفيوضعتصغير/تكبير/عاديفينمطالتشغيل.-ب
 التحكم في إظهار أو إخفاء صندوق التحكم في نافذة النموذج. -ج

 الخاصية المستخدمة في إظهار ن  معين في شريط عنوان نافذة النموذج هي:  (3)

 FormBorderStyle-جText -بName-أ

فإنها ُتطبق على أدوات التحكم التي يتم وضعها  Formعند ضبط بعض خصائ  نافذة النموذج   (4)
 على نافذة النموذج من هذه الخصائ :

Text-جForeColor -بName-أ
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 الفصل الثالث
 (Controls) ضبط خصائص أدوات التحكم

 

 هي: Formالخاصية التي ال يظهر أثر ضبطها إال في نمط التشغيل لنافذة النموذج  (5)

 RightToLeft-جWindowState -بFormBorderStyle-أ

 هي: Buttonعن شكل وحجم وتأثير خط الن  الظاهر على زر األمر  ةالخاصية المسئول  (6)

 Font -جForeColor-بBackColor-أ

ما من خالل العمليات التالية  Formعلى نافذة النموذج  Buttonتستطيع تغيير موضع زر األمر  (7)
 :عدا
 السحبواإلفالتباستخدامالفأرة. -أ
 .Sizeضبط الخاصية  -ب
.Locationضبطالخاصية-ج

 من خالل: Formعلى نافذة النموذج  Buttonتستطيع تغيير موضع زر األمر   (8)
 .Locationضبط الخاصية  -أ

.Sizeضبطالخاصية-ب
.Buttonالمربعاتالثمانيةحولزراألمر-ج

على نافذة النموذج،  Toolboxمن مربع األدوات  D-Clickعند إدراج أي أداة تحكم بالضغط   (9)
 فإن المكان االفتراضي إلظهارها هو:

 (.0,0اإلحداثي ) -أ
منتصفنافذةالنموذج.-ب
.Formيختلفموضعأداةالتحكمحسبحجمنافذةالنموذج-ج

 تلقائيا على نافذة النموذج إذا كانت الخاصية: Labelيتحدد حجم أداة العنوان  (10)
AutoSize = False -أ

BordarStyle = FixedSingle-ب
 AutoSize = True -ج
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 الفصل الثالث
 (Controls) ضبط خصائص أدوات التحكم

 

 يدوًيا إذا كانت الخاصية: Labelيمكن تغيير حجم أداة العنوان  (11)
  AutoSize = False -أ

BordarStyle = FixedSingle-ب
AutoSize = True-ج

 الخاصية: ما عدا TextBoxالخصائ  التالية جميعها ألداة التحكم  (12)
 .AutoSize   –أ 
.MultiLine-ب
 .MaxLength-ج

 :TextBoxخاصية واحدة مما يلي ينفرد بها الكائن  (13)
.AutoSize -أ

.Name-ب
 .PasswordChar -ج

 PasswordCharالقيمة الصحيحة التي يمكن استخدامها من االختيارات التالية لضبط الخاصية  (14)
 هي: TextBoxألداة التحكم 

.PW  –أ 
.True-ب
 *. -ج

في   ComboBoxوأداة التحكم صندوق التحرير والسرد  ListBoxكٍل من  أداة التحكم  تشترك (15)
 الخاصية:

.Suggest -أ
 .items  -ب
.SelectioMode-ج

الواحدة على  ذات الوظيفةالتحكم  عناصرأداة التحكم التي تستخدم في احتواء مجموعة من  (16)
 النموذج هي:

.ComboBox -أ
.ListBox-ب
 .GroupBox -ج
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 الفصل الثالث
 (Controls) ضبط خصائص أدوات التحكم

 

 التحكم الذي يمكن استخدامه على نافذة النموذج الختيار نوع الطالب "ذكر" أم "أنثى"  هو: عنصر (17)
 .RadioButton -أ

.CheckBox-ب
.TextBox-ج

يمكن استخدامها على نافذة النموذج بحيث تسمح للمستخدم اختيار أكثر من بديل  التيأداة التحكم  (18)
 هي:
.RadioButton -أ

.GroupBox-ب
 .CheckBox -ج

عنصر في   أصغر مساحة ممكنة  15أداة التحكم التي تسمح للمستخدم باختيار عنصر واحد من  (19)
 على نافذة النموذج هي:

 .oBoxbCom   -أ
.ListBox-ب

RadioBox-ج
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 الرابعالفصل 
 (Code Window) الكود نافذة

 الرابع الفصل إجابة أسئلة

 التالية ليعبر كل رقم عما يشير إليه:( مستخدًما الشاشة 5( إلى )1اكمل  الجدول برقم  من )( 1)

 

 يشير إلى الرقم

 نهاية التصنيف. (5)

 مكان كتابة األكواد الخاصة بالتصنيف. (4)

 .Formواجهة  النموذج  تصميماسم  الملف الذي يحفظ فيه  (2)

 اسم الملف الذي يحفظ فيه الكود. (1)

 .بداية التصنيف (3)

 الشاشة التالية:( اكمل الجدول مستخدًما 2)
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 الرابعالفصل 
 (Code Window) الكود نافذة

 يشير إلى الرقم

 اسم الملف الذي يحفظ فيه الكود. (1)

 .Formواجهة  النموذج  تصميماسم  الملف الذي يحفظ فيه  (2)

 .بداية التصنيف (3)

 مكان كتابة األكواد الخاصة بالتصنيف. (4)

 نهاية التصنيف. (5)
 

 ( اكمل الجدول مستخدًما الشاشة التالية:3)
 

 

 

 

 

 

 يشير إلى السؤال
 Shapesاسم الحل هو  (1)
 Shapes اسم المشروع هو:  (2)

(3) 
 يمكن الدخول إلى نافذة الكود بأكثر من طريقة، وذلك من خالل:

 في القائمة المختصرة. View Codeأمر  -
 . F7 المفتاح الوظيفي  -

(4) 
خصائ  الكائن  ضبطفي القائمة المختصرة هو:  Propertiesالغرض من أمر 

 . المحدد 
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 الرابعالفصل 
 (Code Window) الكود نافذة

 ( اكمل الجدول مستخدًما الشاشة التالية:4)

 
 

 يشير إلى الرقم

 (التيتعرضأسماءأدواتالتحكمالمدرجةعلىالنموذج.Class Nameالقائمة) (1)

 

(frmsquareاسم النموذج )       (2)
 

الخاصةبالعنصرالمختارمنالقائمةاألحداثتعرض(Method Nameالقائمة) (3)
(Class Name.)

 
 ( اجب عن األسئلة مستعيًنا بالشاشة التالية:5) 

 

 

 

 

 

 

 

 نافذة نموذج.        واحديوجد عدد  (1)

 .الخاصة  بالعنصر المختار  األحداثوبها  (Method Nameالقائمة ) ( يشير إلى:1الرقم )  (2)

 .( وبها اسماء أدوات التحكم الموجودة على النموذجClass Nameالقائمة )( يشير إلى: 2الرقم )  (3)

 

 

 

3 

1 

2 

1 2 
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 الرابعالفصل 
 (Code Window) الكود نافذة

 اذكر ثالثة أدوات تحكم مختلفة بالشاشة السابقة:  (4)

 btncalculate. 

 Lbllength 

 txtlength 

  :اسم التصنيف هوFrmsquare. 

 

 اجب عن األسئلة مستعيًنا بالشاشة التالية: ( 6)

 

 





 

 اكتب من الشاشة السابقة ثالث أحداث مختلفة: - أ

 Click      -   Double click     –  AutoSizeChanged  

 .  اسم التصنيفيشير إلى:  frmSquare - ب

 . Button1األحداث الموضحة بالنافذة خاصة بأداة التحكم  - ت

 .Frmsquare.Vb:اسم التبويب النشط في النافذة هو - ث
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 الرابعالفصل 
 (Code Window) الكود نافذة

 ( اكمل الجدول مستخدًما الشاشة التالية:7)

 

 

 

 

 

 يشير إلى الرقم
 اسم اإلجراء مكون من )اسم الكائن واسم الحدث(.(1)
 سطر نهاية اإلجراء(2)

 المسبب في استدعاء اإلجراء(3)

ما بين السطرين يكتب الكود الذي ينفذ عند استدعاء اإلجراء بعد وقوع الحدث (4)
(Event.) 

 (.frmSquareسطر اإلعالن عن التصنيف )(5)
 .(Class) سطر نهاية التصنيف(6)
 

 ( اشرح مكونات الصيغة العامة ألمر ضبط خصائ  أدوات التحكم برمجًيا:8)

ControlName.Property = Value
 

 

  

1 

2 3 

4 

5 

6 

اسم الخاصية المطلوب  اسم الكائن 

 ضبطها برمجيا 

القيمة وتكون مرتبطة 

بالخاصية حيث أن لكل 

 خاصية مجموعة من القيم 
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 الرابعالفصل 
 (Code Window) الكود نافذة

 ( اشرح األكواد التالية في ضوء دراستك للصيغة العامة لضبط خصائ  أدوات التحكم برمجًيا:  9)

(A) Button2.Text = "END" 

  Button2على وجه األداة    ENDيتم كتابة كلمة 

 (B) Label1.AutoSize = True 

 ائيا على حسب النص المكتوب داخله.تلق  Label1يتغير حجم 


