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احلا�شب  باأن تخ�ش�ض من وقت ن�شاطك الال�شفي جزءًا للتدرب  على هذه التقنية، واأن حتاول 
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�

الموجود على   ) بالنقر على زر )ابداأ 1  قم 
الخيار  اختيار  ث��م  وم��ن  ال��م��ه��ام،  �شريط 
المجلد  نختار  ومنه  البرامج(،  )كافة 
)Microsoft Visual Basic 6.0(، ومنه 
بي�شك  فيجول  برنامج  على  بالنقر  نقوم 

.)Microsoft Visual Basic 6.0(

 اأوًل            ت�صغيل برنامج فيجول بي�صك والبدء مب�صروع جديد

�شكل )2-1-3( 

اأ ب ج

�شكل )3-1-1( طريقة الدخول اإىل برنامج )فيجول بي�شك(

اأ البدء في اإن�شاء م�شروع جديد)New(: وهذا يعطينا 
اإن�شاءه،  نريد  ال��ذي  البرنامج  لنوع  خيارات  عدة 
تنفيذي  ملف  لإن�شاء   )Standard EXE( مثاًل 
لعمل   )ActiveX DLL( اأو بمفرده،  يعمل  عادي 
وغيرها  ديناميكي،  ربط  مكتبة  �شكل  على  برنامج 

من تلك الأنواع.
تحميل  اأي   :)Existing( ال��م�����ش��روع  تحميل  ب 
القر�ض ال�شلب في جهاز الحا�شب،  الم�شروع من 
لكي   ال�شلب،  القر�ض  تقوم بعر�ض مجلدات  حيث 

نتمكن من اختيار الم�شروع الذي نريد تحميله.

تمثل  �شا�شة  بعر�ض  بي�شك  فيجول  يقوم   2
التعامل  خالله  م��ن  ت�شتطيع  ح��وار  مربع 
ثالثة  طريق  عن  بي�شك  فيجول  برامج  مع 

خيارات، هي:
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ج عر�ض الم�شاريع الأخيرة )Recent(: حيث يقوم 
برنامج فيجول بي�شك بعر�ض قائمة لكل الم�شاريع 

التي تم اإن�شاوؤها اأو فتحها موؤخرًا.
ويف جميع الطرق نقوم باختيار امل�شروع، ثم النقر على 

زر الأمر  )Open( لتحميل الربنامج وعر�شه.
 )Standard EXE( قم باختيار )New( من التبويب

والنقر على زر الأمر )Open( لإن�شاء م�شروع جديد.
مكونات  على  حتتوي  والتي  التالية  ال�شا�شة  لك  تظهر 
للم�شروع  الأوىل  ال��ن��اف��ذة  �شمنها  وم��ن  بي�شك،  فيجول 
برنامج  يف  امل�شتخدم  واجهة  متثل  ال�شا�شة  وهذه  اجلديد، 

فيجول بي�شك.
�شكل )2-1-3( 

�شكل )3-1-3( املكونات الأ�شا�شية لواجهة امل�شتخدم يف برنامج  )فيجول بي�شك(
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 ثانيًا          مكونات برنامج فيجول بي�صك
من  تختلف  الأج��زاء  هذه 

وال�شكل،  احل��ج��م  ح��ي��ث 

امل�شتخدم  ي�شتطيع  حيث 

ب��ع�����ض هذه  ت��خ�����ش��ي�����ض 

رغبته،  ح�شب  الأج�����زاء 

هذه  اإظهار  ي�شتطيع  كما 

اإخفاءها،  اأو  الأج������زاء 

الكبرية  املرونة  من  وهذه 

يف برنامج فيجول بي�شك.

مالحظة:

اأجزاء  من  ال�شابق  ال�شكل  يف  كما  بي�شك  فيجول  برنامج  يتكون   
ت�شاعدنا يف بناء امل�شروع.

ميكن لنا اأن جنمل هذه الأجزاء بالتايل:

التي  الأوامر  القوائم تحتوي على  �صريط القوائم: وهذه   1
تتحكم في بيئة البرمجة بلغة فيجول بي�شك، كما تحتوي على 

الأوامر العامة والم�شتركة بين اأغلب برامج النوافذ.

2  �صريط الأدوات القيا�صي: وهو عبارة عن مجموعة من الأزرار الخا�شة بفيجول بي�شك.

3  مربع الأدوات: ويحتوي على مجموعة من الأدوات ال�شائعة التي يمكن 
والإخراج،  الإدخ��ال،  اأدوات  مثل:  برمجية،  ك��اأدوات  ت�شتخدمها  اأن  لك 

والأدوات الأخرى التي تو�شع على النموذج.
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اإطار الم�صروع: ويحتوي على النماذج ومجموعة   4
الأوامر التي يتكون منها الم�شروع.

الإط��ار ج��زءًا من  ويمثل هذا  النموذج:  اإطــار    5
�شا�شات  م��ن  �شا�شة  اأدق  بمعنى  اأو  ال��م�����ش��روع، 
بر�شم  نقوم  الإط���ار  ه��ذا  داخ��ل  وف��ي  م�شروعنا، 
الأدوات الموجودة في مربع الأدوات، ومجموع هذه 

ال�شا�شات النهائية تكّون الم�شروع كاماًل.

قائمة  تحتوي على  �شا�شة  الم�صروع:  محتويات   6
بكل الملفات والنماذج التي يتكون منها الم�شروع.

لتحديد  ت�شتخدم  �شا�شة  الخ�صائ�ش:  اإطــار    7
الأدوات،  اأداة من مربع  وكل  نافذة  خ�شائ�ض كل 
مثل: تحديد نوع الخط، والبنط والحجم، واللون، 
اأو تن�شيق الن�ض، وت�شتخدم كذلك لتحديد ت�شمية 
كل اأداة نقوم بر�شمها في اإطار النموذج، اإلى غير 

ذلك من الخ�شائ�ض.
اإطار التخطيط: وي�شتخدم لتحديد موقع اإطار   8

النموذج على ال�شا�شة عند تنفيذ البرنامج.

مالحظةهامة:
اإىل هذه الأجزاء بال�شرح التف�شيلي عند املرور  ل تقلق من كرثة هذه الأجزاء، ف�شوف نتطرق 

عليها، و�شوف تكون �شهلة ومعتادة عندما تقوم بتطبيق بع�ض امل�شاريع خالل التطبيق العملي.
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لت�شميم واجهة امل�شتخدم يف برنامج فيجول بي�شك فاإننا نحتاج اإىل ا�شتخدام مربع الأدوات، وهو اأحد مكونات فيجول 
بي�شك كما يف ال�شكل )3-1-4(، ويف درا�شتنا لهذا الباب �شيتم الرتكيز على بع�ض الأدوات ال�شائعة ال�شتخدام، وهي: 

 ثالثًا          مربع الأدوات وت�صميم واجهة امل�صتخدم

اأداة الت�صمية )Label(: ويتم بوا�شطتها عر�ض الن�شو�ض على النموذج بوا�شطة   1
اخلا�شية )Label( دون اأن يتمّكن م�شتخدم الربنامج من تعديلها اأو ن�شخها.

اأداة مربع الن�ش )TextBox(: وهي ت�شتقبل البيانات على �شكل كتابة   2
من الم�شتخدم من الخا�شية )Text(،كما يتم بوا�شطتها عر�ض الن�شو�ض 
ن�شخها  اأو  بتعديلها  القيام  من  الم�شتخدم  تمّكن  اأنها  اإل  النموذج،  على 

ح�شب طريقة الإعداد لها.
الأوامر  تنفيذ  بوا�شطتها  ويتم   :)Command Button( الأمــر  زر  اأداة    3
البرمجية بلغة فيجول بي�شك، وذلك عندما يقوم م�شتخدم البرنامج بالنقر عليها.

من  مجموعة  تجميع  الأداة  ه��ذه  في  ويتم   :)Frame( الإطــار  اأداة    4
اأداة  ر�شم  الأدوات يجب  ولتجميع هذه  البع�ض،  بع�شها  مع  تعمل  الأدوات 

الإطار اأوًل، ومن ثم ر�شم الأدوات المراد تجميعها داخل الإطار.
�شكل  على  البيانات  ت�شتقبل  وهي   :)OptionButton( الخيار زر  اأداة   5
اختيارات من الم�شتخدم من الخا�شية )Value(، وهذه الأداة تقوم بعر�ض 
عر�ض  يتم  اأن  وي�شتح�شن  اأحدها،  باختيار  ليقوم  للم�شتخدم  خيارات  عدة 

الخيارات داخل اأداة الإطار الآنفة الذكر.
اأداة مربع الختيار )CheckBox(: وت�شتقبل البيانات على �شكل اختيار من   6
الم�شتخدم من الخا�شية )Value(، وهذه الأداة تقوم بعر�ض مربع يتيح للم�شتخدم 

النقر عليه واإظهار عالمة )�شح( اأو اإزالتها ح�شب القيمة التي يريدها.
اأداة مربع القائمة)ListBox(: تعر�ض قائمة مّكونة من عنا�شر يختار   7

الم�شتخدم اأحدها.
اأداة الخانة المرّكبة)ComboBox(: تعطي الم�شتخدم الحرية في   8

الختيار من القائمة اأو كتابة قيمة جديدة.

21
34
56
7�

�شكل )4-1-3( 
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فيجول  برنامج  ال�شا�شات يف  ت�شميم  اإن طريقة 
الر�شام،  برنامج  على  بالعمل  تكون  ما  اأ�شبه  بي�شك 
يف  الأدوات  فمربع  �شابقًا،  عليه  بالعمل  قمت  ال��ذي 
يف  الر�شام  اأدوات  من  قريب  بي�شك  فيجول  برنامج 
فيجول  برنامج  يف  النموذج  واإط��ار  الر�شم،  برنامج 
بي�شك �شبيه مبنطقة الر�شم، وهكذا جند اأن الربجمة 
با�شتخدام فيجول بي�شك ممتعة و�شيقة، فهي عبارة 
عن و�شع الأدوات على النماذج ثم ربط تلك النماذج 
يف  كالتي  واجهة  اإن�شاء  نريد  والآن  ببع�ض،  بع�شها 

ال�شكل )3-1-5( لتتعرف على طريقة العمل عليها.

 رابعًا          طريقة العمل يف برنامج فيجول بي�صك

�شكل )3-1-5( ر�شم واجهة م�شتخدم مو�شح عليها الأدوات ال�شائعة

عند ت�صميم الواجهة العربية: 
عندما نريد اأن تكون واجهة الربنامج عربية نحتاج اإىل خطوتني اأ�شا�شيتني قبل 

البدء بر�شم الأدوات على النموذج، هما:
1  تغيري اجت�ه الكت�بة: وذلك بالنتقال اإىل اخل�شائ�ض، و�شبط اخلا�شية 
)Right To Left( من القيمة )False( اإىل القيمة ) True(، وهذا ال�شبط 

يجعل اجتاه الكتابة على النموذج وداخل الأدوات من اليمني اإىل الي�شار.
2 اختي�ر لغة الكت�بة: ويكون ذلك بتغيير الكتابة من الإنجليزي 

اإلى العربي باإحدى طريقتين :
اإلى  وتغييرها  اليمين  ال�شا�شة من  اأ�شفل  في  اللغة  النقر على رمز   � 

.)AR( العربي ويمثله حرف
   � ال�شغط على الزرين )Alt( و)Shift( على يمين لوحة المفاتيح 

معًا في وقت واحد.

مالحظةهامة:

اأداة الت�شمية
اأداة مربع الن�ض 

اأداة زر الأمر 
اأداة الإطار 

اأداة زر الخيار 
اأداة مربع الختيار 

اأداة مربع القائمة 

اأداة الخانة المركبة 
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والآن اإليك اخلطوات التف�صيلية لر�صم هذه ال�صا�صة:

انتقل اإلى مربع الأدوات، وقم باختيار اأداة الت�شمية وتمثله الأداة      1
وذلك بالنقر عليه بوا�شطة زر الفاأرة الأي�شر مرة واحدة.

انتقل بالفاأرة اإلى اإطار النموذج، وقم بر�شم اأداة الت�شمية، وذلك عن طريق    2
�شحب وتحريك الفاأرة بوا�شطة ال�شغط على زر الفاأرة الأي�شر مع التحريك.

الأداة  على  ال�شغط  طريق  عن  الت�شمية  موقع  بتعديل  قم  ذلك  بعد   3
الفاأرة الأي�شر، وعند تحديد الموقع  المر�شومة و�شحبها بوا�شطة زر 

المرغوب نقوم باإفالت الزر.
المر�شومة  الأداة  على  بالنقر  نقوم  المر�شومة  الأداة  حجم  لتغيير    4
بوا�شطة زر الفاأرة الأي�شر مرة واحدة، عندئذ تحدد الأداة ويظهر على 
جوانبها وو�شطها مربعات التحكم في الحجم، وعن طريق ال�شغط على 

زر الفاأرة الأي�شر با�شتمرار مع �شحب الفاأرة ن�شتطيع تغيير الحجم.
�شع اأداة الت�شمية في اأعلى ال�شا�شة كما هو مو�شح في ال�شكل ال�شابق   5

.)5-1-3(
لإن�شاء بقية الأدوات ن�شتخدم الخطوات من 1-5 مع تغيير الأداة في   

الخطوة رقم 1.

مالحظةهامة:
الآن  من  عليها  �شنطلق  بي�شك  فيجول  بربنامج  فتحها  اأو  اإن�شاءها  نريد  التي  الربامج 
ا�شم م�شروع ؛ لنفرق بني برنامج فيجول بي�شك والربنامج الذي نن�شئه بوا�شطة برنامج 

فيجول بي�شك، وامل�شروع يحتوي على عدة نوافذ واإجراءات واأدوات.

طريقة  ه��ن��اك 

لر�شم  خم��ت�����ش��رة 

على  الأداة  م��رب��ع 

وذلك  ال���ن���م���وذج، 

ب�وا�ش������ط�ة ال���ن��ق��ر 

امل�������زدوج ع��ل��ى زر 

الفارة الأي�شر، فيتم 

ر�شم الأداة يف و�شط 
النموذج.

مالحظة:
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ما المكونات الأ�صا�صية لبرنامج فيجول بي�صك؟  1

قم بالبدء بم�صروع جديد في برنامج فيجول بي�صك.  2

3 ما الفرق بين كل من:

�  اأداة الت�شمية )Label( واأداة مربع الن�ض )Text( من حيث عر�ض الن�ض؟  
� اأداة مربع القائمة)ListBox( و اأداة الخانة المرّكبة)ComboBox( من حيث ا�شتقبال  البيانات   

من الم�شتخدم؟ 
اإلى  النموذج  على  الأدوات  بر�صم  البدء  قبل  نحتاج  لبرامجنا  عربية  واجهة  لت�صميم   4

خطوتين اأ�صا�صيتين، اذكرهما.
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وال�شياغة  التخطيط  بعملية  نقوم  اأن  الربجمة  لغات  من  لغة  با�شتخدام  م�شروع  اأي  بتنفيذ  البدء  قبل  دائمًا  يف�شل 
اجليدة لفهم امل�شاألة، كما تعلمنا ذلك يف كتاب الطالب)يف باب �شياغة حل امل�شائل( من: حتليل عنا�شر امل�شاألة، اإىل كتابة 
اخلوارزمية، ثم خمططات الن�شياب، و�شوف نقوم يف هذا التدريب باإن�شاء م�شروع )ح�شابات وم�شاحات(، والذي �شوف 

ي�شحبنا بدءًا من هذا التدريب وحتى التدريب اخلام�ض من هذا الباب - باإذن اهلل تعاىل.

�صياغة حل امل�صاألة وت�صميم النماذج 2-3

كيف تبداأ ببرمجة الم�صاريع؟  
بوا�صطة  م�صاألة  لأي  ال�صحيح  الحل  هل   

الحا�صب كتابتها مبا�صرة؟
ما معنى التخطيط للبرنامج؟  

التخطيط الجيد للبرنامج قبل البدء بعملية الت�صميم.  
  ا�صتخدام ت�صميم النموذج الورقي كمرجع لعملية الت�صميم والتخطيط بالحا�صب.

  معرفة الأوامر الأ�صا�صية للم�صروع الجديد.
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لإن�صاء امل�صروع با�صتخدام لغة فيجول بي�صك لبد من ثالث خطوات اأ�صا�صية، هي:
�شياغة حل الم�شاألة وت�شميم النماذج على الورق: وتتم ال�شياغة ح�شبما تعلمته في كتاب الطالب، اأما الت�شميم   1

على الورق فمعناه ر�شم النموذج على الورق تمهيدًا لر�شمه على الجهاز با�شتخدام برنامج فيجول بي�شك.
ت�شميم واجهة الم�شتخدم با�شتخدام فيجول بي�شك.  2

كتابة اأوامر البرنامج.  3

                 ت�صميم م�صروع برنامج )ح�صابات وم�صاحات(

لكي يتم فهم خطوات فيجول بي�صك بو�صوح من حيث ت�صميم واجهة امل�صتخدم اأو الربجمة �صوف 
نقوم بت�صميم م�صروع برنامج )ح�صابات وم�صاحات(، والذي  يحتوي على ثالثة مناذج كالتايل:

النموذج الأول )مقدمة(: حيث يقوم هذا النموذج بعر�ض لوحة ترحيب، مع عر�ض اختيار، يقوم فيه   1
الم�شتخدم باختيار اأحد البرنامجين )ح�شابات( اأو )م�شاحات(.

النموذج الثاني )ح�صابات(: يدخل الم�شتخدم عددين، ثم يقوم البرنامج بح�شاب العمليات الح�شابية   2
الأربع لهذين العددين)الجمع - الطرح - ال�شرب - الق�شمة( ح�شب اختيار الم�شتخدم.

النموذج الثالث )م�صاحات(: تتم ح�شاب م�شاحة الم�شتطيل وذلك بمعلومية الطول والعر�ض، علمًا   3
اأن  القاعدة هي: )م�شاحة الم�شتطيل = الطول × العر�ض(. 

اإن اأي م�شروع مكتوب بلغة فيجول بي�شك يتكون من منوذج اأو اأكرث، وهذه النماذج نقوم بت�شميمها والربط بينها ليتكون 
اإذا كان امل�شروع  اأما  لنا يف النهاية برنامج متكامل مكون من جمموعة النماذج كما يف م�شروع )ح�شابات وم�شاحات(، 

مكونًا من منوذج واحد فاإن العملية تغدو �شهلة، اإذ يكفينا و�شع اأوامر النموذج، ثم تنفيذ الربنامج.
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�شنحدد يف هذا التدريب كما ذكرنا يف الإي�شاح اخلطوة الأوىل من مرحلة احلل، وهي �شياغة حل امل�شاألة وت�شميم 
 النماذج على الورق، وكما تالحظ فاإن الربنامج )ح�شابات وم�شاحات( يتكون من برناجمني منف�شلني: الأول هو برنامج 

)ح�شابات(، والثاين هو برنامج )م�شاحة امل�شتطيل(.
وتتم ال�شياغة للم�شاألة ح�شب اخلطوات املو�شحة يف كتاب الطالب، و�شوف نقت�شر يف كتاب التدريب على اخلطوة 
الأوىل من ال�شياغة، وهي: تعريف وحتليل عنا�شر امل�شاألة. اأما اخلطوتان الأخريان فلن يتم التطرق اإليهما؛ وذلك لأن 

الربامج التي نتعامل معها هي برامج �شغرية ل حتتاج اإىل كتابة خطوات خوارزمية ور�شم خمططات ان�شياب.

ربط  مبثابة  لأنه  �شياغة،  عملية  اإىل  يحتاج  ل  النموذج  هذا 
من  امل�شتخدم  يتمكن  وم�شاحات(، حيث  للربناجمني )ح�شابات 
للم�شتخدم،  ترحيبية  �شا�شة  عر�ض  مع  الربناجمني  اأحد  اختيار 
ورق  على  املفرت�شة  الربنامج  واجهة  الآن  ن�شمم  اأن  لنا  وميكن 
خارجي متهيدًا لت�شميمها على برنامج فيجول بي�شك يف التدريب 

التايل، وهذا الت�شميم يكون كما يف ال�شكل )1-2-3(.

                 التخطيط للنموذج الأول )مقدمة(

�شكل )3-2-1( الت�شميم الورقي لنموذج مقدمة

                 التخطيط للنموذج الثاين )برنامج ح�صابات(

مخرجات البرنامج: ناتج العملية الح�شابية.   �
مدخالت البرنامج: عددان مدخالن، ولنرمز لهما  )اأ،  ب(.   �

عمليات المعالجة: عمليات الجمع والطرح وال�شرب والق�شمة.  �

اأوًل           حتليل عنا�صر امل�صاألة، وذلك بتحديد التايل:
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الربنامج  وخمرجات  مدخالت  معرفة  بعد 
الربنامج  واج��ه��ة  الآن  ن�شمم  اأن  لنا  ميكن 
املفرت�شة على ورق خارجي، متهيدًا لت�شميمها 
التايل،  التدريب  بي�شك يف  فيجول  برنامج  على 
وهذا الت�شميم يكون كما يف ال�شكل )2-2-3(.

�شكل )3-2-2(   الت�شميم الورقي لنموذج ح�شابات

                 التخطيط لربنامج )م�صاحات(

مخرجات البرنامج: م�شاحة الم�شتطيل.  �
مدخالت البرنامج: عددان مدخالن، ولنرمز لهما )اأ، ب( يمثالن الطول والعر�ض.  �

عمليات المعالجة: قانون اإيجاد م�شاحة الم�شتطيل.  �

اأوًل           حتليل عنا�صر امل�صاألة، وذلك بتحديد التايل:

ثانيًا          الت�صميم على ورق خارجي:
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ال�شكل  يف  كما  النموذج  ه��ذا  ت�شميم  يتم 
 .)3-2-3(

تقوم  كي  التايل  التدريب  اإىل  انتقل  والآن 
با�شتخدام  ال�شابقة  بت�شميم واجهة امل�شتخدم 

لغة فيجول بي�شك.

�شكل )3-2-3(  الت�شميم الورقي لنموذج م�شاحات

ثانيًا           الت�صميم على ورق خارجي:

اإلى  قم ب�صياغة جيدة لبرنامج يقوم باإدخال العملة بالريال ال�صعودي، ومن ثم يحولها   
عملة بالدينار الكويتي.  قم بت�صميم البرنامج على نموذج واحد، وحدد:

اأ   تحليل عنا�شر الم�شاألة.  

ب  الت�شميم على ورق خارجي.  
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كيف يمكن تغيير خ�صائ�ش الأداة؟  
  هل جميع الأدوات لها نف�ش الخ�صائ�ش؟

تعمل  الأدوات  من  مجموعة  اأجعل  كيف   
كوحدة واحدة؟

  معرفة خ�صائ�ش الأدوات وعملها الأ�صا�صي.

  ت�صميم النماذج ور�صم الأدوات عليها.

   تحديد خ�صائ�ش كل اأداة من الأدوات المر�صومة على النموذج.

  معرفة خطوات حفظ النماذج والم�صروع مع القدرة على ا�صترجاعها.

ت�صميم واجهة امل�صتخدم والتعرف على اخل�صائ�ش 
العامة ملربع الأدوات 3-3
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�شبق اأن ذكرنا يف التدريبات ال�شابقة مربع الأدوات وطريقة عمله يف ر�شم النماذج وت�شميم واجهة امل�شتخدم، وقد 
قمنا يف التدريب الأول بر�شم بع�ض من هذه الأدوات، ويف هذا التدريب �شوف نقوم بت�شميم م�شروع )ح�شابات وم�شاحات( 

با�شتخدام هذه الأدوات اأي�شًا، ولكن ب�شبط خ�شائ�ض كل اأداة من الأدوات، فما خ�شائ�ض الأدوات؟
اإن الوظيفة الأ�شا�شية للخ�شائ�ض هي حتديد كيفية ظهور الأداة على ال�شا�شة من حيث: اللون، ونوع اخلط، وحجمه، 

وبنطه، والعناوين املوجودة بداخل الأداة ؛ وكل ذلك بهدف اأن تكون واجهة امل�شتخدم جميلة ورائعة.
بع�ض  اإجراء  املربمج  وي�شتطيع  الأدوات،  اأداة من  لكل  افرتا�شية  باإعطاء خ�شائ�ض  تلقائيًا  يقوم  بي�شك  فيجول  اإن   

التغيريات يف اخل�شائ�ض بغر�ض اإعطاء الربنامج واجهة جميلة.
 )Name( لكل اأداة خوا�ض تخت�ض بها عن غريها من الأدوات، وقد تكون هنالك خوا�ض م�شرتكة كما يف خا�شية ال�شم
والتي تعترب من اأهم خوا�ض الأدوات، حيث يقوم فيجول بي�شك باإعطاء اأ�شماء افرتا�شية لهذه اخلا�شية ميكن لنا تغيريها، 

فمثاًل عند ر�شم اأول اأداة ت�شمية فاإن فيجول بي�شك يعطيها ا�شم )Label1(، وهكذا.

قم بالدخول اإلى برنامج فيجول بي�شك.  1
ال��ش���كل  ك�ما في  �ش�ا�ش�ة  ب�ع�ر�ض  ب�ي��شك  في�ج�ول  ي�ق�وم   2
خالل  من  ن�شتطيع  ح��وار،  مربع  تمثل  وهي   ،)1-3-3(
هذه ال�شا�شة البدء بم�شروع جديد اأو فتح م�شروع قديم.

باختيار  ق��م  ل��ذا  ج��دي��د،   م�شروع  اإن�����ش��اء  ن��ري��د  والآن   3
التبويب )New( حيث يقوم برنامج فيجول بي�شك بعر�ض 

مجموعة من ملفات فيجول بي�شك الت�شغيلية.
اختر )Standard EXE( وقم بفتحه عن طريق النقر   4
  )Open(   الأم��ر اختيار  اأو  الفاأرة،  بوا�شطة  المزدوج 

من اأ�شفل ال�شا�شة.

اأوًل            البدء بت�صميم م�صروع )ح�صابات وم�صاحات( 

�شكل )3-3-1( �شا�شة اإن�شاء اأو فتح م�شروعبذلك نكون قد بداأنا في م�شروعنا الجديد )ح�شابات وم�شاحات(.
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ثانيًا           خوا�ش الأدوات وطريقة �صبطها
�شرحنا يف الباب الثالث من كتاب الطالب خ�شائ�ض الأدوات، وذكرنا بع�ض اأهم اخل�شائ�ض، وطريقة تغيريها.

كما ذكرنا مثاًل لتغيري خا�شية ال�شم للنموذج.

ثالثًا           ت�صميم ال�صا�صة الأوىل )مقدمة(

الأول  النموذج  اإىل  بالنتقال  قم  والآن 
برنامج  يقوم  قد  �شا�شة  وهي   ،)Form1(
البدء  عند  مبا�شرة  باإن�شائها  بي�شك  فيجول 
ال�شكل  يف  مو�شح  هو  كما  جديد،  مب�شروع 
)3-3-2(، وقد اأعطاها فيجول بي�شك ا�شمًا 

.)Form1( تلقائيًا هو

�شكل )3-3-2( ال�شا�شة الأوىل التي يقوم فيجول بي�شك باإن�شائها عند اإن�شاء م�شروع جديد

                عند ت�صميم الواجهة العربية: 
اإىل  نحتاج  ولفعل ذلك  الواجهة عربية،  تكون  اأن  نحتاج  فاإننا  برناجمنا  كتابة  عند 

خطوتني اأ�شا�شيتني، هما: تغيري اجتاه الكتابة، واختيار لغة الكتابة.
)انظر التدريب 1-3(.

  تذكر 
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باإن�شاء  البدء  قبل  للنموذج  علينا �شبط اخلوا�ض  ينبغي  ولذا  الأدوات،  اأداة من  اأي  مثل  النماذج  مع  بي�شك  فيجول  ويتعامل 
الأدوات عليه، وت�شبط اخلوا�ض وفق اجلدول التايل :

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم للنموذجForm1

Captionبرنامج ح�صابات وم�صاحاتاإظهار العنوان على اليمني العلوي للنموذج

يكون �صبط اخل�صائ�ش على 
النحو التايل: 

بال�شغط  النموذج  حتديد   1
عليه.

2 تغيري خا�صية ال�صم.
3 تغيري خا�صية العنوان.

�شكل )3-3-3( تغيري خا�شية ال�شم والعنوان للنموذج
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 والآن لإن�صاء هذا النموذج قم باتباع اخلطوات التالية:

1 قم باإن�صاء اأداة الت�صمية، وذلك ح�صب الخطوات التالية:
اأ  اإنتقل بوا�شطة الفاأرة اإلى اإطار الأدوات، وقم بالنقر المزدوج على اأداة الت�شمية   .  

ب  يتكون لدينا مربع في و�شط النموذج، قم بتعديل حجمه وموقعه.  
ج   انتقل اإلى اإطار الخ�شائ�ض )تاأكد اأن اأداة الت�شمية قد تم تحديدها(، وقم بتغيير  الخوا�ض كما هو مو�شح بالجدول التالي:  

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةLabel1

Captionب�صم اهلل الرحمن الرحيماإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة
Fontيغري احلجم اإىل 18تغيري نوع اخلط وحجمه ومنطه

Alignment)( لتو�صيط الن�شحتديد حماذاة الن�ض املكتوب)ميني-ي�شار-و�شطCenter( نختار

اإىل  نحتاج  )مقدمة(  الأوىل  ال�شا�شة  ولإك��م��ال 
الأدوات التالية:

.)Label( 1 اأداة الت�شمية
.)Frame( اأداة الإطار 2

.)Option Button( 3 اأداة زر الخيار
 .)Command Button( 4 اأداة زر الأمر

ويكون ذلك على النحو التايل، �شكل )3-3-4(.

�شكل )3-3-4(   �شا�شة املقدمة مو�شح عليها الأدوات
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تاأكد من اأن اأداة الت�شمية 

قد مت حتديدها بوا�شطة 

لأن  وذل�����ك  ال�����ف�����اأرة، 

اخلوا�ض املعرو�شة تكون 

ل��الأداة امل��ح��ددة، انظر 

ال�شكل )3-3-5(.

مالحظة:

خوا�ض الأداة المحددة

�شكل )3-3-5( حتديد الأداة اأوًل ثم تغيري اخلوا�ض لها

2  قم باإن�صاء اأداة الإطار، وذلك ح�صب الخطوات التالية:

اأ اتجه بوا�شطة الفاأرة اإلى اإطار الأدوات، وقم بالنقر المزدوج على اأداة الإطار   .
ب  يتكون لدينا اإطار في و�شط النموذج، قم بتعديل حجمه وموقعه.

ج انتقل اإلى اإطار الخ�شائ�ض )تاأكد اأن اأداة الإطار قد تم تحديدها(، وقم بتغيير الخوا�ض كما هو مو�شح بالجدول التالي:

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةFrame1

Captionاخرت املطلوب، ثم موافقاإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة
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3  قم باإن�صاء اأداة زر الخيار، وذلك ح�صب الخطوات التالية:
اأ  اتجه بوا�شطة الفاأرة اإلى اإطار الأدوات، وقم بالنقر مرة واحدة على اأداة زر الخيار    .

ب  اتجه اإلى اأداة الإطار وقم باإن�شاء زر الخيار داخل هذه الأداة.
ج  انتقل اإلى اإطار الخ�شائ�ض، وقم بتغيير الخوا�ض كما هو مو�شح بالجدول التالي:

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةOption1

Captionح�صاباتاإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة

عند جتميع اأزرار اخليار داخل اأداة الإطار ينبغي عليك فعل الآتي:
ر�شم اأداة الإطار اأوًل قبل اأداة زر الخيار.  1

ر�شم اأداة زر الخيار داخل اأداة الإطار، ول يمكن الر�شم خارج اأداة الإطار ثم   2
تحريك زر الخيار اإلى داخل الإطار.

مالحظة:

وبنف�ش الطريقة قم باإن�صاء زر اخليار الآخر، مع تغيري اخلا�صية )Caption( اإىل )م�صاحات(، 
اأما الت�صمية فاإن فيجول بي�صك كما ذكرنا �صابقًا يتكفل بها.

4  قم باإن�صاء اأداة زر الأمر، وذلك ح�صب الخطوات التالية:
اأ اتجه بوا�شطة الفاأرة اإلى اإطار الأدوات، وقم بالنقر المزدوج على اأداة زر الأمر    .

ب  يتكون لدينا زر اأمر في و�شط النموذج، قم بتعديل حجمه وموقعه.
ج  انتقل اإلى اإطار الخ�شائ�ض، وقم بتغيير الخوا�ض كما هو مو�شح بالجدول التالي:
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والآن مت ت�شميم �شا�شة املقدمة )Form1(، كال�شكل 
التايل )3-3-6(.

 ولكي ل ي�شيع عليك جهد الت�شميم قم بحفظ امللف.

�شكل )3-3-6( ت�شميم �شا�شة املقدمة

ثم  النماذج  نحفظ  اأن  امل�شروع  قبل حفظ  )ي�شتح�شن 
نحفظ امل�شروع(.

حلفظ النموذج ال�صابق نتبع اخلطوات التالية: 
.)Save Form1( اختر الأمر )File( 1  من قائمة

2  قم بت�شمية النموذج )مقدمة( ثم ا�شغط على زر  
)Save(، كما في ال�شكل التالي )7-3-3(.

رابعًا          حفظ النماذج وامل�صروع

�شكل )3-3-7( حفظ ملف النموذج

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةCommand1

Captionموافقاإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة
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يحفظ النموذج هنا على �شكل ملف داخل امل�شروع، ويقوم فيجول بي�شك باإعطاء امل�شاريع والنماذج 
اأ�شماء تلقائية يتعامل معها اأثناء الت�شغيل كما يف ت�شمية الأدوات، انظر ال�شكل )3-3-8(.

مالحظة:

ا�صم الم�صروع
ا�صم ملف الم�صروع
ا�صم ملف النموذج

بعد عملية الحفظ 

ا�صم النموذج

عنوان النموذج

�شكل )3-3-8( تو�شيح م�شميات 
النماذج وامل�شروع  املختلفة

وذلك  امل�صروع،  بحفظ  نقوم  النماذج  حفظ  بعد 
باتباع اخلطوات التالية:

.)Save Project1( اختر الأمر )File( من قائمة  1
قم بت�شمية الم�شروع )م�صروع1(، ثم ا�شغط على   2

1زر  )Save(  كما في ال�شكل )9-3-3(.

�شكل )3-3-9( حفظ ملف امل�شروع
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خام�صًا          ت�صميم النموذج الثاين )ح�صابات(

2   يتكون لديك نموذج جديد.
3   قم ب�شبط الخوا�ض للنموذج وفق الجدول التالي:

ولإن�صاء �صا�صة )ح�صابات( نحتاج اإىل اإن�صاء منوذج جديد، وخطوات الإن�صاء كالتايل:
.)Add Form( اختر )Project( 1  من قائمة

�شكل )3-3-10( تكوين منوذج جديد
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    كما تالحظ فاإن هذا النموذج يحتوي على جمموعة من الأدوات اجلديدة التي ل توجد يف النموذج ال�شابق، وهي: اأداة 
الن�ض، واأداة مربع الختيار. انظر ال�شكل )3-3-11(.

والآن قم باإن�صاء الأدوات التالية:

1  قم باإن�صاء اأداة الت�صمية، وقم بتغيير الخوا�ش ح�صب الجدول اأدناه:

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية
Nameحتديد ا�شم لالأداةLabel1

Captionاأدخل عدديناإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة

     �شكل )3-3-11( منوذج ح�شابات مو�شح عليها الأدوات

)LABEL1( اأداة الت�شمية

)CHECK1( مربع الختيار

)Command1( زر الأمر

)CHECK2( مربع الختيار
)CHECK3( مربع الختيار
)CHECK4( مربع الختيار

)Text1( مربع الن�ض
)Text2( مربع الن�ض
)Text3( مربع الن�ض
)Text4( مربع الن�ض
)Text5( مربع الن�ض
)Text6( مربع الن�ض

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية
Name حتديد ا�شم النموذجForm2

Captionح�صاباتاإظهار العنوان على اليمني العلوي للنموذج
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2  قم باإن�صاء مربع ن�ش ح�صب الخطوات التالية:
اأ اتجه بوا�شطة الفاأرة اإلى اإطار الأدوات، وقم بالنقر المزدوج على اأداة مربع الن�ض    .

ب  يتكون لدينا مربع ن�ض في و�شط النموذج، قم بتعديل حجمه وموقعه.

ج  انتقل اإلى اإطار الخ�شائ�ض، وقم بتغيير الخوا�ض كما هو مو�شح بالجدول التالي:

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية
Nameحتديد ا�شم لالأداةText1

Text فارغ( قم بحذف املوجوداإظهار الن�ض املدخل من قبل امل�شتخدم(

.)Text2(بنف�ش الطريقة قم باإن�صاء مربع ن�ش اآخر بجواره  وت�صميته بـ

3 قم باإن�صاء اأداة الإطار في اأ�صفل يمين النموذج، وقم بتغيير الخوا�ش ح�صب الجدول التالي:

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية
Nameحتديد ا�شم لالأداةFarme1

Captionحدد العمليةاإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة

عند جتميع مربعات اخليار داخل اأداة الإطار ينبغي عليك فعل الآتي:
1  ر�شم اأداة الإطار اأوًل قبل اأداة مربع الختيار.

ر�شم اأداة مربع الختيار داخل اأداة الإطار، ول يمكن الر�شم خارج اأداة الإطار   2
ثم تحريك مربع الخيار اإلى داخل الإطار.

مالحظة:
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4  قم باإن�صاء اأداة مربع الختيار ح�صب الخطوات التالية:
اأ  اتجه بوا�شطة الفاأرة اإلى اإطار الأدوات، وقم بالنقر مرة واحدة على اأداة مربع الختيار    .

ب  اتجه اإلى اأداة الإطار، وقم باإن�شاء مربع الختيار داخل هذه الأداة.
ج  انتقل اإلى اإطار الخ�شائ�ض، وقم بتغيير الخوا�ض كما هو مو�شح بالجدول التالي:

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية
Nameحتديد ا�شم لالأداةCheck1

Captionجمعاإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة

وبنف�ش الطريقة قم باإن�صاء مربعات الختيار الأخرى مع تغيري ال�صم والعنوان.

5 قم باإن�صاء اأداة زر الأمر، وقم بتغيير الخوا�ش ح�صب الجدول التالي:

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية
Nameحتديد ا�شم لالأداةCommand1

Captionح�صاباإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة

6 قم باإن�صاء اأربع اأدوات مربع ن�ش، وقم بتغيير الخوا�ش لها ح�صب الجدول التالي:

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameيقوم فيجول باإعطاء ت�صمية لهذه الأدوات حتديد ا�شم لالأداة
)Text3،Text4,Text5,Text6(الأربع وهي

Text ـــم بــحــذف املـــوجـــود داخــــل هذه اإظهار العنوان داخل الأداة فــــارغ )ق
اخلا�صية(

7 قم بحفظ النموذج وت�صميته بـ)ح�صابات(.
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وبنف�ش الطريقة قم باإن�صاء النموذج الثالث )م�صاحة امل�صتطيل( وفق اخلطوات التالية: 
.)Add Form( اختر )Project( 1  من قائمة

2  يتكون لديك نموذج جديد.
3  قم ب�شبط الخوا�ض للنموذج وفق الجدول التالي:

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم للنموذجForm3

Captionح�صاب م�صاحة م�صتطيلاإظهار العنوان على اليمني العلوي للنموذج

�صاد�صًا          ت�صميم النموذج الثالث )م�صاحات(

كما تالحظ فاإن هذا النموذج يحتوي على جمموعة من الأدوات كما يف ال�شكل التايل:

)Text1( مربع الن�ض

)Text2( مربع الن�ض

)Text3( مربع الن�ض

)Label1( اأداة الت�شمية

)Label2( اأداة الت�شمية

)Command1(  زر اأمر

     �شكل )3-3-12( منوذج )م�شاحات( مو�شح عليها الأدوات
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والآن قم باإن�صاء الأدوات التالية:

1 قم باإن�صاء اأداة الت�صمية وتغيير الخوا�ش ح�صب الجدول اأدناه:

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية
Nameحتديد ا�شم لالأداةLabel1

Captionاأدخل طول امل�صتطيلاإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة

وبنف�ش الطريقة قم باإن�صاء اأداة الت�صمية الأخرى مع تغيري العنوان والت�صمية.

2 قم باإن�صاء مربع ن�ش ح�صب الخطوات التالية:

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صية ا�صم اخلا�صية
Nameحتديد ا�شم لالأداةText1

Text فارغ( قم بحذف املوجوداإظهار الن�ض املدخل من قبل امل�شتخدم(

.)Text2( بنف�ش الطريقة قم باإن�صاء مربع ن�ش اآخر اأ�صفل منه وت�صميته بـ

3 قم باإن�صاء اأداة زر الأمر، وتغيير الخوا�ش ح�صب الجدول:

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية
Nameحتديد ا�شم لالأداةCommand1

Captionح�صاباإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة
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ما الخطوات الالزمة للبدء بت�صميم واجهة عربية للم�صتخدم؟   1

ما الغر�ش من الخوا�ش التالية:  
2

 Font  ج   Caption ب    Name اأ  
قم بت�صميم واجهة للم�صتخدم لبرنامج يقوم باإدخال العملة بالريال ال�صعودي، ومن ثم    3

يحولها اإلى عملة بالدينار الكويتي )نموذج واحد فقط(، وذلك عن طريق: 
اأ تحديد الأدوات الم�شتخدمة ور�شمها على النموذج.    

ب تحديد الخوا�ض لكل اأداة قمت بر�شمها على النموذج.    
ح ذلك بمثال. ما الفرق بين ا�صم الم�صروع، وا�صم النموذج، وا�صم الخا�صية؟ و�صّ   4

ما الخطوات الالزمة لتجميع مربعات الختيار اأو اأزرار الخيار داخل اأداة الإطار؟   5

4 قم باإن�صاء اأداة مربع ن�ش، وتغيير الخوا�ش لها ح�صب الجدول:

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية
Nameحتديد ا�شم لالأداةText3

Text فارغ )قم بحذف املوجود داخل اإظهار العنوان داخل الأداة
هذه اخلا�صية(

5  قم بحفظ النموذج وت�صميته بـ)م�صاحات(.
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كتابة الربامج وطرق تنفيذها-3 4

كيف يمكن تغيير الخ�صائ�ش خالل تنفيذ البرنامج؟  
لغة  في  البرمجة  واأوامــر  قواعد  كتابة  يمكن  اأيــن   

فيجول بي�صك؟
متى يمكن تنفيذ البرنامج؟  

  فتح م�صروع قد تم حفظه با�صتخدام لغة فيجول بي�صك.
  فتح �صا�صة البرمجة لكل نموذج مع التعرف على محتوياتها.

   كتابة اأوامر الربامج على �صا�صة الربجمة مع تنفيذ هذه الربامج.

  حفظ كل نموذج قمت بت�صميمه اأو كتابة اأوامر البرمجة له.

يف هذا التدريب �شوف نقوم بكتابة اأوامر م�شروع )ح�شابات وم�شاحات( والذي �شبق لنا اأن قمنا بت�شميم واجهة امل�شتخدم 
له، وعند كتابة هذه الأوامر لبد لنا اأن نتعرف على �شا�شة الربجمة، والتي من خاللها ن�شتطيع كتابة اأوامر هذا الربنامج.



3�

اإن لكل منوذج من النماذج �شا�شة برجمة خا�شة به، فمثاًل م�شروع )ح�شابات وم�شاحات( املكون من ثالثة مناذج 
اإجراءات  و  بالنموذج،  اإج��راءات خا�شة  الربجمة  �شا�شة  داخل  وهكذا..ويوجد  للربجمة،  �شا�شات  على ثالث  يحتوي 

خا�شة لكل اأداة من الأدوات املوجودة على ذلك النموذج، وذلك بو�شع اإجراء له يبداأ بال�شطر التايل:
Private  Sub  ا�شم الإجراء -  ا�شم الأداة اأو النموذج  )    (

وينتهي بال�شطر:
 End  Sub

نقرًاً  ل��ل��ف��اأرة  الأي�����ش��ر  ب��ال��زر  ننقر   
مزدوجًا فتظهر لنا �شا�شة الربجمة.

بي�شك  فيجول  ب��رن��ام��ج  لنا  وي�شع   
اإجراء النقر لأداة زر الأمر كما يف ال�شكل 

 .)3-4-1(

ل��ن��ا كيفية  ت��و���ش��ح  ال��ت��ال��ي��ة  واخل���ط���وات 
طريقة  مع  ال��ربجم��ة،  �شا�شة  ا�شتخدام 
كتابة اأوامر لغة فيجول بي�شك عليها، ومن 

ثم طريقة التنفيذ.

النافذة الأوىل  اأن�شاأناه �شابقًا با�شم »م�شروع1« م�شروع )ح�شابات وم�شاحات( لدينا  مثال:  يف امل�شروع الذي 
با�شم »مقدمة«، يوجد على هذا النموذج اأداة زر اأمر با�شم »Command1«، وعندما نريد اأن نكتب اأوامر معينة 

لتنفيذها ن�شغط على الزر، وهذه الأوامر نكتبها داخل �شا�شة الربجمة.

�شكل )3-4-1(  �شا�شة تو�شح �شكل 
�شا�شة الربجمة والإجراءات داخلها
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                  الربنامج الأول / برنامج ح�صابات

تم  ال��ذي  وم�شاحات  ح�شابات  م�شروع  بفتح  قم   1
با�شم  وحفظناه  ال�شابقة  التدريبات  في  اإن�شاوؤه 
 )Recent( م�صروع1«، وذلك باختيار التبويب«
ثم النقر المزدوج على ا�شم الم�شروع »م�صروع1« 

كما يو�شح ذلك ال�شكل )2-4-3(.

�شكل )3-4-3(  منوذج )ح�شابات(

�شكل )3-4-2(  فتح امل�شروع »م�شروع1«

قم باختيار النموذج الثاني )ح�صابات(، وذلك   2
بالنقر المزدوج عليه من محتوى الم�شروع، كما 

هو مو�شح في ال�شكل )3-4-3(.
نموذج )ح�صابات(،  ال�شا�شة  لك  �شوف تظهر   3
في  باإن�شائها  قمت  اأدوات  م��ن  تتكون  وال��ت��ي 
ال�شابقة، وهذه الأدوات مو�شحة في  التدريبات 

ال�شكل )3-4-4( باأ�شمائها.
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)LABEL1( اأداة الت�شمية

)CHECK1( مربع الختيار

)Command1( زر الأمر

)CHECK2( مربع الختيار
)CHECK3( مربع الختيار
)CHECK4( مربع الختيار

)Text1( مربع الن�ض
)Text2( مربع الن�ض
)Text3( مربع الن�ض
)Text4( مربع الن�ض
)Text5( مربع الن�ض

)Text6( مربع الن�ض

     �شكل )4-4-3(
منوذج )ح�شابات( والأدوات موجودة 

اأداتي مربع الن�ض، وباختيار  باإدخال عددين في  اأن نكتب الأوامر المتعلقة بهذا النموذج، والتي تقوم  والآن نريد   4
العملية الح�شابية المطلوبة من اأداة مربع الختيار تظهر النتيجة في اأدوات الم�شميات الأخرى.

قبل اأن ننتقل اإلى كتابة الأوامر لبد من معرفة المكان الذي �شوف يحتوي هذه الأوامر وهي �شا�شة البرمجة، فكيف   5
يتم الدخول اإلى هذه ال�شا�شة والتعامل معها؟

قد  نكون  اأن  لب��د  ال��ربجم��ة  �شا�شة  اإىل  للدخول 
حددنا النموذج املراد كتابة اأوامره، وقد حددنا - كما 
الثاين )ح�شابات(،  النموذج  ال�شابقة -  يف اخلطوات 

ثم نبداأ بخطوات الربجمة:

النقر املزدوج على الأداة التي تقوم بتنفيذ الأوامر   1
املزدوج  بالنقر  الأم��ر، لذلك قم  وهي غالبًا زر 
وامل�شماة   )Command1( الأم����ر  زر  على 
ب�)ح�شاب(، كما يو�شح ذلك ال�شكل )5-4-3(.

                    �صا�صة الربجمة وطريقة التعامل معها:

�شكل )5-4-3( 
للدخول يف �شا�شة الربجمة قم بالنقر املزدوج على الزر 
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تظهر لك �شا�شة كما في ال�شكل )6-4-3( وهي �شا�شة البرمجة، وكما تالحظ فاإن �شا�شة البرمجة مكونة من:  2
الإجراءات  لــ�ــصــرد  ــع  ــرب م   �
برنامج  فـــي  الـــمـــوجـــودة 
يقوم  ح��ي��ث  بي�صك:  فــيــجــول 
الإجراءات  ب�شرد  ال��م��رب��ع  ه��ذا 
ال�شائعة في برنامج فيجول بي�شك 
اإجراء  واأه���م  اأح��ده��ا،  واخ��ت��ي��ار 
هو  التدريبات  هذه  في  م�شتخدم 
اإجراء )Click(، ويتم تنفيذ هذا 
الم�شتخدم  يقوم  عندما  الإج��راء 
مرة  الأي�����ش��ر  ال��ف��اأرة  زر  ب�شغط 

واحدة على اأداة من الأدوات.

فيها  الأوام��ر  كتابة  المراد  الأداة  تحديد  يمكننا  حيث  بالنموذج:  المرتبطة  الأدوات  ل�صرد  مربع   �
 ،)Command1( والمرتبطة بالإجراء المحدد، ونالحظ هنا اأن فيجول بي�شك قد عر�ض لنا اأداة زر الأمر

وذلك لأن الدخول اإلى �شا�شة البرمجة كان عن طريقها.

�صا�صة البرمجة: ويتم فيها كتابة اأوامر فيجول بي�شك.   �

     �شكل )3-4-6( �شا�شة الربجمة مو�شح عليها املكونات

هنالك طريقة اأخرى للدخول اإىل �شا�شة الربجمة: وذلك عن طريق حتديد اأداة زر 
.)F7( الأمر ثم ال�شغط على مفتاح

مالحظة:
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ب��ع��د ال���دخ���ول اإل����ى ���ش��ا���ش��ة ال��ب��رم��ج��ة، ن��الح��ظ اأن    3
اأول  وهو  خاليًا،  اإج��راًء  لنا  عر�ض  قد  بي�شك  فيجول 
ما يقوم به فيجول بي�شك عند فتح نموذج لم يتم فيه 

كتابة اأي اأمر من الأوامر. 

الإجراء  ه������ذا  ع���ل���ى  ق�������ش���ي���رة  وق����ف����ة  وه����ن����ا         
الإجراء  هذا  اأن   يالحظ  يحتويها،  التي  والمحتويات 

مكون من �شتة اأجزاء  هي:

)Private Sub(: وهذا يو�شح اأن هذا اإجراء فرعي داخل البرنامج وهو ثابت في جميع الإجراءات.   �

�  ا�صم الأداة اأو النموذج: وهو هنا )Command1(، ولكنه يتغير بح�شب الأداة اأو النموذج.

حرف ال�صرطة ال�صفلية )-(: وهو يربط بين ا�شم الأداة اأو النموذج وبين الإجراء.   �

الإجراء: وهو هنا )Click( اأي عند النقر، وهو ال�شائع والم�شتخدم غالبًا في تدريباتنا التالية، ولكنه قد    �
يتغير ح�شب الإجراء المراد القيام به.

الفراغ بين ال�صطر الأول وال�صطر الثاني: وهو مهياأ لكتابة اأوامر البرمجة من قبل المبرمج، ويتم تنفيذ    �
هذه الأوامر كلما وقع الإجراء، وهو هنا النقر على زر الفاأرة الأي�شر.

)End Sub(: ومعناه نهاية البرنامج الفرعي.   �

ومعنى هذا الإجراء: اأنه متى ما مت النقر �شغطة واحدة على زر  الأمر )Command1( فاإن 
الربنامج يقوم بتنفيذ   الأوامر املح�شورة بني ال�شطر الأول والأخري.
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مازلنا يف النموذج الثاين، ومن هذا النموذج �شوف تقوم بكتابة الأوامر، والآن قم بكتابة اأوامر هذا الربنامج 

والتي حتقق:
.)Text1 ،Text2( الح�شول على البيانات من مربعي الن�ض  �

المعالجة التي تجرى على العمليات لإظهار المخرجات.  �
 )Text3،Text4،Text5،Text6( الح�شول على مخرجات البرنامج من خالل اأدوات مربعات الن�شو�ض  �

Private Sub Command1_Click )(

 Dim A، B As Single
 A = Text1.Text
 B = Text2.Text
  If Check1.Value = 1 Then Text3.Text = "= حا�شل اجلم���ع"& A + B
  If Check2.Value = 1 Then Text4.Text = "= حا�ش�ل الط�رح"& A -  B
  If Check3.Value = 1 Then Text5.Text = "= حا�ش�ل ال�ش�رب"& A * B
  If Check4.Value = 1 Then Text6.Text = "= حا�شل الق�شمة"& A /  B
End Sub

                    كتابة الأوامر وتنفيذها:
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بذلك نكون قد كتبنا اأوامر برنامج )ح�شابات( كما هو مو�شح يف ال�شكل )7-4-3(، واملعنى لهذه الأ�شطر :
ال�صطر الأول: عندما يتم النقر على زر الأوامر �شغطة واحدة نفذ الأ�شطر التالية.

ال�صطر الثاين: تعريف املتغريات امل�شتخدمة يف الربنامج وهي )A للعدد الأول( و )B للعدد الثاين(، وهذا 
ال�شطر هو �شطر اختياري كما ذكرنا يف تعريف املتغريات.

.)A( وتخزينها يف املتغري )Text1( ال�صطر الثالث: احل�شول على البيانات املدخلة يف مربع الن�ض
.)B( وتخزينها يف املتغري )Text2( ال�صطر الرابع: احل�شول على البيانات املدخلة يف مربع الن�ض

يو�شح  �شرط  اخلام�ش:  ال�صطر 
باختيار  قام  قد  امل�شتخدم  كان  اإن 
باجلمع  اخل��ا���ض  الخ��ت��ي��ار  م��رب��ع 
فعندئذ   ،)Check1( وامل�����ش��م��ى 
بطباعة  ال��ربن��ام��ج  ي��ق��وم  ���ش��وف 
اأداة مربع  حا�شل جمع العددين يف 

.)Text3( الن�ض امل�شمى
ال�صطر ال�صاد�ش: 

�شرط يو�شح اإن كان امل�شتخدم قد 
قام باختيار مربع الختيار اخلا�ض 
 ،)Check2( وامل�شمى  ب��ال��ط��رح 
الربنامج  ي��ق��وم  ���ش��وف  ف��ع��ن��دئ��ذ 

.)Text4( بطباعة حا�شل طرح العددين يف اأداة مربع الن�ض امل�شمى
 ،)Check3( ال�صطر ال�صابع: �شرط يو�شح اإن كان امل�شتخدم قد قام باختيار مربع الختيار اخلا�ض بال�شرب وامل�شمى

.)Text5( فعندئذ �شوف يقوم الربنامج بطباعة حا�شل �شرب العددين يف اأداة مربع الن�ض امل�شمى
والم�شمى  بالق�شمة  الخا�ض  الختيار  مربع  باختيار  قام  قد  الم�شتخدم  كان  اإن  يو�شح  �شرط  الثامن:  ال�صطر 
الم�شمى  الن�ض  مربع  اأداة  في  العددين  ق�شمة  حا�شل  بطباعة  البرنامج  يقوم  �شوف  فعندئذ   ،)Check4(

.)Text6(
ال�صطر التا�صع: نهاية الإجراء.

     �شكل )3-4-7( اأوامر برنامج )ح�شابات( بعد كتابتها يف �شا�شة الربجمة



4-3

46

وبذلك نكون قد قمنا بت�شميم الربنامج الأول لنا 
الربنامج  ولتنفيذ هذا  برنامج )ح�صابات(،  وهو 
قم بالنقر على مفتاح التنفيذ من �شريط الأدوات اأو 
اختيار الأمر )Start( من قائمة )Run(، كما هو 

مو�شح يف ال�شكل )8-4-3( ليتم تنفيذ امل�شروع.  

     �شكل )3-4-8( �شا�شة طريقة تنفيذ امل�شروع

الأوىل وهي  ال�شا�شة  تنفيذ  لقد مت     ماذا تالحظ؟ 
)Form1( �شا�شة املقدمة، ذلك لأن فيجول بي�شك 
ولكن  باإن�شائها،  قمت  �شا�شة  اأول  بتنفيذ  ي��ق��وم 
ال�شا�شة  بتنفيذ  يقوم  اأن  بي�شك  فيجول  با�شتطاعة 

التي ترغب، واإليك خطوات ذلك:

     �شكل )3-4-9( تحديد النموذج الذي يتم تنفيذه اأوًل

قم باإيقاف تنفيذ البرنامج، وذلك بالنقر على   �
عالمة )      ( في اأعلى يمين النموذج.

القائمة  ومن   ،)Project( قائمة  اإلى  انتقل   �
اختر اآخر اأمر فيها وهو ا�شم الم�شروع متبوعًا 

.)Properties( بكلمة
 )General( على  ا�شغط  قائمة،  لك  تظهر   �

كما في ال�شكل )3-4-9(.
قائمة  ف��ي  لأ���ش��ف��ل  المتجه  ال�شهم  ا���ش��غ��ط    �
)Startup Object(، ليعر�ض لك كل ملفات 
النموذج  ملف  الملفات  هذه  ومن  الم�شروع، 
ثم  الملف  باختيار  قم   ،)Form2( الثاني 

.)Ok( ا�شغط على زر الأمر
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على  النقر  اأخ��رى عن طريق  مرة  امل�شروع  بتنفيذ  قم  والآن      
 )Run( زر التنفيذ يف �شريط الأدوات،  اأو النتقال اإىل القائمة
ومنها نختار الأمر )Start(، ويف حالة وجود اأي خطاأ �شواء لغوي  
)يف اإمالء الأوامر( اأو منطقي )ت�شميم الربنامج( فاإن الربنامج 

يقوم بعر�شه.
منوذج  تنفيذ  اأو  الربنامج  يف  خطاأ  لوجود  الربنامج  ولإي��ق��اف 

خاطىء ن�شتخدم اإحدى طرق ثالث، وهي:
( يف اأعلى ميني النموذج املنفذ. 1 النقر على الرمز )

2 النقر على زر التوقف في �شريط الأدوات.
.)End( ومنها اختيار الأمر )Run( 3 النتقال اإلى القائمة

والآن قم بحفظ النموذج عن طريق النقر على رمز  من �شريط الأدوات.

     �شكل )3-4-10( طرق اإيقاف البرنامج

                  الربنامج الثاين / برنامج ح�صاب م�صاحة امل�صتطيل

وذلك  )م�شاحات(،  الثالثة  ال�شا�شة  باختيار  قم   1
بالنقر المزدوج عليها من محتوى الم�شروع.

�شوف تظهر لك ال�شا�شة، كما في ال�شكل )11-4-3(.  2
تالحظ في هذه ال�شا�شة اأنها تتكون من اأدوات قد   3

قمت باإن�شائها في التدريبات ال�شابقة.
تقوم  والتي  المطلوبة  الأوام��ر  نكتب  اأن  نريد  والآن   4
باإدخال الطول والعر�ض للم�شتطيل في اأداتي مربع 
الن�ض، وباختيار زر الأمر )ح�شاب( تظهر النتيجة 

في اأداة مربع الن�ض الثالثة.
قم بالدخول اإلى �شا�شة البرمجة عن طريق النقر      �شكل )3-4-11( نموذج )م�شاحات(  5

المزدوج على زر الأمر )Command1( والم�شمى في هذه ال�شا�شة )ح�شاب( من على �شا�شة )م�شاحة الم�شتطيل(.
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والآن قم بكتابة اأوامر هذا البرنامج والتي تحقق:  6
.)Text1 ،Text2( الح�شول على طول وعر�ض الم�شتطيل من مربعي الن�ض  �  

�  المعالجة التي تجرى على العمليات لإظهار المخرجات، وهي معادلة م�شاحة الم�شتطيل.  
.)Text3( الح�شول على مخرجات البرنامج بوا�شطة اأداة مربع الن�ض  �  

وفي اإجراء النقر على زر الأمر )Command1( نكتب الأوامر التالية:  

Private Sub Command1_Click )(
  Dim A،  B As Single
  A = Text1.Text
  B = Text2.Text
  Text3.Text ="=م�شاحة امل�شتطيل" &A * B
End Sub

واملعنى لهذه الأ�صطر:
ال�صطر الأول: عندما يتم النقر على زر الأوامر �شغطة واحدة نفذ الأ�شطر التالية.

لعر�ض   )B(و امل�شتطيل،  لطول   )A( وهي الربنامج،  امل�شتخدمة يف  املتغريات  تعريف  الثاين:  ال�صطر 
امل�شتطيل.

.)A( وتخزينها يف املتغري )Text1( ال�صطر الثالث: احل�شول على البيانات املدخلة يف مربع الن�ض
.)B(وتخزينها يف املتغري )Text2( ال�صطر الرابع: احل�شول على البيانات املدخلة يف مربع الن�ض

الن�ض  مربع  اأداة  يف  × العر�ض(  )الطول  ت�شاوي  والتي  امل�شتطيل،  م�شاحة  طباعة  اخلام�ش:  ال�صطر 
.)Text3( امل�شمى

 ال�صطر ال�صاد�ش: نهاية الإجراء.
والآن قم بحفظ النموذج عن طريق النقر على رمز قر�ض من �شريط الأدوات وتنفيذ الربنامج.
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                  الربط بني النماذج بوا�صطة النموذج الأول )مقدمة(

عندما �شرحنا برناجمي )ح�شابات( و)م�شاحات( وو�شعنا الأوامر اخلا�شة قمنا بتنفيذ كل برنامج على حدة، وكنا يف 
بداية التخطيط للربنامج و�شعنا �شا�شة مقدمة جتعل امل�شتخدم يختار بني تنفيذ اأحد الربناجمني واأ�شميناها )مقدمة(، 

ولكن كيف يتم الربط بني هذا النموذج ومنوذجي )ح�شابات( و)م�شاحات(؟

لعمل هذا الربط نقوم بعمل اخلطوات التالية: 

وذلك  )مقدمة(  الأول  النموذج  باختيار  ق��م   1
بالنقر المزدوج عليه من محتوى الم�شروع، �شوف 

تظهر لك ال�شا�شة كما في ال�شكل )12-4-3(.
اأدوات  تتكون من  اأنها  ال�شا�شة  تالحظ في هذه    2

قد قمت باإن�شائها في التدريبات ال�شابقة.
والآن نريد اأن نكتب الأوامر المطلوبة التي تقوم   3
بعملية الربط بين نموذج المقدمة والنموذجين 

الآخرين )ح�شابات وم�شاحات(.
طريق  عن  البرمجة  �شا�شة  اإل��ى  بالدخول  قم   4

�شكل )12-4-3( 
نموذج )مقدمة(

�   عمليات املعاجلة التي جترى لإمتام عملية الربط.وذلك على النحو التايل:   

Private Sub Command1_Click )(

  If Option1.Value = True Then Form2.Show
  If Option2.Value = True Then Form3.Show
End Sub

النقر المزدوج على زر الأمر )Command1( والذي عنوانه في هذا النموذج )موافق(.
والآن قم بكتابة اأوامر هذا البرنامج والتي تحقق:  5
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واملعنى لهذه الأ�صطر:
ال�صطر الأول: عندما يتم النقر على زر الأوامر �شغطة واحدة نفذ الأ�شطر التالية.

ال�صطر الثاين: �شرط يو�شح اإن كان امل�شتخدم قد قام باختيار زر اخليار اخلا�ض بربنامج )ح�شابات( وامل�شمى 
)Option1(، فعندئذ يعر�ض تنفيذ الربنامج، وهذا ما يعنيه الأمر )Form2.Show( اأي عر�ض تنفيذ النموذج 

.)Name( وذلك بوا�شطة اخلا�شية )Form2( الثاين وهو برنامج ح�شابات، حيث اإننا اأ�شميناه �شابقًا با�شم
ال�صطر الثالث: �شرط يو�شح اإن كان امل�شتخدم قد قام باختيار زر اخليار اخلا�ض بربنامج )م�شاحات( وامل�شمى 
)Option2(، فعندئذ يعر�ض تنفيذ الربنامج، وهذا ما يعنيه الأمر )Form3.Show( اأي عر�ض تنفيذ النموذج 

.)Name( وذلك بوا�شطة اخلا�شية )Form3( الثالث وهو برنامج م�شاحات، حيث اإننا اأ�شميناه �شابقًا با�شم
ال�صطر الرابع: نهاية الإجراء.

قم بحفظ النموذج عن طريق النقر على رمز قر�ض من �شريط الأدوات.

                  تنفيذ الربنامج )ح�صابات وم�صاحات(
بالنقر على مفتاح  وبذلك نكون قد قمنا بت�شميم م�شروع )ح�شابات وم�شاحات(، ولتنفيذ هذا الربنامج قم 

التنفيذ من �شريط الأدوات، اأو اختيار الأمر )Start( من قائمة )Run( ليتم تنفيذ امل�شروع.
 ،)Form2( ولكن قبل التنفيذ توقف قلياًل، وذلك لأننا حددنا �شابقًا لفيجول بي�شك اأن يقوم بتنفيذ النموذج الثاين 

لذا فاإننا نقوم بتعديل النموذج الذي ينبغي تنفيذه اأوًل وهو النموذج الأول )مقدمة( ح�شب اخلطوات التالية: 
انتقل اإلى قائمة )Project(، ومن القائمة اختر اآخر اأمر   �
.)Properties(فيها وهو ا�شم الم�شروع متبوعًا بكلمة

.)General( تظهر لك قائمة، ا�شغط على  �
 ،)Startup Object( ا�شغط ال�شهم المتجه لأ�شفل في قائمة  �
الأول  النموذج  اختر  الم�شروع،  ملفات  كل  لك  ليعر�ض 

.)Ok( ا�شغط على  زر الأمر ،)Form1(
والآن قم بتنفيذ امل�شروع مرة اأخرى عن طريق النقر على 
زر التنفيذ يف �شريط الأدوات، اأو من القائمة )Run( نختار 

     �شكل )3-4-13( ال�شا�شة الرئي�شية للبرنامج بعد التنفيذالأمر )Start(، فيظهركما يف ال�شكل )3-4-13(.
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 ،)F1( اإذا كان لدينا م�صروع في فيجول بي�صك يحتوي على ثالثة نماذج: النموذج الأول  1
بي�صك  فيجول  برنامج  يقوم  اأن  ونريد   ،)F3( الثالث  والنموذج   ،)F2( الثاني  والنموذج 
بتنفيذ النموذج الثالث )F3( اأوًل، ما الخطوات التي نتخذها لكي يقوم فيجول بي�صك 

بذلك؟
يقوم  ثم  ومن  المثلث،  وقاعدة  ارتفاع  باإدخال  يقوم  بي�صك  فيجول  بلغة  برنامجًا  اكتب   2

بح�صاب م�صاحة المثلث، علمًا اأن م�صاحة المثلث=)القاعدة × الرتفاع( ÷ 2.
)البرنامج مكون من نموذج واحد، قم بجميع خطوات البرمجة لحل هذا ال�صوؤال(.  

         وحدد من خالل التطبيق العملي م�صاحة املثلث لكل من الأبعاد التالية:

امل�صاحةالرتفاعالقاعدة
64

2.51.5

73.75
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تطبيقات وم�صاريع-3 5

بي�صك  فيجول  لغة  على  العمل  اأجــعــل  كيف   
�صهاًل؟

من  اأكثر  على  الم�صروع  يحتوي  اأن  يمكن  هل   
برنامج؟

برنامجًا  لها  ت�صمم  اأن  يمكن  التي  الأعمال  ما   
ينظم عملها ويخت�صر الجهد والوقت؟

ت�صميم برنامج با�صتخدام لغة فيجول بي�صك.  
فيجول  لغة  با�صتخدام  م�صترك  م�صروع  ت�صميم   

بي�صك.
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اأوامر  وكتابة  امل�شتخدم  واجهة  ت�شميم  على  تتمر�ض  متنوعة حتى  تطبيقات  اإىل  نتطرق  �شوف  التدريب  هذا  يف 
الربنامج، وقد بداأنا يف هذا التدريب باإن�شاء تطبيقات ب�شيطة وقريبة من برنامج )ح�شابات وم�شاحات(، ثم ننتقل 

ب�شورة تدريجية اإىل تطبيقات اأكرث عمقًا وتتطلب فهمًا اأكرث كما يف التطبيق الرابع من هذا التدريب.

وبعد اأن تتمر�ض على اإن�شاء هذه التطبيقات تنتقل اإىل اإن�شاء م�شاريع با�شتخدام الطرق التي متت درا�شتها يف هذه 
التدريبات، وذلك بالتعاون مع زمالئك حتى يتم لك الفهم اجليد - باإذن اهلل.

التطبيقات اأوًل            

    قم بكتابة برنامج با�شتخدام فيجول بي�شك يقوم باإدخال الزاوية بالتقدير ال�شتيني ويحولها اإىل الزاوية بالتقدير 
الدائري، علمًا اأن : الزاوية بالتقدير الدائري = )الزاوية بالتقدير ال�شتيني × 3.14( ÷ 180

الحل

نقوم اأوًل بتحليل عنا�شر امل�شاألة، وذلك بتحديد التايل:
�  مخرجات البرنامج: الزاوية بالتقدير الدائري.

�  مدخالت البرنامج: الزاوية بالتقدير ال�شتيني،
.)m(  ولنرمز لها     

�  عمليات المعالجة: معادلة عملية التحويل.

بناء على �شياغة امل�شاألة ن�شتطيع ت�شميم النموذج :  
�شكل )3-5-1( نموذج تحويل ال�شتيني اإلى دائري

التطبيق الأول

�صياغة حل امل�صاألة وت�صميم النموذج اأوًل
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2  قم باإن�شاء اأداة الت�شمية، وتغيري اخلوا�ض ح�شب اجلدول اأدناه:
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةLabel1

Captionاأدخل الزاوية بالتقدير ال�صتينياإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة 

3  قم باإن�شاء مربع ن�ض، وقم بتغيري اخلوا�ض ح�شب اجلدول التايل:
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةText1

Textفارغ( قم بحذف املوجوداإظهار الن�ض املدخل من قبل امل�شتخدم(

والآن قم باإن�صاء الأدوات التالية كما يحتويها ت�صميم النموذج ال�صابق.

وبنف�ش الطريقة قم باإن�صاء اأداة الت�صمية الأخرى مع تغيري العنوان والت�صمية.

وبنف�ش الطريقة قم باإن�صاء مربع الن�ش الآخر وت�صميته 

1  قم ب�شبط اخلوا�ض للنموذج وفق اجلدول التايل:
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم للنموذجForm1

Captionالتحويل من ال�صتيني اإىل الدائرياإظهار العنوان على اليمني العلوي للنموذج

ت�صميم الواجهة با�صتخدام برنامج فيجول ثانيًا
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4  قم باإن�شاء اأداة زر الأمر، وقم بتغيري اخلوا�ض ح�شب اجلدول:
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةCommand1

Captionحتويــلاإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة

5  قم بحفظ النموذج وت�شميته )زاوية(.

مربع  اأداة  ال�شتيني يف  بالتقدير  الزاوية  باإدخال  تقوم  والتي  املطلوبة،  الأوام��ر  نكتب  اأن  نريد  والآن 
الن�ض الأوىل، وباختيار زر الأمر )حتويل(  تظهر الزاوية بالتقدير الدائري يف اأداة مربع الن�ض الثانية، 

وخطوات كتابة الأوامر كالتايل:
      )1dnammoC( 1  قم بالدخول اإلى �شا�شة البرمجة عن طريق النقر المزدوج على زر الأمر

             والم�شمى في هذه ال�شا�شة )تحويل(.
2  قم بكتابة الأوامر التالية:

Private Sub Command1_Click ( )
  Dim m As Single
  Const pi = 3.14
  m = Text1.Text
  Text2.Text = m * pi / 180
End Sub

ثالثًا كتابة اأوامر الربنامج
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احلرارة  درجة  اإىل  ويحولها  باملئوي  احل��رارة  درجة  باإدخال  يقوم  بي�شك  فيجول  با�شتخدام  برنامج  بكتابة  قم 
بالفهرنهايتي، علمًا اأن :

درجة احلرارة الفهرنهايتية =  )9  ÷ 5  × درجة احلرارة باملئوي( + 32.

الحل
نقوم اأوًل بتعريف وحتليل عنا�شر امل�شاألة، وذلك بتحديد التايل:

مخرجات البرنامج: درجة الحرارة بالفهرنهايت.  �
.)r(  مدخالت البرنامج: درجة الحرارة بالمئوي، ولنرمز لها  �

عمليات المعالجة: معادلة عملية التحويل.  �
بناء على �شياغة امل�شاألة ن�شتطيع ت�شميم النموذج التايل :

التطبيق الثاين

�صياغة حل امل�صاألة وت�صميم النموذج اأوًل

واملعنى لهذه الأ�صطر:
ال�صطر الأول: عندما يتم النقر على زر الأوامر �شغطة واحدة نفذ الأ�شطر التالية.

ال�صطر الثاين: تعريف املتغريات امل�شتخدمة يف الربنامج، وهي )m( التي متثل الزاوية املدخلة.
ال�صطر الثالث: تعريف الثوابت امل�شتخدمة يف الربنامج، وهي )Pi( التي ت�شاوي )3.14(. 

يف  وتخزينها   )Text1( الن�ض  مربع  يف  املدخلة  البيانات  على  احل�شول  الــرابــع:  ال�صطر 
.)m(املتغري

.)Text2( ال�صطر اخلام�ش: طباعة نتيجة التحويل يف اأداة مربع الن�ض امل�شمى
 ال�صطر ال�صاد�ش: نهاية الإجراء.

والآن قم بحفظ النموذج عن طريق النقر على رمز قر�ض من �شريط الأدوات، وتنفيذ الربنامج عن 
طريق النقر على زر التنفيذ.
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�شكل )3-5-2( نموذج تحويل من المئوي اإلى الفهرنهايتي

1  قم ب�شبط اخلوا�ض للنموذج وفق اجلدول التايل:
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم للنموذجForm1

Captionالتحويل من املئوي اإىل الفهرنهايتياإظهار العنوان على اليمني العلوي للنموذج

ت�صميم الواجهة با�صتخدام برنامج فيجول ثانيًا

2  قم باإن�شاء اأداة الت�شمية، وتغيري اخلوا�ض ح�شب اجلدول اأدناه:
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةLabel1

Captionاأدخل درجة احلرارة باملئوي:اإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة

والآن قم باإن�صاء الأدوات التالية كما يحتويها ت�صميم النموذج ال�صابق.

.)Label2( وبنف�ش الطريقة قم باإن�صاء اأداة الت�صمية الأخرى مع تغيري العنوان وت�صميته
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3  قم باإن�شاء مربع ن�ض، وقم بتغيري اخلوا�ض ح�شب اجلدول التايل:
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةText1

Textفارغ( قم بحذف املوجوداإظهار الن�ض املدخل من قبل امل�شتخدم(  

4  قم باإن�شاء اأداة زر الأمر، وقم بتغيري اخلوا�ض ح�شب اجلدول:
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةCommand1

Captionحتويــلاإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة

5  قم بحفظ النموذج وت�شميته )زاوية(.

والآن نريد اأن نكتب الأوامر املطلوبة التي تقوم باإدخال درجة احلرارة باملئوي يف اأداة مربع الن�ض الأوىل، وباختيار 
زر الأمر )حتويل( تظهر درجة احلرارة بالفهرنهايتي يف اأداة مربع الن�ض الثانية، وخطوات كتابة الأوامر كالتايل:

               )1dnammoC( 1  قم بالدخول اإلى �شا�شة البرمجة عن طريق النقر المزدوج على زر الأمر
والم�شمى في هذه ال�شا�شة )تحويل(. 

2  قم بكتابة الأوامر التالية:

.)Text2( وبنف�ش الطريقة قم باإن�صاء مربع الن�ش الآخر وت�صميته

ثالثًا كتابة اأوامر الربنامج

Private Sub Command1_Click ( )
  Dim r As Single
  r = Text1.Text
  Text2.Text = ( 9 / 5 * r ) + 32
End Sub
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والآن نريد اأن نكتب الأوامر املطلوبة التي تقوم باإدخال درجة احلرارة باملئوي يف اأداة مربع الن�ض الأوىل، وباختيار 
زر الأمر )حتويل( تظهر درجة احلرارة بالفهرنهايتي يف اأداة مربع الن�ض الثانية، وخطوات كتابة الأوامر كالتايل:

               )1dnammoC( 1  قم بالدخول اإلى �شا�شة البرمجة عن طريق النقر المزدوج على زر الأمر
والم�شمى في هذه ال�شا�شة )تحويل(. 

2  قم بكتابة الأوامر التالية:

واملعنى لهذه الأ�صطر:
ال�صطر الأول: عندما يتم النقر على زر الأوامر �شغطة واحدة نفذ الأ�شطر التالية.

ال�صطر الثاين: تعريف املتغريات امل�شتخدمة يف الربنامج، وهي )r( التي متثل احلرارة املدخلة.

.)r(وتخزينها يف املتغري )Text1( ال�صطر الثالث:احل�شول على البيانات املدخلة يف مربع الن�ض

.)Text2( ال�صطر الرابع: طباعة نتيجة التحويل يف اأداة مربع الن�ض امل�شمى

ال�صطر اخلام�ش: نهاية الإجراء.

      قم بكتابة برنامج با�شتخدام فيجول بي�شك يقوم باإدخال مبلغ معني من املال، ويقوم بح�شاب الزكاة للمبلغ 
اإذا جتاوز املبلغ )400 ريال(، اأما اإذا كان املبلغ اأقل من اأو ي�شاوي 400 ريال فاإن الربنامج يطبع الر�شالة التالية 

)الربنامج يقوم بح�شاب الزكاة لأكرث من 400 ريال(، علمًا اأن الزكاة = 0.025 × املبلغ.

الحل

   نقوم اأوًل بتعريف وحتليل عنا�شر امل�شاألة، وذلك بتحديد التايل:
مخرجات البرنامج: مقدار زكاة المال.  �

.)m( مدخالت البرنامج: مبلغ المال ولنرمز له  �
�  عمليات المعالجة:  هذه الم�شاألة تحتوي على عمليتي معالجة:

التطبيق الثالث

�صياغة حل امل�صاألة وت�صميم النموذج اأوًل

بتنفيذ وق��م  الأدوات،  �شريط  م��ن  قر�ض  رم��ز  على  النقر  طريق  ع��ن  النموذج  بحفظ  ق��م  والآن       
الربنامج عن طريق النقر على زر التنفيذ من �شريط الأدوات .
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1  ال�شرط في الم�شاألة، وهو اأن يتم ح�شاب 
الزكاة للمال الذي يتجاوز 004 ريال .

2  معادلة الزكاة هي :
زكاة المال = 520.0 × مبلغ المال.  

    بناء على �شياغة امل�شاألة ن�شتطيع ت�شميم النموذج 
التايل :  

�شكل )3-5-3( نموذج ح�شاب الزكاة

1  قم ب�شبط اخلوا�ض للنموذج وفق اجلدول التايل:
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم للنموذجForm1

Captionبرنامج ح�صاب الزكاةاإظهار العنوان على اليمني العلوي للنموذج

2  قم باإن�شاء اأداة الت�شمية، وتغيري اخلوا�ض ح�شب اجلدول اأدناه :
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةLabel1

Captionاأدخل املبلغ )اأكرث من 400 ريال(اإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة 

والآن قم باإن�صاء الأدوات التالية كما يحتويها ت�صميم النموذج ال�صابق.

ت�صميم الواجهة با�صتخدام برنامج فيجول ثانيًا

وبنف�ش الطريقة قم باإن�صاء اأداة الت�صمية الأخرى مع تغيري العنوان والت�صمية.
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3  قم باإن�شاء مربع ن�ض، وقم بتغيري اخلوا�ض ح�شب اجلدول التايل:

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية
Nameحتديد ا�شم لالأداةText1

Textفارغ( قم بحذف املوجوداإظهار الن�ض املدخل من قبل امل�شتخدم(  

4  قم باإن�شاء اأداة زر الأمر، وقم بتغيري اخلوا�ض ح�شب اجلدول:
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةCommand1

Captionزكــاةاإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة

5  قم بحفظ النموذج وت�شميته )زك��اة(.

وبنف�ش الطريقة قم باإن�صاء مربع الن�ش الآخر وت�صميته 

والآن نريد اأن نكتب الأوامر املطلوبة التي تقوم باإدخال املبلغ يف اأداة مربع الن�ض الأوىل، وباختيار 
زر الأمر ) زكاة ( تظهر القيمة يف اأداة مربع الن�ض الثانية، وخطوات كتابة الأوامر كالتايل:

              )1dnammoC( 1  قم بالدخول اإلى �شا�شة البرمجة عن طريق النقر المزدوج على زر الأمر
والم�شمى في هذه ال�شا�شة )زكاة(. 

2  قم بكتابة الأوامر التالية:

ثالثًا كتابة اأوامر الربنامج
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Private Sub Command1_Click ( )
  Dim m As Single,z As Single
  m = Text1.Text
  z = 0.025 * m
  If m > 400 Then

         Text2.Text = " =الزكاة " & z
  Else

         Text2.Text = " الربنامج يقوم بح�شاب الزكاة لأكرث من 400 ريال" 
  End If
End Sub

واملعنى لهذه الأ�صطر:
ال�صطر الأول: عندما يتم النقر على زر الأوامر �شغطة واحدة نفذ الأ�شطر التالية.

ال�صطر الثاين: تعريف املتغريات امل�شتخدمة يف الربنامج، وهي )m(، والتي متثل املبلغ املدخل، 
واملتغري )z(  والذي ميثل قيمة الزكاة .

.)m( وتخزينها يف املتغري ،)Text1( ال�صطر الثالث: احل�شول على البيانات املدخلة يف مربع الن�ض
.)z( ال�صطر الرابع: اإ�شناد قيمة الزكاة ح�شب املعادلة اإىل املتغري

ال�صطر اخلام�ش - التا�صع : اختبار قيمة املبلغ املدخل، فاإذا كان املبلغ اأكرب من 400 فيتم حينئذ ح�شاب 
الزكاة له وطبع القيمة يف اأداة مربع الن�ض الثانية (Text2)، اأما اإذا كان املبلغ  غري ذلك)اأي 400 ريال 

فاأقل( فيتم حينئذ طبع الر�شالة التالية:   )الربنامج يقوم بح�شاب الزكاة لأكرث من 400 ريال(.
ال�صطر العا�صر : نهاية الإجراء .

     والآن قم بحفظ النموذج عن طريق النقر على رمز قر�ض من �شريط الأدوات، وتنفيذ الربنامج عن 
طريق النقر على زر التنفيذ.



63

الحل

الطالب ت��ق��دي��ر  ال��ب��رن��ام��ج:  م��خ��رج��ات     �
      )ممتاز - جيد جدًا ……(

وهي: مدخالت،   4 البرنامج:  �    مدخالت 
،)A( الأول  الف�شل  في  ال�شنة  اأع��م��ال       
)B(الثاني الف�شل  في  ال�شنة  واأع��م��ال       
،)C( الأول  ال��درا���ش��ي  الف�شل  اختبار       
)D( الثاني  ال��درا���ش��ي  الف�شل  اختبار       
الدرجات، ج��م��ع  ال��م��ع��ال��ج��ة:  عمليات     �
المتح�شلة. ل��ل��درج��ة  ال�����ش��رط  واخ��ت��ب��ار      

نموذج ح�شاب التقدير�شكل )4-5-3( 

�صياغة حل امل�صاألة وت�صميم النموذج اأوًل

    بناء على �شياغة الم�شاألة ن�شتطيع ت�شميم النموذج :

   نقوم اأوًل بتحليل عنا�شر امل�شاألة، وذلك بتحديد التايل:

التقديرالدرجةالتقديرالدرجة
فاأكرث جيد جدًا80-89ممتاز90 
مقبول50-69ج�ي���د79-70
را�شب49-0

الدرجات هي:  باإدخال درجات طالب ملادة احلا�شب، وهذه  بي�شك يقوم  با�شتخدام فيجول  بكتابة برنامج  قم 
)اأعمال الف�شلني الدرا�شيني الأول والثاين - اختبار الف�شلني الدرا�شيني الأول والثاين(

ثم يقوم الربنامج بح�شاب جمموع هذه الدرجات وطباعة التقدير، ويكون التقدير كالتايل:

التطبيق الرابع
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2  قم باإن�شاء اأداة الت�شمية، وتغيري اخلوا�ض ح�شب اجلدول اأدناه:

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية
Nameحتديد ا�شم لالأداةLabel1

Captionاأدخل اأعمال ال�صنة للف�صلني :اإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة

3  قم باإن�شاء مربع ن�ض، وتغيري اخلوا�ض ح�شب اجلدول التايل:
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةText1

Textفارغ( قم بحذف املوجوداإظهار الن�ض املدخل من قبل امل�شتخدم(  

وبنف�ش الطريقة قم باإن�صاء اأداة الت�صمية الأخرى مع تغيري العنوان والت�صمية.

بنف�ش الطريقة قم باإن�صاء اأربع مربعات ن�صو�ش اأخرى مع تغيري ال�صم.

والآن قم باإن�صاء الأدوات التالية كما يحتويها ت�صميم النموذج ال�صابق.

1  قم ب�شبط اخلوا�ض للنموذج وفق اجلدول التايل:
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم للنموذجForm1

Captionبرنامج ح�صاب التقديراإظهار العنوان على اليمني العلوي للنموذج

ت�صميم الواجهة با�صتخدام برنامج فيجول ثانيًا
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4  قم باإن�شاء اأداة زر الأمر، وتغيري اخلوا�ض ح�شب اجلدول:
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةCommand1

Captionح�صاب التقديراإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة

5  قم بحفظ النموذج وت�شميته )تقدير(.

والآن نريد اأن نكتب الأوامر املطلوبة التي تقوم باإدخال الدرجات يف اأدوات مربعات الن�شو�ض، وباختيار 
زر الأمر )ح�شاب( يظهر التقدير يف اأداة مربع الن�ض اخلام�شة، وخطوات كتابة الأوامر كالتايل:

              )1dnammoC( 1  قم بالدخول اإلى �شا�شة البرمجة عن طريق النقر المزدوج على زر الأمر
والم�شمى في هذه ال�شا�شة )ح�شاب(. 

2  قم بكتابة الأوامر التالية:

ثالثًا كتابة اأوامر الربنامج

Private Sub Command1_Click) (
 Dim A As Singleو B As Singleو C As Singleو D As Singleو G As Single
 A = Text1.Text
 B = Text2.Text
 C = Text3.Text
 D = Text4.Text
 G = A + B + C + D
 If G >= 90 Then

       Text5.Text =  "=التقدير ممتاز والدرجة" & G
 ElseIf G >= 80 Then
       Text5.Text= "=التقدير جيد جدًا والدرجة"& G
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واملعنى لهذه الأ�صطر:
الأ�شطر  نفذ  واح��دة  �شغطة  الأوام���ر  زر  على  النقر  يتم  عندما  الأول:  ال�صطر 

التالية.
ال�صطر الثاين: تعريف املتغريات امل�شتخدمة يف الربنامج وهي )D وC وB وA( والتي 

متثل الدرجات املدخلة للربنامج، اأما املتغري )G( فيمثل جمموع هذه الدرجات.
الن�شو�ض  مربعات  يف  املدخلة  البيانات  على  احل�شول  -ال�صاد�ش:  الثالث  ال�صطر 

وتخزينها يف املتغريات.
.)Text5( ال�صطر اخلام�ش: طباعة نتيجة التحويل يف اأداة مربع الن�ض امل�شمى

.)G( ال�صطر ال�صابع: اإ�شناد جمموع الدرجات اإىل املتغري
التقدير  ثم طباعة  ومن  الدرجات  ملجموع  اختبار  الثامن ع�صر:  الثامن-  ال�صطر 

.)Text5( واملجموع يف اأداة مربع الن�ض
 ال�صطر التا�صع ع�صر: نهاية الإجراء.

     والآن قم بحفظ النموذج عن طريق النقر على رمز قر�ض من �شريط الأدوات، وتنفيذ الربنامج 
عن طريق النقر على زر التنفيذ.

 ElseIf G >= 70 Then
        Text5.Text ="=التقدير جيد والدرجة" & G
ElseIf G >= 50 Then
       Text5.Text ="= التقدير مقبول والدرجة" & G
Else
       Text5.Text ="=التقدير را�شب والدرجة" & G
  End If
End Sub
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لدينا معر�ض لل�شيارات يحتوي على عدة اأنواع وعدة موديالت من ال�شيارات، قم بكتابة برنامج با�شتخدام فيجول 
بي�شك يقوم بعر�ض �شعر ال�شيارة عندما يحدد امل�شتخدم النوع واملوديل، وذلك ح�شب اجلدول التايل:

ال�صــعراملوديـــلالنــــوع
200042000كامري
200146500كامري

200141000ماك�شيما
200255000ماك�شيما

200038000ف�ورد
199932000ف�ورد
199938000هوندا
200043000هوندا

لتطبيق  ا

الحل
   نقوم اأوًل بتحليل عنا�شر امل�شاألة، وذلك بتحديد 

التايل:
� مخرجات البرنامج: �شعر ال�شيارة.

� مدخالت البرنامج:
.)m( وموديل ال�شيارة )n( نوع ال�شيارة    

� عمليات المعالجة:  
     تحديد النوع والموديل وعر�ض ال�شعر .

ت�شميم  ن�شتطيع  الم�شاألة  �شياغة  على  بناء 
نموذج �شعر ال�شيارات�شكل )3-5-5( النموذج التالي  :

�صياغة حل امل�صاألة وت�صميم النموذج اأوًل
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1  قم ب�شبط اخلوا�ض للنموذج وفق اجلدول التايل:
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم للنموذجForm1

Captionبرنامج �صعر ال�صياراتاإظهار العنوان على اليمني العلوي للنموذج

ت�صميم الواجهة با�صتخدام برنامج فيجول ثانيًا

والآن قم باإن�صاء الأدوات التالية كما يحتويها ت�صميم النموذج ال�صابق.
2  قم باإن�شاء اأداة الت�شمية، وتغيري اخلوا�ض ح�شب اجلدول اأدناه:

تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية
Nameحتديد ا�شم لالأداةLabel1

Captionنوع ال�صيارةاإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة

3  قم باإن�شاء مربع ن�ض، وقم بتغيري اخلوا�ض ح�شب اجلدول التايل:
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةList1

Textاإ�شافة عنا�شر اإىل القائمة

طريقة اإ�ش�فة عن��شر اإىل الق�ئمة:
.)tsiL( اأوًل نذهب اإلى خا�شية القائمة  �

نكتب العنا�شر - اأنواع ال�شيارات - كالآتي:  �

على  ن�شغط  ثم  »كامري«  هو  عن�شر  اأول  ن�شيف  قائمة،  لنا  فتظهر  ال�شهم  زر  على  ن�شغط      
مفتاح التحكم »lrtC« ثم مفتاح »retnE«، فيكون موؤ�شر الكتابة في �شطر جديد فنكتب العن�شر 

وبنف�ش الطريقة قم باإن�صاء اأداة الت�صمية الأخرى مع تغيري العنوان والت�صمية.
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لكي  اأنك  وتذكر  »هوندا«،  الأخير  العن�شر  ثم  »فورد«  الثالث  للعن�شر  »ماك�شيما«، وهكذا  الثاني 
ت�شيف عن�شرًا لبد اأن ت�شغط على المفتاحين ال�شابقين.انظر ال�شكل )6-5-3(:

اإ�شافة عنا�شر اإلى مربع القائمة�شكل )6-5-3( 

4  قم باإن�شاء اأداة زر الأمر، وتغيري اخلوا�ض ح�شب اجلدول:
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةCombo 1

Listاإ�شافة عنا�شر اإىل اخلانة املركبة

طريقة اإ�ش�فة عن��شر اإىل اخل�نة املركبة:
.)tsiL( اأوًل نذهب اإلى خا�شية القائمة  �

نكتب العنا�شر - موديل ال�شيارات - كالآتي:  �
على  ن�شغط  ثم   "9991" وهو  عن�شر  اأول  ن�شيف  قائمة،  لنا  فتظهر  ال�شهم  زر  على  ن�شغط      
فنكتب  جديد  �شطر  في  الكتابة  موؤ�شر  فيكون   ،"retnE" مفتاح  ثم   "lrtC" التحكم  مفتاح 
."2002" الأخ��ي��ر  العن�شر  ث��م   "1002" الثالث  للعن�شر  وه��ك��ذا   ،"0002" الثاني  العن�شر 
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6  قم باإن�شاء اأداة الت�شمية، وتغيري اخلوا�ض ح�شب اجلدول اأدناه :
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةLabel 1

Captionال�صعراإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة

7  قم باإن�شاء مربع ن�ض، وتغيري اخلوا�ض ح�شب اجلدول التايل :
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةText 1

Textفارغ( قم بحذف املوجوداإظهار الن�ض املدخل من قبل امل�شتخدم(

والآن نريد اأن نكتب الأوامر املطلوبة التي تقوم باإدخال نوع ال�شيارة من مربع القائمة وموديلها من 
اخلانة املركبة، وباختيار زر الأمر ) عر�ض ( يظهر ال�شعر يف اأداة مربع الن�ض اخلام�شة،وخطوات كتابة 

الأوامر كالتايل:

5  قم باإن�شاء اأداة زر الأمر، وتغيري اخلوا�ض ح�شب اجلدول:
تغيري القيمة اإىلالغر�ش من اخلا�صيةا�صم اخلا�صية

Nameحتديد ا�شم لالأداةCommand 1

Captionعر�شاإظهار العنوان داخل الأداة على ال�شا�شة

8  قم بحفظ النموذج وت�شميته ب� ) �شيارات ( .

ثالثًا كتابة اأوامر الربنامج
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Private Sub Command1_Click) (
Dim n As String ، m As String ، i As Integer
i = List1.ListIndex
n = Text1.List)i(
m = Combo1.Text
If n=  "كامري" And m="2000" Then
       Text1.Text =  "42000"
ElseIf  n = "كامري" And m="2001" Then
       Text1.Text =  "46500"
ElseIf  n = "ماك�شيما" And m="2001" Then
       Text1.Text =  "41000"
ElseIf  n = "ماك�شيما" And m="2002" Then
       Text1.Text =  "55000"
ElseIf  n = "فورد" And m="2000" Then
       Text1.Text =  "38000"
ElseIf  n = "فورد" And m="1999" Then
       Text1.Text =  "32000"
ElseIf  n = "هوندا" And m="1999" Then
       Text1.Text =  "38000"
ElseIf  n = "هوندا" And m="2000" Then
       Text1.Text =  "43000"
Else
       Text1.Text =  "ل يوجد �شيارة بهذه املوا�شفات"
End If
End Sub

               )1dnammoC( 1  قم بالدخول اإلى �شا�شة البرمجة عن طريق النقر المزدوج على زر الأمر
والم�شمى في هذه ال�شا�شة )عر�ض(. 

2  والآن قم بكتابة اأوامر هذا البرنامج:
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والآن قم بحفظ النموذج عن طريق النقر على رمز قر�ض من �شريط الأدوات، وتنفيذ الربنامج عن طريق 
النقر على زر التنفيذ كما يف ال�شكل )3-5-7(.

�شا�شة البرنامج بعد التنفيذ�شكل )7-5-3( 

واملعنى لهذه الأ�صطر:
ال�صطر الأول: عندما يتم النقر على زر الأوامر �شغطة واحدة نفذ الأ�شطر التالية.

ال�صطر الثاين: تعريف املتغريات امل�شتخدمة يف الربنامج، وهي املتغري )n( وهو لنوع 
ال�شيارة، و املتغري )m( وهو ملوديل ال�شيارة، واملتغري )i( وهو ملعرفة رقم العن�شر الذي 

اختاره امل�شتخدم من اأداة مربع القائمة.
ال�صطر الثالث: للح�شول على رقم العن�شر الذي اختاره امل�شتخدم من اأداة مربع القائمة.

ال�صطر الرابع: للح�شول على قيمة العن�شر الذي اختاره امل�شتخدم من اأداة مربع القائمة.
ال�صطر اخلام�ش: للح�شول على قيمة العن�شر الذي اختاره امل�شتخدم من اأداة اخلانة املرّكبة.

ال�صطر ال�صاد�ش- الرابع والع�صرون: اختبار لقيمة )n( و قيمة )m(، ومن ثم طباعة 
.)Text1( ال�شعر يف اأداة مربع الن�ض

 ال�صطر اخلام�ش والع�صرين: نهاية الإجراء.
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م�صــــاريـــع ثانيًا            

امل�صروع الأول

قم بو�شع التطبيق الأول والتطبيق الثاين يف برنامج واحد حتت ا�شم )حتويالت(، مع ر�شم واجهة للم�شتخدم متثل 
مقدمة الربنامج على النحو التايل : 

�شكل )8-5-3( 

اإىل  بتحويله  يقوم  ثم  ال�شعودي  بالريال  املال  من  مبلغ  باإدخال  يقوم  بي�شك  فيجول  با�شتخدام  برنامج  بكتابة  قم 
الدينار الكويتي، علمًا اأن الدينار الكويتي = 12 رياًل �شعوديًا.

امل�صروع الثاين
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قم بكتابة برنامج با�شتخدام فيجول بي�شك يقوم باإدخال درجات طالب يف املواد ال�شرعية، وهي:
)القراآن الكرمي - الفقه - التوحيد - التف�شري - احلديث(، ثم يقوم الربنامج بح�شاب جمموع هذه الدرجات وطباعة 

املتو�شط لها.
 علمًا باأن املتو�شط=جمموع الدرجات ÷ عدد الدرجات.

امل�صروع الثالث



تدريبات الباب الرابع
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اإعداد اإت�ش�ل ه�تفي
شبكات احلاسب

الفصل الدرايس الثاين
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اإعداد اإت�صال هاتفي1-4

كيف تقوم باإجراء ات�صال هاتفي ؟  

اإن�صاء رمز ات�صال هاتفي.  

    �شنقوم باإعداد رمز ات�شال، و�شنفرت�ض على �شبيل املثال رمز ات�شال با�شم »وزارة الرتبية والتعليم« ح�شب البيانات 
الواردة يف بطاقة الت�شال وهي كما يلي:

3609999رقم الهاتف

Proxy.aaa.net.saالعنوان

8080املنفذ

Asd66f88ا�شم امل�شتخدم 

5654كلمة املرور

و ميكن اإجراء ات�ش�ل ه�تفي من خالل عدة طرق و�شوف ن�شتخدم اإحدى هذه الطرق، وهي ك�لت�يل: 
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اإنترنت  1  ا�شغط الزر الأيمن على اخت�شار رمز برنامج 
اك�شبلورر على �شطح المكتب.

2  من القائمة ا�شغط على  "خ�صائ�ش".

�شكل )1-1-4( 

3  تظهر لك �شا�شة ا�شغط على تبويب "الت�صالت".

�شكل )2-1-4( 

4  تظهر �شا�شة، ا�شغط فيها على "ا�صافة ".

�شكل )3-1-4( 
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5  تظهر �شا�شة ا�شغط على "التايل ".

6  اكتب رقم الهاتف ح�شب بطاقة الت�شال وهو 3609999 
ثم ا�شغط " التايل".

�شكل )4-1-4( 

�شكل )5-1-4( 

7  اكتب ا�شمًا لالت�شال وليكن ح�شب بطاقة الت�شال
             »وزارة الرتبية والتعليم«

             ثم ا�شغط "اإنهــاء ".

�شكل )6-1-4( 

3608888رقم الهاتف
Proxy.bbb.net.saالعنوان

8080املنفذ
Adg77jyا�شم امل�شتخدم 

50988875كلمة املرور
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8  اأ�شر على املربع »امللقم الوكيل« ثم اكتب البيانات الواردة يف بطاقة الت�شال وهي 
العنوان واملنفذ وا�شم امل�شتخدم وكلمة املرور .

9  ا�شغط على » موافق « .

10  ا�شغط على » موافق «  من نافذة خ�شائ�ض النرتنت .

�شكل )8-1-4( 

مـثـــال 

   اأن�شئ رمز ات�ش�ل جديد ملزود 
احل��شب  بــ��ــشــم  اآخــــر  خــدمــة 
الت�لية  البي�ن�ت  الآيل، ح�شب 

يف بط�قة الت�ش�ل، وهي:

3608888رقم الهاتف
Proxy.bbb.net.saالعنوان

8080املنفذ
Adg77jyا�شم امل�شتخدم 

50988875كلمة املرور

طبق اخلطوات من 1 اإىل 9 مع مالحظة تغيري البي�ن�ت. الحل

�شكل )7-1-4( 
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                                                                        مما �شبق تالحظ اأن لديك ات�شالني الأول با�شم وزارة الرتبية والتعليم، والآخر حتديد الت�صال الفرتا�صي
با�شم احلا�شب الآيل،  وعندما ترغب يف الت�شال عن طريق اأحد الرمزين لبد من حتديد الت�شال الفرتا�شي. 

مـثـــال 
اجعل الت�ش�ل الذي ب��شم وزارة الرتبية والتعليم هو الت�ش�ل الفرتا�شي

 نقوم بتطبيق اخلطوات التالية:
1  نطبق اخلطوات 2،1، ثم انقر على ا�شم  

          الت�شال  » وزارة الرتبية والتعليم «. 

2  ثم ا�شغط على »تعيني الفرتا�صي«.   
3  ثم ا�شغط على »موافق«.   

الحل

�شكل )9-1-4( 

3607777رقم الهاتف

Proxy.ccc.net.saالعنوان

8080املنفذ

Hgjki7hا�شم امل�شتخدم 

54417869كلمة املرور

جديد  ات�صال  رمــز  ان�صئ    
ح�صب  ــتــك،  مــدر�ــص بــا�ــصــم 

البيانات التالية:
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ال�شبكة  مــــواقــــع  تــ�ــشــفــح 

العنكبوتية الع�ملية

ب��شتخدام  موقع  ت�شميم 

برن�مج فرونت بيج

الربيد  بــرنــ�مــج  ا�ــشــتــخــدام 

الإلكرتوين 

�شبكة  خـــــالل  مــــن  الـــبـــحـــث 

الإنرتنت

اإلنترنت
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ت�صفح مواقع ال�صبكة العنكبوتية العاملية-5 1

كيف اأت�صفح �صفحات موقع بال�صبكة العنكبوتية العالمية ؟  

  ت�صغيل اأحد برامج الت�صفح.
  كتابة عناوين مواقع بال�صبكة العنكبوتية العالمية.

   التنقل بين مواقع ال�صبكة العنكبوتية العالمية.

�شكل )5-1-1( ت�شغيل برنامج »اإنترنت 
)Internet Explorer(  »اك�شبلورر

ت�صغيل برنامج اإنرتنت اك�صبلورر  

من قائمة ابداأ اختر برامج .  1
اختر برنامج مت�شفح »اإنترنت اك�صبلورر« .  2

لكي تتمكن من ت�شفح �شفحات مواقع بال�شبكة العنكبوتية العاملية، لبد 
من توفر اأحد برامج الت�شفح يف جهازك، مثل: برنامج مت�شفح  اإنرتنت 
هاتفي  ات�شال  وج��ود  من  ولب��د   ،)Internet Explorer( اك�شبلورر 

بالإنرتنت، و�شن�شتعر�ض يف هذا التدريب برنامج اإنرتنت اك�شبلورر.
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لفتح �صفحة موقع على ال�صبكة العنكبوتية العاملية
اتبع اخلطوات التالية: 

ا�شغط بالفاأرة على �صطر عنوان.  1
www.ccis.ksu.edu.sa :اكتب عنوان الموقع، و ليكن مثاًل  2

.)enter( ا�شغط مفتاح الإدخال  3
�شكل )5-1-2(تظهر نافذة �شفحة البداية لموقع كلية علوم الحا�شب والمعلومات، كما يلي:

كتابة عنوان الموقع

كتابة عنوان املوقع  

�شكل )3-1-5(

التنقل بني �صفحات املوقع  

عند و�شع موؤ�شر الفاأرة على الكلمات التي تكون ملونة اأو حتتها خط، 
، مما يدل على اأنه عند النقر مرتني �شيتم  �شيتحول املوؤ�شر اإىل رمز
املوقع  اأن �شفحات  الطريقة جتد  وبهذه  الكلمة.  مع هذه  ارتباط  فتح 

مرتبطة ببع�شها، مما ي�شهل التنقل بينها.

�شكل )5-1-4( التنقل بين �شفحات الموقع
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 قم بطلب ال�شفح�ت الت�لية:
1

www.saudiairlines.com اأ  �شفحة موقع الخطوط ال�شعودية، وعنوانها  

 قم بزي�رة خم�شة مواقع جله�ت حكومية اأو �شرك�ت احل��شب اأو ج�مع�ت.
2

www.moe.gov.sa ب  �شفحة موقع وزارة التربية والتعليم، وعنوانها  
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اأن�صئ موقعك يف ثواٍن2-5

كيف اأن�صئ موقعًا في ثواٍن ؟  
فرونت  برنامج  �صا�صة  مكونات  تختلف  هل    

بيج عن برامج الأوفي�ش الأخرى ؟
لماذا تعددت طرق عر�ش الموقع ؟  

  مكونات برنامج فرونت بيج.    اإن�صاء موقع.
  حفظ الموقع.      ا�صتخدام طرق العر�ش للموقع. 

  اإغالق الموقع. 

برنامج ميكرو�شوفت فرونت بيج اأحد برامج ت�شميم مواقع ال�شبكة العنكبوتية، ويحوي العديد من الأدوات واخلدمات 
التي متكنك من ت�شميم موقع جذاب ب�شهولة وي�شر.

ولهذا فاإنك ل�شت بحاجة اإىل تعلم لغة الربجمة التي يتعامل بها - لغة )HTML ( – و�شرتى اأن العمل عليه يعترب ممتعًا وم�شوقًا.

اأن�صئ موقعك يف ثواٍن الدر�ش الأول2-5
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ن�شغط ابداأ.  1
نختار البرامج.  2

ن�شغط رمز ميكرو�صوفت فرونت بيج   3

ت�صغيل برنامج فرونت بيج   

�شكل )1-2-5( 
ت�شغيل برنامج فرونت بيج

مكونات �صا�صة برنامج فرونت بيج �شريط العنوان 

�شريط القوائم

اإط�ر تحرير 
ال�شفحة

جزء المه�م

�شريط الأدوات 
القي��شي

طرق العر�ص

�شكل )2-2-5( 

�شريط اأدوات 
التن�شيق

اأثناء  معلومات  ر�شائل  ويحوي   : املعلوم�ت  �شريط 
العمل اإ�شافة اإىل وقت التحميل لل�شفحة.

األواح المع�ين�ت : وتحوي ثالث 
طرق لمعاينة �شفحة الموقع.
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�شكل )3-2-5( 

يقدم برنامج فرونت بيج عدة طرق لإن�شاء املواقع ومنها:
�شفحات قوالب موقع ويب الموجودة في البرنامج.  1

معالج موقع ويب.  2
ويف كلتا الطريقتني يقوم الربنامج باإن�شاء جملدات و ملفات املوقع اآليًا، ويقوم ببناء املوقع بناًء كاماًل. 

اإن�صاء موقع جديد  

مالحظة:
يمكنك اإن�شاء جميع المجلدات والملفات الخا�شة بموقعك ذاتيًا، وتقوم اأنت ببناء 
تكون  الموقع حتى  ت�شميم  في  ممار�شة  اإلى  تحتاج  الفكرة  وهذه  كامل.  ب�شكل  الموقع 

متميزًا فيها.

الأدوات  �شريط  م��ن  جديد  رمــز  �صهم  على  ن�شغط   1
القيا�شي، لتفتح القائمة.

نختار ويب )مجلد الموقع(.  2

خطوات اإن�صاء موقع جديد  

و�شنقدم يف هذه الدرو�ض الطريقة الأوىل ب�شكل مرّكز، وباإمكانك تعلم بقية الطرق ذاتيًا.
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موقع  ق���وال���ب  ن���اف���ذة  ن��خ��ت��ار م���ن   3
ويب اأيقونة.

فرونت  ب�����رن�����ام�����ج  ي����ف����ت����ر�����ض   4
�شمن  ال��م��وق��ع  لحفظ   )myweb( المجلد  ب��ي��ج 
الموقع  لحفظ  مكان  تحديد  ويمكن  الم�شتندات، 

بال�شغط على ا�صتعرا�ش.
ن�شغط موافق.  5

لعر�ض  ال��ت��ال��ي��ة،  ال��ن��اف��ذة  م��ن  مجلدات  ن�شغط   6
محتويات الموقع.

�شكل )5-2-5( 

�شكل )4-2-5( 
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تظهر مجلدات و ملفات تم اإن�شاوؤها اآليًا.  7
ن�شغط على ملف )index( بزر الفاأرة الأي�شر �شغطًا مزدوجًا، لعر�ض �شفحة الموقع الرئي�شة في منطقة عر�ض ال�شفحة،  8

.)index( فتظهر ال�شفحة الرئي�شة للموقع

�شكل )7-2-5( 

�شكل )6-2-5( 
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ن�شغط قائمة ملف.  1
نختار حفظ، ويتم حفظ �شفحة البداية با�شم   2
افترا�شي )index.htm( في مجلد افترا�شي 

للموقع )myweb( �شمن مجلد الم�شتندات.

خطوات حفظ املوقع  

�شكل )8-2-5( 

ولتغيير ا�شم ال�شفحة نختار حفظ با�شم، وعند اختيار حفظ الكل ف�شيتم حفظ جميع ال�شفحات التي جرى عليها تغيير. 

اأ  عر�ض ال�صفحة:
املفتوحة يف  ال�صفحات  اأو  ال�صفحة  لعر�ض 

اإطار حترير ال�صفحة.

ا�شتخدامها  املوقع، ولكل طريقة  العر�ض، وحتوي عدة طرق لعر�ض  �شا�شة برنامج فرونت بيج طرق   من مكونات 
اخلا�ض مبا ي�شاعد امل�شمم يف بناء موقعه واإجناز عمله بي�شر و�شهولة،

جولة �صريعة يف طرق العر�ش للموقع  

وطرق العر�ش هي:

�شكل )9-2-5( 
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ج  عر�ض التقارير:
تعر�ض تقارير عن امللفات والأعمال اخلا�صة 

باملوقع املفتوح.

ب  عر�ض املجلدات:
منها  يتكون  التي  وامللفات  املجلدات  تعر�ض 
املوقع. وميكن عن طريق النقر نقرًا مزدوجًا 

بالفاأرة على اأي �صفحة فيتم فتح ال�صفحة.

د  عر�ض تنقل:
تعر�ض معاينة هرمية ر�سومية لكل جملدات 
مكان  تغيري  وميكن  املفتوح،  املوقع  وملفات 

اأي ملف با�ستخدام الفاأرة.

�شكل )10-2-5( 

�شكل )11-2-5( 

�شكل )12-2-5( 
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و  عر�ض املهام:
املوقع  يف  تنفيذها  الواجب  باملهام  قائمة  تعر�ض 

لأننا  مهمة  اأي  يوجد  ل  اأن��ه  هنا  ونالحظ  املفتوح. 
ا�شتخدمنا القوالب يف اإن�شاء املوقع.

هـ  عر�ض ارتباطات ت�شعبية:
عبارة   :)Hyperlink( الت�شعبي  االرتباط 

بالفاأرة  امل�شتخدم  ي�شغطه  اأور�شم  نـ�ض  عن 
لكي يذهب اإىل ملف اأو مكان يف ملف اأو موقع 
ويتم  ذلك.  غري  ما  مكان  اأو  �شفحة  اأو  اإنرتنت 
الت�شعبية من  عن طريق املعاينة عر�ض االرتباطات 

واإىل اأي �شفحة منتقاة يف املوقع املفتوح.

مالحظة:
باإن�شاء هذه المهام عند ا�شتخدام المعالج في  يقوم برنامج فرونت بيج 

اإن�شاء الموقع كما �شياأتي معنا.

�شكل )14-2-5( 

�شكل )13-2-5( 
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اأو من قائمة ملف ن�شغط   ،) ال�شفحة )  اإط��ار حترير  الإغ��الق يف  ن�شغط رمز 
اإغالق فيتم اإغالق ال�شفحة املفتوحة.

 اأن�صئ موقعًا با�صتخدام قالب �صفحة م�صروع.
1

 احفظ املوقع يف جملد خا�ش بك.
2

 ا�صتعر�ش الرتباطات الت�صعبية للموقع.
3

 ما الفرق بني الأمر اإغالق والأمر اإغالق ويب ؟
4

�شكل )15-2-5( 

اإغالق ال�صفحة واملوقع  

الأمر  ملف  ق��ائ��م��ة  م��ن  ن��خ��ت��ار  ك��ام��اًل  امل��وق��ع  ولإغ�����الق 
اإغالق ويب.

�شكل )16-2-5( 
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اإن�صاء �صفحة جديدة يف املوقعالدر�ش الثاني2-5

كيف اأن�صئ �صفحة جديدة؟  
  كيف اأ�صاهد �صفحات موقعي؟

  طريقة فتح موقع.
  اإن�صاء �صفحة جديدة واإ�صافتها للموقع.

   طرق معاينة �صفحات موقعي.
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 عند ت�شغيل برنامج فرونت بيج يقوم بفتح اآخر موقع مت العمل 
عليه تلقائيًا، ولعر�ض جملدات وملفات املوقع ن�شغط على جملدات 

يف طرق العر�ض بعد ت�شغيل فرونت بيج. 

مالحظة:           فتح موقع

فتح  دائ��م��اً  يف�شل 

طريق  ع����ن  ال���م���وق���ع 

بيج،  ف��رون��ت  ب��رن��ام��ج 

ا�شتخدام  وع��������دم 

م�شتك�شف النوافذ لفتح 

�شفحات الموقع.

جملدات  بحفظ  بيج  ف��رون��ت  ب��رن��ام��ج  ي��ق��وم    3
هو  افرتا�شي  جملد  �شمن  امل�شتندات  يف  املواقع 

 .)myweb(
نحدد جملد املوقع.

4  ن�شغط فتح.

ولفتح موقع معني نتبع اخلطوات التالية: 

1 ن�شغط �شهم رمز فتح يف �شريط الأدوات القيا�شي.

2  نختار فتح ويب.

�شكل )18-2-5(  

�شكل )17-2-5(  
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�شكل )19-2-5(  

يف  جملدات  ن�شغط  ثم  املوقع،  فتح  يتم    5
طرق العر�ض.

6 تظهر جملدات وملفات املوقع. ولفتح �شفحة 
ملف  على  بالفاأرة  مرتني  ن�شغط  البداية 

.)index(

            اإن�صاء �صفحة جديدة

�شكل )20-2-5(  

ال�شفحة  نوع  قالب �صفحة، نختار منها  نافذة  3  تظهر 
التي نرغب يف اإن�شائها. فلتكن �صفحة عادية، ثم ا�شغط 

موافق.

ميكن اإ�صافة �صفحة جديدة للموقع عن طريق اخلطوات التالية:   

1  ن�شغط �شهم رمز جديد من �شريط الأدوات القيا�شي.

2  نختار �صفحة.

�شكل )21-2-5(  
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�شكل )22-2-5(  

4 تظهر ال�شفحة اجلديدة يف اإطار حترير 
ال�شفحة با�شم )new_page_1.htm(، وميكن 
التعامل مع ال�شفحة كما تتعامل مع م�شتند 

يف برنامج الوورد. 

ب  تظهر نافذة حفظ با�صم ن�شغط حفظ ليتم اأ  ا�شغط رمز حفظ من �شريط الأدوات القيا�شي.
حفظ ال�شفحة �شمن جملد املوقع.

وحلفظ ال�صفحة اتبع اخلطوات التالية: 

ال�شفحة  ل��روؤي��ة  العر�ض  ط��رق  م��ن  تنقل  ا�شغط    5
اجلديدة �شمن بناء املوقع. 

�شكل )23-2-5(  

�شكل )24-2-5(  

�شكل )25-2-5(  
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مالحظة:
هل تم ربط ال�شفحة الجديدة التي اأن�شاأتها ببناء الموقع؟

الجواب كما ترى: لم يتم ربطها.

ال�صفحة اجلديدة  ا�شتمر بال�شحب حتى ترتبط  ب  
مع ال�شفحة الرئي�شة )العلوية(، ثم اترك زر الفاأرة.

بال�شفحة  مرتبطة  اجلــديــدة  ال�صفحة  �شتظهر  ج 
الرئي�شة.

�شكل )5-2-26 -اأ(

بناء  �صمن  اجلديدة  لل�صفحة  ارتباط  ولعمل 
التنقل للموقع. وهو بناء يتم اإن�صاوؤه اآليًا مع املوقع، 

اتبع اخلطوات التالية:  
بالفاأرة،  اجلــديــدة  ال�صفحة  ع��ل��ى  ا���ش��غ��ط  اأ 
حتى  التنقل  معاينة  اإط��ار  اإىل  املوؤ�شر  وا�شحب 

يظهر لك اإطار مظلل.

�شكل )5-2-26 - ب(

�شكل )27-2-5(



��

 ،)index( الرئي�شة  ال�شفحة  عر�ض  اإىل  انتقل  د 
ال�شفحة  اإ�شافة  بعد  الرتباطات  �شريط  ولح��ظ 

اجلديدة )�صفحة جديدة 1( لبناء املوقع.

          معاينة املوقع

وعر�ض  اك�شبلورر،  اإنرتنت  املت�شفح  برنامج  ت�شغيل  فيتم 
�شفحة املوقع.

برنامج  يف  موقعك  اإىل  �شتعود  املت�شفح  اإغ��الق  عند   3
فرونت بيج.

يمكنك معاينة موقعك بعدة طرق:

1  افتح �شفحة البداية )index( ملوقعك ال�شخ�شي.
�شريط  يف  املعاينة  رمز  على  ن�شغط  امل�شتعر�ض  يف  ال�شفحة  ملعاينة   2  
لحظ  و  معاينتها.  قبل  ال�شفحة  حفظ  يجب  ولكن  القيا�شي،  الأدوات 
حفظ  يتم  مل  ال�شفحة  اأن  على  تدل  ال�شفحة،  ا�شم  عند   ) ( عالمة 

فيها. التعديالت 

   اأ        معاينة يف امل�صتعر�ش:

�شكل )28-2-5(

�شكل )30-2-5(

�شكل )29-2-5(
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1  ن�شغط على معاينة يف �شريط األواح املعاينات.

ال�شفحة  حترير  اإط��ار  يف  املوقع  �شفحة  تظهر    2
اأنها يف املت�شفح،  لو  يف برنامج فرونت بيج، كما 
عند  املتقطعة  اجل��دول��ة  خطوط  اختفاء  ولح��ظ 

معاينة ال�شفحة.

   ب        معاينة املوقع يف برنامج فرونت بيج: 

�شكل )31-2-5(  

�شكل )32-2-5(  

هي �شفحة حتوي �شفرات كتبت بلغة )HTML(، وهي لغة 
برجمة لت�شميم  �شفحات املواقع، و يتم و�شع ال�شفرات اآليًا 
من قبل برنامج فرونت بيج، وميكنك درا�شة هذه اللغة والتعمق 
كتاب  طريق  عن  التّدرب  اأو  معهد،  يف  دورة  خالل  من  فيها 

خا�ض، اأو زيارة اأحد املواقع التي تهتم بالربامج و �شرحها. 

وملعاينة �صفحة ال�صفرات اتبع اخلطوات التالية:

   ج        مع�ينة �شفحة ال�شفرات: 

1  ن�شغط على رمز )HTML( يف �شريط األواح املعاينات.
�شكل )33-2-5(
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هل يمكن فتح الموقع من مجلد م�صتندات؟    1

اأن�صئ �صفحة جديدة للتعريف من قوالب ال�صفحة.   2

اربط �صفحة التعريف التي اأن�صاأتها ببناء الموقع.   3

هل يجب حفظ التعديل قبل اإجراء المعاينة؟    4

يف  ال�شفحة  حترير  اإط��ار  يف  ال�شفرات  �شفحة  تظهر   2
برنامج فرونت بيج.

�شكل )34-2-5(
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تدريبات الباب اخلامس

اإن�صاء موقع با�صتخدام املعالجالدر�ش الثالث2-5

كيف اأن�صئ موقعًا با�صتخدام املعالج؟  
  كيف اأ�صتفيد من لئحة املهام؟

  ا�صتخدام املعالج يف اإن�صاء موقع.
  ا�صتخدام لئحة املهام.

يوفر برنامج فرونت بيج قوالب �شفحات مواقع وقوالب معالج مواقع، والفرق بينهما اأن قوالب ال�شفحات يتم اإن�شاوؤها 
تلقائيًا، اأما قوالب معالج املواقع فيتم اإن�شاوؤها عن طريق عر�ض خيارات ويقوم امل�شتخدم باختيار ما ينا�شب موقعه. 

           اإن�صاء موقع جديد با�صتخدام معالج قوالب موقع ويب
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1 ا���ش��غ��ط ع��ل��ى رم����ز جــديــد امل���وج���ود على 
�شريطالأدوات القيا�شي. 

2 اخرت ويب لفتح نافذة قـوالـب ال�صـفــحة. 

مثاًل  وليكن  بكلمة معالج،  يبداأ  اأي رمز  3 اخرت 
معالج تواجد ال�شركة.

4 ا�شغط موافق، و�شتظهر لك النافذة التالية :

ما  ال��ن��واف��ذ،  خ��ي��ارات  يف  للتف�شيل  حاجة  ل    5
عليك اإل ال�شغط على التايل حتى يطلب منك 

حتديد بيانات ال�شركة.

�شكل )35-2-5(  

�شكل )36-2-5(  

�شكل )5-2-38(  �شكل )37-2-5(  

ولإن�صاء موقع با�صتخدام املعالج اتبع اخلطوات التالية:
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�شكل )5-2-40(  �شكل )39-2-5(  

�شكل )42-2-5(  

�شكل )44-2-5(  

�شكل )41-2-5(  

�شكل )43-2-5(  



105

�شكل )46-2-5(  

�شكل )48-2-5(  

�شكل )50-2-5(  

�شكل )45-2-5(  

�شكل )47-2-5(  

�شكل )49-2-5(  

اكتب بيانات 
ال�صركة ثم 

ا�صغط التايل
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          العمل مع لئحة املهام

بعد ال�شغط على اإنهاء تظهر �شفحة املهام التالية:

و لعر�ض �شفحة البداية )INDEX( نختارها من جملدات :

المهام من طرق العر�ض في الموقع وهي ت�شاعد م�شمم الموقع في تحديد 
المكّلفين  الأ�شخا�ض  على  المهام  وتوزيع  العمل،  لإنجاز  المطلوبة  المهام 

بت�شميم الموقع، وت�شاعد في متابعة اإنجاز المهام. 
ولإ�صافة مهمة للموقع اتبع اخلطوات التالية:

1 اخرت من قائمة حترير الأمر مهام ثم الأمر اإ�صافة مهمة.

�شكل )53-2-5(  

�شكل )54-2-5(  

�شكل )52-2-5(   �شكل )51-2-5(  
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2 اكتب ا�شمًا للمهمة، وحدد درجة الأهمية، وامل�شوؤول عنها، 
وو�شفًا مب�شطًا عن املهمة. 

3 ا�شغط موافق.

اأن�صئ موقع »معالج �صفحة ويب للمناق�صة« با�صتعمال المعالج.    1

ما الفرق بين اإن�صاء موقع با�صتعمال �صفحة قالب موقع ويب، وبين معالج قالب موقع ويب?   2

اأ�صف مهمة »اإ�صافة �صفحة فارغة للموقع«.    3

هل تم اإ�صافة المهمة اإلى مهام الموقع؟    4

�شكل )55-2-5(  

4 ا�شتعر�ض املهام للموقع �شتجد اأن املهمة متت اإ�شافتها، 
حوار  مربع  لفتح  مرتني  عليها  ا�شغط  ولتحريرها 

تفا�شيل املهمة. 

�شكل )56-2-5(  
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تدريبات الباب اخلامس

حترير �صفحات موقعكالدر�ش الرابع2-5

كيف يرى الزائر الن�ش يف موقعي ؟  
  كيف اأنّظم الن�ش يف �صفحتي ؟
  ماذا يجذب الزائر يف موقعي ؟

التعامل مع �صعار ال�صفحة.        التعامل مع الن�ش داخل ال�صفحة.  
التعامل مع اجلداول.      التعامل مع ال�صور.  

وميكنك حترير �صفحة موقعك من خالل العنا�صر التالية: 

وهو الن�ض الذي يكون يف راأ�ض ال�شفحة، وهو اأول ما يظهر لزوار املوقع.    
ولتحرير �صعار ال�صفحة اتبع اخلطوات التالية: 

التايل  الن�ض  ال�شخ�شي ا�شغط مرتني على  البداية ملوقعك  1 على �شفحة 
»مرحبًا بك يف موقع ويب اخلا�ض بي«. 

             �صعار ال�صفحة

�شكل )57-2-5(  
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�شكل )58-2-5(  

2 تفتح لك نافذة خ�شائ�ض �شعار ال�شفحة. 
3 اكتب العبارة  »املوقع ال�صخ�صي للمميزين«. 

4 ا�شغط موافق. 

فيظهر �شعار ال�شفحة كما ترى: 

ميكنك اإدراج اأو تعديل اأو اإ�شافة اأو تن�شيق ن�ض يف برنامج 
فرونت بيج كما يف اأي برنامج من برامج الأوفي�ض.  

اإن برنامج فرونت بيج و�شع لك اقرتاحات ن�شية تنا�شب 
موقعك، كما هو ظاهر اأمامك على ال�شفحة.  وميكنك تغيري 

هذه الن�شو�ض وتعديلها.  
   ولتحرير ن�ش اتبع اخلطوات التالية: 

1 ا�شغط على الن�ض املوجود حتت العنوان »مرحبًا بك 
يف موقعي اخلا�ض!« واكتب الن�ض التايل: »ي�صعدين 
تقدمي  وي�صرين  املميز،  موقعي  يف  ــودك  وج

العديد من اخلدمات للزوار..  فاأهاًل و�صهال«. 

�شكل )59-2-5(  

�شكل )60-2-5(  

             التعامل مع الن�ش 
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2  حدد الن�ض ال�شابق، وغري حجم اخلط من �شريط   
اأن حجم اخلط يقا�ض بالنقط  اأدوات التن�شيق، لحظ 

ولي�ض كما هو يف بقية برامج الأوفي�ض.

على  ال�شفحة  ت�شميم  يف  بيج  ف��رون��ت  برنامج  يتعامل 
التالية ح��دود اجل�دول،  اجلداول، فكما تالحظ يف ال�شفحة 

  .)TAB( و ميكنك التنقل بني اخلاليا مبفتاح
اإن التعامل مع ال�شفحة على اأنها جدول اأو عدة جداول ي�شهل 
ا�شتغالل ال�شفحة ب�شكل اأف�شل من التعامل معها كم�شتند واحد.  

ولإن�صاء جدول اتبع اخلطوات التالية: 
1 ا�شغط على املكان الذي تود اإدراج جدول فيه.   

اإدراج  ا�شغط  ثم   ،)Enter( الإدخال مفتاح  ا�شغط    2
جدول من �شريط الأدوات القيا�شي، وا�شحب الفاأرة 

�شكل )61-2-5(  

�شكل )62-2-5(  

�شكل )63-2-5(  

اخلا�شة  التن�شيقات  م��ن  العديد  اإج���راء  ميكنك     3
اأو  التن�صيق  اأدوات  �صريط  طريق  عن  بالن�ض 
نحو:  القوائم،  �شريط  على  تن�صيق  قائمة  من 
الن�ض.   تلوين خلفية  الن�ض،  تلوين  الن�ض،  تو�شيط 
يف  الن�شو�ض  على  التعديالت  اإج��راء  ميكنك  كما 

ال�شابقة. �شفحات موقع بنف�ض الطريقة 

             التعامل مع اجلداول 



111

على عدد خاليا اجلدول.
3  ا�شغط بزر الفاأرة الأي�شر على عدد اخلاليا، ثم اترك 

الزر، �شيتم اإدراج اجلدول يف املكان املحدد. 

خ�صائ�ش اجلدول ميكنك اإجراء عدة  5  من نافذة 
 )0( احل��دود  حجم  اجعل  اجل��دول.  على  تن�شيقات 

لإخفاء حدود اجلدول عند املعاينة. 
6   ا�شغط موافق.  

معاينة  عند  تظهر  ل  حتى  اجل��دول  ح��دود  لإخفاء     4
ال�شفحة، حدد اجلدول كاماًل، ثم اخرت من قائمة 
ا�شغط  ومنه  اجلدول،  خ�صائ�ش  الأم��ر  جدول 

جدول.

�شكل )65-2-5(  

�شكل )66-2-5(  

�شكل )64-2-5(  
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املعاينة  اإج��راء  وعند  منقطة،  اجل��دول  ح��دود  تظهر    7
ن�ض  وك��اأن��ه  اجل���دول  ويظهر  احل���دود  ه��ذه  تختفي 

عادي. 
�شكل )67-2-5(  

8  اكتب الكلمات التالية يف خاليا اجلدول: 
»القمة«، »حتتاج«، »همة«.  

�شكل )69-2-5(  

قم باإجراء التعديالت على اجلداول يف �شفحة 
موقعك كما تريدها اأن تكون. 

اإن وجود ال�شور يف �شفحة موقعك ي�شفي جماًل واإعجابًا 
لدى الزائر ملوقعك.  وميكنك اإدراج ال�شور اإىل �شفحات موقعك، 

والتعامل معها كما تتعامل مع ال�شور يف اأي برنامج اأوفي�ض.  
بال�شور  خا�ض  جملد  اإىل  ال�شور  نقل  اأوًل  يجب  ولكن 

�شمن موقعك، ثم اإدراج ال�شور على �شفحات موقعك.
ولعمل ذلك  افتح املجلد اخلا�ض مبوقعك )myweb( من جملد امل�شتندات.

 وبعد نقل ال�شورة التي تود اإدراجها يف موقعك اإىل جملد ال�شور التابع ملجلد موقع، 
�شكل )70-2-5(  

9   عند اإجراء املعاينة تكون ال�شفحة كما يلي:

             التعامل مع ال�صور 

�شكل )68-2-5(  
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اتبع اخلطوات التالية لإدراج �صورة يف �صفحة موقعك: 
1 حدد املكان الذي تود اإدراج ال�شورة فيه على �شفحتك، ثم 
اخرت من قائمة اإدراج على �شريط القوائم الأمر �صورة، 

واخرت �صورة من ملف. 

�شكل )71-2-5(  
التي  ال�شورة  ال�شور  )images(، واخرت  افتح جملد   2

تنا�شبك، ثم ا�شغط اإدراج. 

�شكل)5-2--72ب(

�شكل )73-2-5(  

يتنا�شب  هل  ولكن  املحدد،  املكان  يف  ال�شورة  تظهر   3
حجمها مع الن�ض؟

خ�صائ�ش  لفتح  مرتني  ال�شورة  على  بال�شغط  قم   4
ال�صورة. 

�شكل)5-2--72اأ(
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غّير �صعار ال�صفحة.  1

اجعل حجم خط �صعار ال�صفحة 6 نقط، ولونه اأحمر.   2

اكتب ن�صًا ترحيبيًا في �صفحة موقعك.    3

اأدرج جدوًل يتكون من �صفين وعمودين �صمن جزء ارتباطات مف�صلة في �صفحة الموقع،    4
ثم انقل الرتباطات داخل الجدول. 

اأدرج �صورة منا�صبة جوار ن�ش �صعار ال�صفحة.    5

8  عند اإجراء املعاينة تكون ال�شفحة كما يلي: 

5 غرّي حجم ال�صورة ليتنا�شب مع الن�ض. 
6 غرّي منط اللتفاف لتغيري جهة ال�شورة ميني الن�ض 

اأو ي�شاره، ثم ا�شغط موافق. 
7  تظهر ال�شورة متنا�شبة احلجم واملكان مع الن�ض. 

�شكل )74-2-5(  

�شكل )76-2-5(  

�شكل )75-2-5(  



تدريبات الباب اخلامس

115

الرتباطات الت�صعبيةالدر�ش 2-5

داخل  ت�صعبي  ارتــبــاط  عــمــل    
�صفحة من �صفحات الموقع .

بين  تــ�ــصــعــبــي  ـــاط  ـــب ارت   عــمــل 
�صفحات الموقع .

  التعامل مع �صريط الرتباطات .

كيف يتنقل الزائر بين �صفحات   
موقعك ؟

�شكل )2-5-
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تق�صيم الرتباطات الت�صعبية  

األبوم  على  ال��ف��اأرة  موؤ�شر  و���ش��ع  فعند 
على  وال�شغط  املوقع  �شفحة  يف  ال�شور 
�شكل   على  املوؤ�شر  يظهر   )Ctrl( مفتاح 
ارتباط  يوجد  اأنه  على  للدللة   

ت�شعبي هنا.

�شكل )78-2-5( 

 ميكن تق�صيمها داخل املوقع اإىل ق�صمني، هما:

اأوًل           ارتباط ت�صعبي داخل ال�صفحة:

وي�شتخدم لالنتقال من اأعلى ال�شفحة اإىل اأ�شفلها مثاًل لي�شهل عملية الت�شفح.
ولعمل ذلك اتبع اخلطوات التالية:

عادة  الت�شعبية  الرتباطات  وتظهر  اأخ��رى،  مبواقع  موقعك  ولربط  ببع�شها،  موقعك  �شفحات  لربط  و�شيلتك  هي 
م�شّطرة وملونة، ويف بع�ض الأحيان يدل عليها تغرّي موؤ�شر الفاأرة اإىل  .

اإن موقعك ال�شخ�شي الذي اأن�شاأته يعتمد على الرتباطات الت�شعبية بني �شفحاته املختلفة، وللتاأكد انظر اإىل ارتباطات 
ت�شعبية من طرق العر�ض لرتى خمطط الرتباطات الت�شعبية بني �شفحات موقعك. 
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لبد من اإن�شاء اإ�شارة مرجعية، ويق�شد بالإ�شارة المرجعية تحديد المكان   1
الذي يتم النتقال اإليه عند ال�شغط على الرتباط.

  ولعمل اإ�صارة مرجعية اتبع ما يلي:
اأ حدد مكان الإ�شارة المرجعية، وليكن عنوان ال�شفحة.  

ب من قائمة اإدراج اختر الأمر اإ�صارة مرجعية.  
ج اكتب ا�شم الإ�شارة المرجعية في المكان المحدد، وا�شغط موافق.  

حدد مكان اإ�شافة الرتباط الت�شعبي داخل �شفحة موقعك،   2
وليكن في اأ�شفل ال�شفحة. واكتب العبارة »اأعلى ال�شفحة«، 

ثم حدد ما كتبته بالفاأرة.
اختر من قائمة اإدراج الأمر ارتباط ت�صعبي.  3

�شكل )79-2-5( 

�شكل )81-2-5( 

�شكل )80-2-5( 
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اأن�شاأتها وهي  التي  المرجعية  الإ�شارة  اختر  ثم  الم�صتند،  و�صع في هذا  ت�شعبي  ارتباط  اإدراج  نافذة  اختر من   4
اأعلى ال�صفحة، ثم ا�شغط موافق.

يظهر الن�ض الذي كتبته في اأ�شفل ال�شفحة بلون مختلف،   5
وتحته خط للدللة على اأنه يوجد ارتباط ت�شعبي. 

انتقل اإلى معاينة ال�شفحة بعد حفظها لتجربة الرتباط   6
الت�شعبي.

ثانيًا          ارتباط ت�صعبي بني �صفحات موقعك :

اأي مكان يف املوقع، ويظهر  ي�شتخدم لربط امل�شتخدم ب�شفحات املوقع من 
اأو  ال�شفحة  غالبًا على ميني  يكون  الذي  الت�شعبية  الرتباطات  �شريط  هذا يف 

ي�شارها، ويف بع�ض الأحيان اأعلى ال�شفحة.
لقد مت اإن�شاء ارتباطات ت�شعبية بني �شفحات موقعك عند اإن�شاء املوقع اآليًا.

�شكل )82-2-5( 

�شكل )83-2-5( 

�شكل )84-2-5( 
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اأوًل    الطريقة التقليدية: وهي اأن تقوم بعمل �شكل الرتباط واإدراج الرتباط الت�شعبي يدويًا. 

ج حدد مكان الرتباط على �شفحتك، ثم ار�شم ال�شكل.  
د ا�شغط على ال�شكل بالزر الأيمن للفاأرة، واختر اإ�صافة ن�ش، ثم   

اكتب »�شفحة جديدة«.

و لعمل ذلك اتبع ما يلي:  

ولعمل ارتباط ت�صعبي ب�صفحة من �صفحات موقعك ميكنك ا�صتخدام طريقتني:

اكتب ن�ض الرتباط ويمكن ا�شتخدام �شكل لالرتباط، كما يلي:  1
اأ من �شريط اأدوات الر�شم الموجود في اأ�شفل النافذة اختر اأ�صكال   
اأ�صرطة  الأمر  فا�شتخدم  معرو�شًا  ال�شريط  يكن  لم  اإذا  تلقائية. 

اأدوات من قائمة عر�ش لعر�ض �شريط الر�شم.
ب اختر مج�صم م�صطوف الحواف )اأو اأي �شكل اآخر( من اأ�صكال   

اأ�صا�صية.
�شكل )85-2-5( 

�شكل )86-2-5( 

�شكل )87-2-5( 
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انتقل اإلى معاينة ال�شفحة بعد حفظها لتجربة الرتباط الت�شعبي.  5

ا�شغط على ال�شكل الذي اأن�شاأته لالرتباط الت�شعبي.  2
اختر من قائمة اإدراج الأمر ارتباط ت�صعبي اأو من �شريط الأدوات   3

القيا�شي ا�شغط الرمز    .

ال�شفحة  اختر  ت�صعبي  ارتباط  اإدراج  ن��اف��ذة  م��ن   4
ال�شفحة  ول��ت��ك��ن  ال���راب���ط،  ب��ه��ذا  رب��ط��ه��ا  ت���ود  ال��ت��ي 
المجلد  �شمن  الموجودة   )new_ page_1.htm(

الحالي، ثم ا�شغط موافق.

�شكل )89-2-5( 

وعند النتقال لل�شفحة اجلديدة عرب الرابط لبد من وجود رابط للعودة لل�شفحة الرئي�شة اأو بقية ال�شفحات. 
ولعمل ذلك اتبع اخلطوات التالية:

انتقل لل�شفحة الجديدة التي ا�شتخدمتها   1
ف��ي عمل الرت���ب���اط، وي��ت��م الن��ت��ق��ال عن 
طرق  من  مجلدات  على  ال�شغط  طريق 
على  بالفاأرة  مرتين  ال�شغط  ثم  العر�ض، 

.)new-page -1.htm( ا�شم ال�شفحة

�شكل )88-2-5( 

�شكل )90-2-5( 
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اأن�شئ نف�ض ال�شكل لالرتباط ال�شابق.  2

بال�شفحة  وارب��ط��ه  لل�شكل،  ت�شعبّيًا  ارتباطًا  اعمل   3
.)index( الرئي�شة

ثانيًا  طريقة �صريط الرتباطات: وهو �شريط يتم اإن�شاوؤه عن طريق برنامج فرونت بيج اآليًا عند اإن�شاء موقع،

حدد مكان �شريط الرتباطات على �شفحتك.  1
اختر من قائمة اإدراج الأمر مكون ويب.  2

انتقل اإلى معاينة ال�شفحة بعد حفظها لتجربة الرتباط الت�شعبي.  4

ويمكن اإن�صاوؤه باتباع الخطوات التالية:  

�شكل )91-2-5( 

�شكل )92-2-5( 

�شكل )93-2-5( 
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المكون،  ن��وع  م��ن  الرتــبــاط  اأ�صرطة  اختر   3
�صريط  فاختر  خا�ض  �شريط  عمل  اأردت  ف��اإذا 
الرتباطات المخ�ص�صة، ثم ا�شغط التالي. 
الموقع  اأردت عمل �شريط يعتمد على بنية  واإذا 
فاختر  �شابقًا،  بيج  برنامج فرونت  اأن�شاأها  التي 

�صريطًا ي�صتند على بناء التنقل.

اختر نمط ال�شريط، وليكن مثاًل بيك�صل، ثم   4
ا�شغط التالي.

عمودّيًا،  اأو  اأفقّيًا  ال�شريط  اتجاه  اختر   5
وليكن اأفقيًا، ثم ا�شغط اإنهاء.

�شكل )95-2-5( 

�شكل )94-2-5( 

�شكل )96-2-5( 
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الرتباطات  »�صريط  وليكن  الجديد  الرت��ب��اط  ا�شم  اكتب   7
الرئي�ش«، ثم ا�شغط موافق.

تظهر نافذة خ�شائ�ض �شريط الرتباطات، اإ�شغط موافق.  6

الرتباطات«،  »�شريط  اإلى  اإ�شافة  نافذة  تظهر   9
اختر منها ال�شفحة التي تود ربطها بال�شريط، 

ثم ا�شغط موافق.

فا�شغط  اأخ��رى،  مرة  الرتباطات  �شريط  خ�شائ�ض  نافذة  تظهر   8
بهذا  ربطها  ت��ود  التي  ال�شفحات  لإ���ش��اف��ة  ارتباط  اإ�صافة 

ال�شريط.

�شكل )99-2-5( 

�شكل )100-2-5( 

�شكل )97-2-5( 

�شكل )98-2-5( 
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يظهر �شريط الرتباطات في �شفحتك.  11

���ش��ع اإ����ش���ارة ع��ن��د ارت���ب���اط���ات اإ���ش��اف��ي��ة على   10
الأ�صل،  وال�صفحة  الرئي�صية  ال�صفحة 

ثم ا�شغط موافق .

�شكل )101-2-5( 

�شكل )102-2-5( 
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باإن�شاء �شريط الرتباطات ل�شفحتك وي�شع  اإن برنامج فرونت بيج يقوم 
فيها جميع ال�شفحات التي اأن�شاأتها عند اإن�شاء املوقع.

ولتحرير خ�صائ�ش هذا ال�صريط اتبع اخلطوات التالية:

الرتباطات،  �صريط  على  الفاأرة  موؤ�شر  �شع   1
ثم ا�شغط مرتين متتاليتين.

الرتباطات  �شريط  خ�شائ�ض  ن��اف��ذة  تفتح   2
في  وم��ك��ان��ه  ال�����ش��ري��ط  ن��م��ط  تغيير  ويمكنك 
الرتباطات  تغيير  يمكنك  ك��م��ا  ال�شفحة، 

الت�شعبية التي �شيتم اإ�شافتها لل�شفحة.

 اأن�صئ ارتباطًا ت�صعبّيًا من اأعلى ال�صفحة لأ�صفلها.
1

 غري مكان �صريط الرتباطات من اجلانب الأمين اإىل اجلانب الأعلى يف �صفحة البداية.
2

 قم بتغيري منط �صريط الرتباطات.
3

خ�صائ�ش �صريط الرتباطات        

�شكل )103-2-5( 

�شكل )104-2-5( 
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كيف اأجعل الزائر يعجب بموقعي ؟  

اإ�صافة وتعديل �صمة الموقع .  
  اإ�صافة وتعديل خلفية الموقع .

اإن مظهر املوقع و�شكله يلعبان دورًا رئي�شًا يف زيارته وت�شفحه، ولكن لبد من مراعاة وقت التحميل لل�شفحة حتى ل ميل 
امل�شتخدم من طول النتظار، وذلك لأن ال�شفحة مليئة بال�شور والأ�شكال، فاحر�ض على التن�شيقات الب�شيطة اجلذابة. 

تن�صيق املوقع وحت�صينه  

تن�صيق املوقع وحت�صينه2-5 الدر�ش ال�صاد�ش
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يف  ويوجد  لل�شفحة،  الإخ��راج��ي  ال�شكل  هي  ال�شمة 
عمل  وميكن  ج��اه��زة،  �شمات  ع��دة  بيج  فرونت  برنامج 

تعديل عليها.
ولعمل �صمة لل�صفحة اتبع اخلطوات التالية: 

اأوًل              ال�صمة

ولفتحها   .)index( الرئي�شة  ال�شفحة  افتح   1
ا�شتخدم مجلدات من طرق العر�ض.

اختر من قائمة تن�صيق الأمر �صمة.   2

�شبيل  على  منها  اختر  �شمات،  عدة  النافذة  تحوي   3
المثال �شمة »ت�صوق عالمي«. 

في  ال�صفحات  لجميع  ال�شمة  ه��ذه  جعل  يمكن   4
الموقع، ويمكن جعلها لهذه ال�شفحة فقط. 

يمكن اإجراء تعديالت على ال�شمة المختارة بال�شغط   5
على زر تعديل. 

ميكن التن�صيق بطريقتني: 

�شكل )105-2-5( 

�شكل )106-2-5( 

�شكل )107-2-5( 
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عند ال�شغط على زر تعديل تظهر مجموعة   6
من الأزرار الخا�شة بالتعديالت، كما يمكنك 
حفظ التعديالت با�شم لت�شبح �شمة خا�شة 

بك ، بال�شغط على حفظ با�صم. 

وهذه الأزرار هي:  

�شكل )110-2-5( 

�شكل )111-2-5( 

�شكل )109-2-5( 

تعديل الن�ص: حيث يمكن تغيير  ج 
نوع الخط لعنا�صر ال�صفحة. 

يمكن  حيث  الر�سومات:  تعديل  ب 
لعنا�صر  وال�صور  الخط  نوع  تعديل 

ال�صفحة.

الأل����وان: ح��ي��ث يمكن  ت��ع��دي��ل  اأ 
لعنا�صر  الأل�������وان  ���ص��م��ة  ت��ع��دي��ل 

ال�صفحة. 

�شكل )108-2-5( 
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اخللفية هي ال�شفحة التي يكتب عليها.
 ولتن�صيق خلفية ال�صفحة اتبع ما يلي: 

ثانيًا             اخللفية:

لبد اأن تكون ال�شفحة بدون �شمة. ولإلغاء ال�شمة   1
اختر من قائمة تن�صيق الأمر �صمة. 

ا�شغط  ث��م  �صمة«،  »بــال  ال�شمة  ن��وع  م��ن  اخ��ت��ر   2
موافق.

بدون  ال�شفحة  تظهر   3
�شمة. 

ال�شمة  على  التعديالت  اإج��راء  بعد   7
موافق،  ا���ش��غ��ط  اخ��ت��رت��ه��ا،  ال��ت��ي 
تغيير  بعد  الموقع  �شفحة  فتظهر 

ال�شمة كما يلي :

�شكل )113-2-5( 

�شكل )114-2-5( 

�شكل )112-2-5( 
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ولعمل خلفية لل�صفحة اتبع اخلطوات التالية: 

بالتاأ�شير  ���ش��ورة  ال�شفحة  خلفية  جعل  يمكن   2
من  ال�����ش��ورة  اختيار  ث��م  خلفية،  �صورة  على 
ا�صتعرا�ش. ولكن بهذه الخلفية �شتكون ال�شفحة 
غير وا�شحة، اإ�شافة اإلى اأنها تحتاج اإلى وقت اأثناء 

تحميل ال�شفحة من اأي م�شتخدم. 

لون  األوان، ثم اختر  جزء  الخلفية من  ا�شغط على   3
ودرجاتها  الألوان  لتحديد  اإ�صافية  األوان  اأو  الخلفية، 

بكل دقة.

اختر من قائمة تن�صيق الأمر خلفية.  �شكل )115-2-5( 1 

�شكل )117-2-5(

�شكل )116-2-5( 
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خاللها  م��ن  يمكن  اإ�ــصــافــيــة،  ـــوان  األ ن��اف��ذة  تظهر   4
بال�شغط على  اللون  اللون، ويمكن اختيار درجة  اختيار 

تخ�صي�ش ثم ا�شغط موافق.

اأي�����ش��ًا ت��غ��ي��ي��ر لون  ي��م��ك��ن   5
لون  طريقة  بنف�ض  الن�ش، 

الخلفية تمامًا.

ا�شغط موافق لتنفيذ لون الخلفية ولون   6
الن�ض على ال�شفحة. 

 قم بتغيري �صمة �صفحة معر�ش ال�صور الفوتوغرافية. 
1

 قم بتغيري خلفية �صفحة املف�صلة. 
2

�شكل )118-2-5( 

�شكل )119-2-5( 

�شكل )120-2-5( 
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�صفحة الإطارات 2-5

كيف اأربط عدة �صفحات ب�صفحة واحدة؟  
لماذا اأ�صتخدم الإطارات؟  

اإن�صاء �صفحة الإطارات.  
ربط �صفحات ب�صفحة الإطارات.  

هي �شفحة من �شفحات موقعك، مق�شمة اإىل عدة اأطر )اأماكن(، كل اإطار ميكن اأن اأعر�ض فيه اأي �شفحة من 
�شفحات موقعي. ولو لحظت الكثري من املواقع على ال�شبكة العنكبوتية جتد اأن �شفحة املوقع حتوي اأطرًا ثابتة ل 

تتغري مهما فتحت من ارتباطات يف املوقع.

�صفحة الإطارات  

الدر�ش ال�صابع
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من  قالبًا  تختر  ل  ولكن  جديدة،  �شفحة  اأن�شئ   1
القوالب، ا�شغط على تبويب �صفحات اإطارات. 

فيظهر لك عدد من �شفحات الأطر.

ولعمل �صفحة اإطارات اتبع ما يلي:

وتذييل  ـــش  »راأ� ال�شفحة  ق��وال��ب  م��ن  اخ��ت��ر   2
ومحتويات«، ثم ا�شغط موافق.

اإلى  م��ق�����ش��م��ة  الإط����������ارات  ���ش��ف��ح��ة  ت��ظ��ه��ر   3
اإط�����ار ي��ح��وي زرين:  اإط�������ارات، وك���ل  اأرب���ع���ة 
الثاني  وال����زر  جــديــدة،  �صفحة  زر  الأول 

تعيين ال�صفحة الأولية.

�شكل )123-2-5( 

�شكل )121-2-5( 

�شكل )122-2-5( 



2-5

134

اأوًل   تعيين ال�صفحة الأولية

تظهر نافذة حفظ با�صم، وافتر�ض برنامج   2  
.)new_page_2.htm( فرونت بيج ا�شم

ا�شغط حفظ لحفظ ال�شفحة بهذا ال�شم.  3  

الآن يمكنك ربط هذه ال�شفحة بعدة �شفحات في موقعك،
ويمكنك اإن�صاء �صفحات جديدة كما يلي:

ال�صفحة الأولية  تعيين  ا�شغط على   1  
في الإطار الرئي�ض.

ت�صعبي  ارتــبــاط  اإدراج  ن��اف��ذة  م��ن   2  
ا�شغط  ثم   ،)index( الرئي�شة  ال�شفحة  اختر 

موافق. 

�شريط  من  حفظ  رم��ز  ا�شغط   1
الأدوات القيا�صي.

وحلفظ ال�صفحة اتبع اخلطوات التالية:  

�شكل )124-2-5( 

�شكل )125-2-5( 

�شكل )126-2-5( 

�شكل )127-2-5( 
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ا�شغط على تعيين ال�شفحة الأولية في اإطار التروي�شة )العلوي(.   3  

ال�شفحة  اختر  ت�شعبي  ارتباط  اإدراج  نافذة  من   4  
الجديدة )new_page_1.htm(، ثم ا�شغط موافق.

احذف ال�شكل الموجود لالرتباط   5  
التالي  الن�ض  واكتب  ال�شابق،  الت�شعبي 
وغّير  للمميزين«،  ال�صخ�صي  »الموقع 
التن�شيقات للن�ض كما تعلمت �شابقًا لتكون 

�شفحة الإطارات كما ترى. 

ثانيًا  �صفحة جديدة

جديدة  �صفحة  على  ا�شغط   1  
في اإطار المحتويات )الجانبي(. 

�شكل )128-2-5( 

�شكل )130-2-5( 

�شكل )129-2-5( 
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اإطار  �صفحة جديدة في  ا�شغط على   4  
التذييل )ال�شفلي(.

الأ�شطر  اكتب  جديدة.  �شفحة  اإن�شاء  �شيتم   2  
التالية فيها: 

»محتويات الموقع «  
»ال�شفحة الرئي�شية«  
»معلومات خا�شة بي«  

»الهتمامات«  
»�شفحة جديدة«  

»المف�شلة«  
»معر�ض ال�شور«  

»المعلومات«  

ا���ش��غ��ط  حفظ  م��ن  ق��ائ��م��ة  ملف    3  
�شتظهر   الموقع،   ال�شفحة  �شمن  ليتم  حفظ 

لك  نافذة  حفظ  با�صم  ا�شغط  حفظ.

الن�ض  اكتب  ج��دي��دة.  �شفحة  اإن�����ش��اء  �شيتم   5  
التالي في الإطار ال�شفلي »اأ�صكرك اأخي العزيز على 

زيارة موقعي، واآمل اأن يعجبك«،

�شكل )131-2-5( 

�شكل )132-2-5( 

�شكل )133-2-5( 

�شكل )135-2-5( 

�شكل )134-2-5( 
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و�صت�صبح �صفحة الإطارات التي اأن�صاأتها كما يلي:

الأمين  الزر  على  بال�شغط  الإط��ار  خ�شائ�ض  تغيري  ميكن 
ثم  تغيري خ�شائ�شه،  ترغب يف  الذي  الإط��ار  على  الفاأرة  من 

اخرت خ�صائ�ش الإطار. 

خ�صائ�ش الإطارات  

�شكل )138-2-5( 

الإطار،  وهوام�ض  الإط���ار،  بحجم  التحكم  ميكنك  حيث 
واإظهار �شريط التمرير لالإطار اأو اإخفاوؤه.

�شكل )137-2-5( 

�شكل )136-2-5( 
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وميكنك اإخفاء حدود الأطر بال�شغط على �شفحة الإطارات 
ثم ام�شح العالمة عند اإظهار احلدود. 

فتكون ال�شفحة بهذه ال�شورة. 

ميكنك اإ�شافة اأو حذف اإطار يف �شفحة الإطارات عند احلاجة لذلك كما يلي:

تق�صيم وحذف الإطار  

           احلذف

ا�شغط على الإطار المراد حذفه.   1
اختر من قائمة اإطارات الأمر حذف الإطار.   2

ا�شغط موافق لتاأكيد الحذف.   3

�شكل )139-2-5( 

�شكل )141-2-5( 

�شكل )140-2-5( 
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           تق�صيم الإطار )اإ�صافة(

حدد نوع النق�شام )اأعمدة اأو �شفوف(، ثم   3
ا�شغط موافق. 

الزر  على  بال�شغط  الإط��ار  خ�شائ�ض  تغيري  ميكن 
ال��ذي ترغب يف تغيري  ال��ف��اأرة على الإط��ار  الأمي��ن من 

خ�شائ�شه، ثم اخرت خ�شائ�ض ال�شفحة. 

خ�صائ�ش ال�صفحة  

ا�شغط على الإطار المراد عمل انق�شام فيه )اإ�شافة(.  1

اختر من قائمة اإطارات الأمر تق�صيم الإطار.   2

�شكل )144-2-5( 

�شكل )143-2-5( 

�شكل )142-2-5( 
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حيث ميكنك حتديد الإطار الهدف الذي يتم ربطه بهذه ال�شفحة عند عمل ارتباط ت�شعبي.
ولعمل ذلك اتبع اخلطوات التالية:

ا�شغط على عالمة القلم عند الإطار الهدف.  1

الحالية،  الإط��ارات  �شفحة  تحوي  نافذة  تظهر   2
عليه  بال�شغط  ال��ه��دف  الإط����ار  بتحديد  ق��م 

بالفاأرة، ثم ا�شغط موافق. 

ا�شغط موافق مرة اأخرى على نافذة خ�شائ�ض ال�شفحة.   3

�شكل )146-2-5( 

�شكل )145-2-5( 
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ال�شفحة  الموقع حيث  لمحتويات  ت�شعبية  ارتباطات  بعمل  قم   4
 )interest( تربط بال�شفحة الرئي�شية، وال�شفحة )index(

تربط بالهتمامات، وهكذا بقية المحتويات. 

اعمل معاينة لل�شفحة، واختبر الرتباطات التي اأن�شاأتها.   5

مالحظة:
اإن اأي ارتباط ت�شغطه يتم فتح ال�شفحة الخا�شة به في الإطار الهدف وهو الإطار 

الرئي�ض، وبقية الأطر ثابتة ل تتحرك. 

اإن �شفحة البداية ملوقعك هي ال�شفحة الرئي�شية )index(، ولكن بعد اإن�شاء �شفحة الأطر يف�شل اأن تكون 
هي �شفحة البداية للموقع. 

تغيري �صفحة البداية ملوقعك  

�شكل )147-2-5( 
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   ولتغيري �صفحة البداية اتبع اخلطوات التالية: 

انتقل اإلى مجلدات من طرق العر�ض.   1

ا�شغط الزر الأيمن بالفاأرة على �شفحة البداية وهي )index.htm(، واختر الأمر   2
اإعادة ت�صمية. 

يتم تن�شيط ا�شم ال�شفحة، اكتب )index1.htm(، ثم ا�شغط بالفاأرة خارج   3
ا�شم ال�شفحة. 

تظهر نافذة تاأكيد اإعادة الت�شمية ا�شغط نعم.   4

�شكل )148-2-5( 

�شكل )149-2-5( 

�شكل )150-2-5( 

�شكل )151-2-5( 
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تظهر نافذة لتاأكيد تغيير ال�شم ، وتنبه لوجود ارتباطات ت�شعبية،   5
هل ترغب بتحديثها؟ ا�شغط نعم. 

ا�شغط الزر الأيمن بالفاأرة على �شفحة الأطر، وهي )new_ page _2.htm(، واختر الأمر اإعادة ت�شمية.   6
يتم تن�شيط ا�شم ال�شفحة، اكتب )index.htm(، ثم ا�شغط بالفاأرة خارج ا�شم ال�شفحة. 

ت�شبح �شفحة الإطارات هي �شفحة البداية لموقعك.   7  

�شكل )153-2-5( 

�شكل )152-2-5( 
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 اأن�صئ �صفحة اإطارات انق�صام اأفقي. 
1

 اربط �صفحة املعلومات بالق�صم العلوي. 
2

 اأن�صئ �صفحة جديدة بالق�صم ال�صفلي. 
3

 اكتب بال�صفحة اجلديدة عنوانًا ملرا�صلتك. 
4

 قم بت�صغري حجم الإطار ال�صفلي ليتنا�صب مع الن�ش. 
5

 قم باإخفاء حدود الإطارات.
6



تدريبات الباب اخلامس

145

مل�صات اإبداعية ون�صر املوقع 2-5

كيف اأعرف عدد الزوار لموقعي ؟  
كيف اأقدم خدمة البحث للزوار ؟  

كيف اأعر�ش �صريطًا متحركًا في �صفحة موقعي؟  

اإن�صاء مكّون عّداد الزوار .        اإن�صاء مكّون بحث .  
اإن�صاء مكّون �صا�صة ا�صمية .        ن�صر الموقع .  

اإمكانات وخدمات  اأ�شرطة الرتباطات. وهي عبارة عن  اأن مر معك م�شطلح مكّون عند احلديث عن  �شبق 
جاهزة يوفرها برنامج فرونت بيج  لكي تعطي موقعك منظرًا جمياًل وح�شًا حمرتفًا. ويحوي برنامج فرونت بيج 

العديد من املكّونات، ولكننا �شنتعرف على ثالثة منها وندع لك الإبداع يف ا�شتخدام بقية املكّونات.

اإ�صافة مكّون  

الدر�ش الثامن
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منها  اختر  وي��ب،  مكّون  اإدراج  نافذة  تظهر   4
عّداد الدخول، ثم اختر نموذج العّداد، ثم 

ا�شغط اإنهاء. 

.)index( افتح �شفحة البداية: وهي �شفحة الإطارات لديك  1

اختر من قائمة اإدراج الأمر مكّون ويب.   3

اأوًل           عّداد الدخول

هو من مميزات برنامج فرونت بيج، ويقوم بعّد الزوار الذين يدخلون �شفحة البداية يف موقعك. ولذا فمن   
غري املنا�شب وجود العّداد يف جميع �شفحات املوقع. 

و لإ�ش�فة عّداد الدخول ل�شفحة البداية اتبع اخلطوات الت�لية:

حدد مكان العّداد، وليكن في اأ�شفل ال�شفحة.   2

�شكل )154-2-5( 

�شكل )156-2-5( 

�شكل )155-2-5( 
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من اأبرز خدمات الإنرتنت البحث، واأغلب املواقع تقدم خدمة البحث.
ولإ�ش�فة خدمة البحث ملوقعك اتبع اخلطوات الت�لية:

ت�شبح �شفحة البداية ملوقعك كالتايل:

ثانيًا          البــحث

اختر  الدخول،  عــّداد  خ�صائ�ش  نافذة  تظهر   5
عند  الفترا�شي  الزوار  عدد  رقم  وحدد  النموذج، 
البداية، ثم يقوم المكّون بالح�شاب تلقائيًا، ويمكنك 

تحديد عدد خانات العّداد.
ا�شغط موافق .  6

اد مل يعمل؛ لأن موقعك مل يتم ن�شره على ال�شبكة العنكبوتية بعد.  وعند عمل معاينة لل�شفحة، لحظ اأن العدَّ

�شكل )157-2-5( 

عّداد الدخول لزوار 
موقعك

�شكل )159-2-5( 

�شكل )158-2-5( 
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منها  اخ��ت��ر  ال��م��ك��ون��ات،  ن��اف��ذة  تظهر   3
البحث على ويب، ثم ا�شغط اإنهاء.

تظهر نافذة خ�صائ�ش نموذج البحث، حدد ت�شمية مربع الإدخال   4
ويمكنك  ب��الأح��رف،  المربع  عر�ض  حدد  ثم  البداية،  �شفحة  على 
ت�شمية زر البحث با�شم معين، وكذلك زر اإعادة التعيين بعد عملية 

البحث، ويمكنك تغيير خ�شائ�ض نتائج البحث اأي�شًا.
ا�شغط موافق.  5

اختر من قائمة اإدراج الأمر مكّون ويب.  2

�شكل )161-2-5( 

�شكل )163-2-5( 

�شكل )162-2-5( 

حدد مكان تقديم خدمة البحث، وليكن   1
في اأ�شفل �شفحة البداية لموقعك. 

�شكل )160-2-5( 
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ت�شبح �شفحة البداية ملوقعك كالتايل:

هي عبارة عن �شريط �شمن �شفحتك، يتميز باإمكانية حركة الن�ض فيه، مما ي�شفي عن�شرًا مميزًا ملوقعك. 
و لإ�ش�فة �ش��شة ا�شمية لأي �شفحة من �شفح�ت موقعك اتبع اخلطوات الت�لية:

ال�صا�صة ال�صمية ثالثاً 

ال�شمية،  ال�����ش��ا���ش��ة  م���ك���ان  ح����دد   1
الهتمامات  �شفحة  اأعلى  في  وليكن 

 .)interest(

اختر من قائمة اإدراج الأمر مكّون ويب.  2

�شكل )166-2-5( 

�شكل )164-2-5( 

�شكل )165-2-5( 



2-5

150

تظهر نافذة اإدراج مكون ويب، اختر   3
تاأثيرات حيوية، ثم اختر �صا�صة ا�صمية، 

وا�شغط اإنهاء.

�شكل )167-2-5( 

اكتب  ال�صمية،  ال�صا�صة  خ�صائ�ش  نافذة  تظهر   4
الن�ض »قد هيوؤوك لأمر لو فطنت له ### فارباأ 
تحديد  ويمكنك  الهمل«،  مع  ترعى  اأن  بنف�صك 
اتجاه الن�ض من اليمين اإلى الي�شار اأو العك�ض، وكذلك 
والحجم،  الن�ض،  الن�ض، وطريقة حركة  �شرعة مرور 

ولون خلفية الن�ض، وعدد تكرارات الن�ض. 
ا�شغط موافق.   5

�شكل )5-2-168( فت�شبح �شفحة الهتمامات بعد اإ�شافة ال�شا�شة ال�شمية كما يلي:

�شكل )169-2-5( 
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ولروؤية ال�شا�شة ال�شمية وحركة الن�ض بها، اعمل معاينة لل�شفحة بعد حفظها. فتكون كما يلي:

يوجد يف برنامج فرونت بيج العديد من املكونات التي ت�شيف مل�شة اإبداع ملوقعك، فال ترتدد يف ا�شتعمالها. 

ل فائدة من ت�شميم موقع اإذا مل ين�شر للعامل اخلارجي، �شواء على ال�شبكة العنكبوتية، اأو على �شبكة حملية. 

ن�صر املوقع  

اإن عملية ن�صر املوقع اإىل ال�صبكة العنكبوتية تتطلب عدة اأمور منها: 
اإيجاد ُم�شيف لموقعك، وهنا تحتاج اإلى معرفة بالخدمات التي يقدمها كل م�شيف حتى ت�شتطيع الختيار.   1

اختيار ا�شم يكون عنوانًا لموقعك وت�شجيله، فعنوان الموقع هو ال�شم الذي بوا�شطته يدخل الزوار لموقعك.   2
ت�شديد ر�شوم خدمة ال�شتراك في �شركة ت�شت�شيف موقعك.   3

ميكنك ن�صر موقعك بثالث طرق:
يمكنك ا�شتعمال بروتوكول اإر�شال الن�ض الت�شعبي )http( للن�شر اإلى ملقم مّثبت فيه اأحد برامج الن�شر.   1

يمكنك ا�شتعمال بروتوكول نقل الملفات )FTP( للن�شر اإلى ملقم غير مثّبت فيه اأحد برامج الن�شر.   2
يمكنك ن�شر موقعك على مجلد في حا�شبك، وهذه الطريقة هي التي �شنتعلمها هنا.   3

�شكل )170-2-5( 
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           ن�صر موقع اإىل جملد حملي

اإل  اإن عملية ن�شر املوقع تريك �شورة املوقع كما �شرياه الآخرون. وبالطبع ل تريد اأن يرى الآخرون موقعك 
�شليمًا من الأخطاء، بل ومميزًا اأي�شًا. واأ�شهل الطرق لفعل ذلك هي ن�شر املوقع اإىل جملد حملي على حا�شبك 

ال�شخ�شي.
ولعمل ذلك اتبع اخلطوات التالية:

�شغل برنامج فرونت بيج، وافتح موقعك.   1
اختر من قائمة ملف الأمر ن�صر ويب.  2

ال��ن�����ش��ر، ا�شغط  ل��ت��ح��دي��د وج��ه��ة  ن���اف���ذة  ت��ظ��ه��ر   3
ا�صتعرا�ش لتحديد الوجهة. 

�شكل )171-2-5( 

�شكل )172-2-5( 
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انتقل اإلى �صطح المكتب، واأن�شئ مجلدًا جديدًا با�شم   4
»ن�شر محلي«، ثم ا�شغط موافق لإن�شاء المجلد الجديد. 
بالفاأرة،   مرتين  محلي«  »ن�شر  مجلد  على  ا�شغط  ثم 
عندئذ يتم فتح نافذة المجلد »ن�شر محلي«، ثم ا�شغط 

فتح. 

ا�شغط  الن�شر،  وجهة  م�شار  بيج  فرونت  برنامج  كتب  لقد   5
موافق. 

�شكل )173-2-5( 

�شكل )174-2-5( 

�شكل )175-2-5( 

�شكل )176-2-5( 
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تظهر نافذة ن�شر �شفحة ويب، ا�شغط ن�صر.   6

�شيظهر التحذير التالي:   7
ا�شغط متابعة.   

�شكل )178-2-5( 

�شكل )177-2-5( 
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ي��ع��ر���ض ب��رن��ام��ج ف��رون��ت ب��ي��ج ���ش��ري��ط ت��ق��دم عملية   8
الن�شر. 

�شكل )179-2-5( 

تظهر الر�شالة التالية:  9
المن�صور«  ويب  موقع  لعر�ش  هنا  »انقر  اختر   10

لروؤية موقعك كما يراه الزوار. 

�شكل )180-2-5( 

�شكل )181-2-5( 
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 اأ�صف مكّون عّداد الدخول ل�صفحة املف�صلة. 
1

 اأ�صف مكّون البحث ل�صفحة املف�صلة. 
2

 اأ�صف مكّون ال�صا�صة ال�صمية ل�صفحة الأطر �صمن الإطار العلوي. 
3

 .c اأن�صر موقعك على جملد حملي يف القر�ش ال�صلب 
4

قم بالتعامل مع موقعك كاأنك زائر للتعرف على الأخطاء ونقاط ال�شعف لتعالجها قبل عملية الن�شر.   11

ن�شر  لإنهاء  تم  ا�شغط  ثم  المت�شفح  برنامج  اأغلق   12
الموقع.

�شكل )182-2-5( 
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اإلكرتوين  بريد  عنوان  على  احل�صول  هل   
يحتاج اإىل دفع مبلغ مايل؟ 

  هل اإن�صاء عنوان بريد اإلكرتوين يحتاج اإىل 
وقت وجهد؟

  هل ميكن اإر�صال ر�صالة حتوي ملف مرفق؟ 

  اإن�صاء عنوان بريد اإلكرتوين. 
  اإر�صال ر�صالة عرب الربيد الإلكرتوين.

  قراءة ر�صالة واردة لعنوان بريدك الإلكرتوين.

ا�صتخدام برنامج الربيد الإلكرتوين 3-5

 ولكي تتمكن من اإر�شال ر�شالة، اأو قراءة ر�شالة عرب خدمة الربيد الإلكرتوين، لبد اأن يكون لديك عنوان بريد اإلكرتوين. 
هناك العديد من املواقع على الإنرتنت ميكن اأن تعمل كخادم للربيد وتقدم خدمة الربيد الإلكرتوين ب�شكل جماين، ومنها: 

Yahoo.com, Hotmail.com, khayma.net... اإلخ. 
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 و �صنقوم خالل هذا التدريب باإن�صاء عنوان بريد اإلكرتوين يحمل العنوان التايل:
 salem12587@khayma.net، حيث: 

salem12587  1: ميثل عنوان �شاحب الربيد 
khayma.net  2: هو ا�شم خادم الربيد. 

2  يف ق�شم بريد اخليمة املجاين ن�شغط على اح�صل 
على بريدك املجاين من اخليمة نت.. 

             اإن�صاء الربيد الإلكرتوين  

اتبع  جماين  موقع  على  اإلكرتوين  بريد  لإن�صاء   
اخلطوات التالية: 

1  الدخول اإىل املوقع www.khayma.com، وذلك بكتابة 
عنوانه يف م�شتعر�ض الإنرتنت فتظهر ال�شا�شة. 

3 يظهر النموذج التايل:

�شكل )1-3-5(

�شكل )3-3-5(

�شكل )2-3-5(
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             البيانات التي يجب اأن تكتب لإن�صاء بريد جديد 

( لبد من تعبئتها، و اإليك بع�صًا من البيانات:   اإن جميع البيانات التي ي�صبقها عالمة  )
salem12587 1 ا�شم امل�شتخدم وليكن

2 كلمة ال�شر )و يف�شل يف كلمة ال�شر اأن ل تكون بيانات خا�شة بك مثل تاريخ امليالد اأو اأي تاريخ خا�ض بك( ويف�شل دمج 
اأرقام مع حروف لها معنى عندك اأ�شهل يف ا�شرتجاعها. 

3 تاأكيد كلمة ال�شر: كتابة كلمة ال�شر مرة ثانية. 
4 اختيار لغة ال�شتخدام، و لتكن العربية. 

5 �شوؤال كلمة ال�شر التذكريي: هو �شوؤال �شتختاره )مثاًل تاريخ ميالدي(، و الفائدة من هذا ال�شوؤال هي يف حالة ن�شيان 
كلمة ال�شر ت�شتطيع ا�شتعادتها بعد الإجابة على هذا ال�شوؤال. 

6 اإجابة ال�شوؤال التذكريي: هي اإجابة على ال�شوؤال التذكريي الذي و�شعته. 
7 كتابة بع�ض البيانات الأخرى مثل عنوان ال�شخ�ض وعمره ونوعه وتاريخ ميالده....اإلخ. 

8 قراءة بع�ض ال�شروط اخلا�شة باملوقع. 

�شكل )4-3-5(

9 تاأكيد الت�شجيل: حيث يطلب منك كتابة 
الأرقام املوجودة داخل ال�شورة. 

10 ا�شغط على اأكمل لقد قراأت لئحة ال�شروط. 
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وا�شم  �شحيحة  ال��ب��ي��ان��ات  ك��ان��ت  اإذا 
تظهر  اختياره  ل�شخ�ض  ي�شبق  مل  امل�شتخدم 
ويظهر  اجلديد  بامل�شتخدم  ترحيبية  �شا�شة 
الربيد  خ���ادم  م��ن  ترحيبية  ر���ش��ال��ة  فيها 

امل�شرتك فيه.

             لتكوين ر�صالة و اإر�صالها

 عند كتابة ر�صالة و تريد اإر�صالها عليك اتباع اخلطوات التالية: 
1 اختيار كلمة تكوين. 

�شكل )5-3-5(

�شكل )6-3-5(
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             الإطالع وقراءة الر�صائل الواردة

تظهر احلقول التي يجب كتابتها وهي:    2

اإليك يف  الــواردة  الر�صائل  اأردت الإطالع على  اإذا 
�صندوق بريدك الإلكرتوين اتبع اخلطوات التالية: 

1  ندخل على املوقع بكتابة www. khayma.com يف عنوان 
امل�شتعر�ض.

بريد  املرور يف مربع  وكلمة  امل�شتخدم  ا�شم  بكتابة  2 قم 
اخليمة املجاين. 

3  ا�شغط على ادخل اإىل بريدك. 

اإىل: يكتب العنوان الربيدي 
لل�شخ�ض املر�شل اإليه. 

املو�صوع: مو�شوع الر�شالة. 
ن�صخة اإىل: اإذا اأردنا اإر�شال 
الر�شالة اإىل اأ�شخا�ض اآخرين. 
ج�صم الر�صالة: و هو اجلزء 

الذي تكتب فيه الر�شالة. 

ال�شغط على تعديل املرفقات 
لإرفاق ملف مع الر�شالة.

ال�شغط على كلمة اإر�صال 
لإر�شال الر�شالة.

�شكل )8-3-5(

�شكل )7-3-5(
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الر�شائل  عدد  فيها  ويظهر  التالية:  ال�شا�شة  لنا  تظهر   4
اجلديدة. 

بال�شغط على بريد وارد تظهر �شا�شة فيها الر�شائل   5
الواردة،

 وبجوار كل ر�شالة مظروف مغلق يدل على اأن الر�شالة 
غري مقروءة. 

فتحها،  يتم  للر�شالة  املر�شل  عنوان  على  بال�شغط   6
ويظهر عنوان املر�شل ومو�شوع الر�شالة 

والر�شالة نف�شها وكذلك اإذا كانت مع الر�شالة مرفقات اأم ل. 

�شكل )9-3-5(

�شكل )10-3-5(

�شكل )11-3-5(
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 بالإطالع على ال�صا�صة الرئي�صية لربنامج الربيد الإلكرتوين اأجب على ما يلي: 
1

-  كم عدد الأوامر املوجودة على �شريط الأوامر اأعلى ال�شفحة؟   
- كيف ميكن التمييز بني الر�شائل التي متت قراءتها و التي مل ُتقراأ بعد؟   

- كيف ميكن حمو الر�شالة بعد قراءتها؟  
 مبالحظة �صا�صة الر�صائل ال�صادرة اأجب على ما يلي: 

2
-  اأين يتم كتابة عنوان املر�شل اإليه داخل ال�شا�شة الرئي�شة؟  

- اأين ميكن كتابة مو�شوع الر�شالة؟   

             اخلروج من بريدك الإلكرتوين
�شفحة  اإغ��الق  قبل  لربيدك  اخل��روج  ت�شجيل  من  لب��د   
من  الأمي��ن  الركن  يف  خ��روج  على  بال�شغط  وذل��ك  امل��وق��ع، 

ال�شفحة. 

�شكل )12-3-5(
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وزارة  عن  واأخبار  معلومات  جمع  تريد  اأنت   
عن  ن�صرة  لعمل  وذلــك  والتعليم،  الرتبية 

الوزارة، فكيف حت�صل على ما تريد؟

  الدخول على بع�ش مواقع البحث على �صبكة الإنرتنت.
  البحث عن معلومة من خالل �صبكة الإنرتنت. 

  ا�صتخدام طرق البحث عن املعلومة. 

البحث من خالل �صبكة الإنرتنت4-5

هذا  ويف  به،  ميتاز  ما  موقع  ولكل  البحث  يف  املتخ�ش�شة  املواقع  مئات  اإىل  لت�شل  املعلومة  عن  البحث  مواقع  تتعدد 
التدريب ن�شتعر�ض البحث عن املعلومات يف �شبكة الإنرتنت عرب موقع بحث عربي هو )arabvista( وذلك راجع لتميز املوقع 

بالبحث باللغة العربية اإ�شافة اإىل اللغات الأخرى. وميكن اإجراء عملية البحث عرب اأي موقع يراه املعلم منا�شبًا. 

             البحث يف موقع

والبحث عن معلومة يف موقع )www.arabvista.com( يتم من خالل اخلطوات التالية:  
قم بالت�شال ب�شبكة الإنرتنت، والدخول على ال�شبكة العنكبوتية من خالل برنامج املت�شفح.    1
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2 اكتب يف �شطر العنوان املوقع التايل: 
.)www.arabvista.com(

.)ENTER( 3  قم بال�شغط على مفتاح الإدخال
4 تظهر �شا�شة املوقع كما يف ال�شكل )1-4-5(.   

ال�شكل  �شا�شة كما يف  لتظهر  اأ�شفل  اإىل  املوؤ�شر  5 حرك 
)5-4-2(، قم بال�شغط على »عرب في�صتا« للدخول 

اإىل حمرك البحث. 

6   تظهر لك �شا�شة البحث. 

�شكل )1-4-5(

�شكل )3-4-5(

�شكل )2-4-5(
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             طرق البحث
وميكن البحث من خالل �صبكة الإنرتنت بعدة طرق، ومنها:  

اأوًل        البحث الب�صيط )البحث عن ورود كلمة واحدة فقط(:

  للبحث عن ال�شفحات التي حتتوي على كلمة وزارة، نقوم بكتابة وزارة يف حقل البحث:

فتظهر نتائج البحث كما يلي :

ثانيًاً        البحث بوا�صطة ت�صمني كلمة:

لت�شمني كلمة �شمن عبارة البحث نقوم با�شتخدام الرمز ) + ( قبل الكلمة املراد ت�شمينها.   

مثال

�شكل )4-4-5(
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 للبحث عن ال�شفحات التي حتتوي على كلمة وزارة بحيث حتتوي نف�ض ال�شفحة على كلمة الرتبية نقوم بكتابة مثال
العبارة التالية يف حقل البحث:

ثالثًا        البحث بوا�صطة ا�صتبعاد كلمة:

ل�شتبعاد كلمة �شمن عبارة البحث نقوم با�شتخدام الرمز ) - ( قبل الكلمة املراد ا�شتبعادها. 

 للبحث عن ال�شفحات التي حتتوي على كلمة وزارة بحيث ل حتتوي نف�ض ال�شفحة على كلمة ال�صحة نقوم مثال
بكتابة العبارة التالية يف حقل البحث:

فتظهر نتائج البحث كما يلي :

�شكل )5-4-5(
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رابعًا       البحث عن جملة معينة:

للبحث عن جملة معينة قم بكتابة اجلملة املراد البحث عنها بني عالمتي تن�شي�ض ) "  " ( فمثاًل للبحث عن جملة )وزارة 
الرتبية والتعليم( نقوم باإدخال عبارة )"وزارة الرتبية والتعليم"(يف حقل البحث. 

مثال
 للبحث عن ال�شفحات التي حتتوي على جملة "وزارة الرتبية والتعليم" نقوم بكتابة العبارة التالية يف حقل البحث:

فتظهر نتائج البحث كما يلي :

�شكل )6-4-5(
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خام�صاً      اإمكانات البحث املتعددة: 

بوا�شطة ملف امل�شاعدة يف موقع البحث الذي تقوم بالبحث من خالله ت�شتطيع التعرف على الإمكانات املتعددة للبحث من 
خالل هذا املوقع، ففي موقع )arabvista( مثاًل ن�شتطيع البحث عن جمموعة كلمات متعددة ترد يف �شفحات الإنرتنت، ويكون 
ذلك با�شتخدام الروابط املنطقية )و، اأو، لي�ض، قرب( بني الكلمات امل�شتخدمة يف حقل البحث، ومن ثم كتابة الكلمات التي 

تريد البحث عنها مع جعل م�شافة بني كل كلمة وكلمة اأخرى. 

مثال
 للبحث عن ال�شفحات التي حتتوي على التعليم اخلا�ض يف وزارة الرتبية والتعليم على الإنرتنت نقوم بكتابة العبارة 

التالية يف حقل البحث. 

فتظهر نتائج البحث كما يلي :

�شكل )7-4-5(



4-5

170

ح ذلك بمثال.  ما الفرق بين رمز الت�صمين ) + ( ورمز ال�صتبعاد ) - (؟ و�صّ
1

ح ذلك بمثال.   ما الفرق بين رمز البحث )"  "( والبحث عن مجموعة كلمات؟ و�صّ
2

عن  بها  تتميز  التي  مزاياها  بع�ش  واذكر  العربية  البحث  مواقع  اأحد  على  بالدخول  قم   
3

 .)arabvista( موقع
 نريد البحث عن مواقع تحوي عبارة "اأحكام ال�صيام" من تاريخ 2001/3/1 اإلى تاريخ 2004/5/5 . 

4

 نريد البحث عن مواقع ترجمة كلمة "اأركان ال�صالة".
5

فتظهر نتائج البحث كما يلي :

�شكل )8-4-5(


