
If … Then 

 الش يء هذا فسيحدث ش يء حدث اذا فمعناها الشروط في تستخدم و ، بيسيك فيجوال قواعد اشهر من   Ifقاعدة 

 ...سنعرفه ما هذا كود؟؟ طريقة في هذا نكتب كيف ولكن اخر، ش يء سيحدث يحدث لم ان و ،

 :كالآلتي هي و اشياء عدة من القاعدة هذه تتكون 

1- IF   معين ش يء تحقق اذا ان معناها و الكود في يكتب ش يء اول  هي و. 

2- Then  بعد يكتب الذي الحدث بعد تكتب  If  الشيي يء تحقق اذا معناها و(بعد الحدثIF ) شيي يء فسيييتحقق 

 . آخر

3- Else بعد  الذي الحدث يتحقق لم اذا هي وIf في تسييييتخدم ال اي درورية ليسيييي  هي و آلخر، شيييي يءال يتحقق 

 .وادكاال لك

4- ElseIf  مثييل فهي جييديييد حييدث تكون If بييه  جييديييد كود بكتييابيية ان نقوم من بييدال ولكن ، العيياديييةEnd If و If 

 .الكود وتكملة ElseIf بكتابة نقوم

5- End If واداالك لك في تكتب و  جدا مهمة هي و القاعدة اليقاف الكود نهاية في تكتب و. 

 ..عشوائية بكائنات املةك قاعدة بكتابة سبق ما علي بسيط بتطبيق لنقوم االن

Private Sub Command1_Click() 
 If Text1.Text = “Ehab” Then 

Image1.Visible = True 
ElseIf Text1.Text = “Bibo” Then 

Image1.Visible = True 
Else 

Image2.Visible = True 
End If 

End Sub 
 :الشرح

 صيييييييييورة تظهر خاطئة تابتهاك عند و صيييييييييورة تظهر صيييييييييحيحة تابتهاك عند Password يشيييييييييبه انه الكود من يتبين ماك و

 ”If Text1.Text = “Ehab فاستخدم  ،ى اخر 

 ثم Then تابةك طريق عن Image1.Visible = True التالي الحدث ىال ينتقل فانه Ehab التكسيي  في الكتابة لو ان اي

 ليسيي  التكسيي  ان ك اذا وElseIf  باسييتخدام ، ذلك و ايضييا الصييورة اظهار فسيييتم Bibo تكسيي  ان ك اذا الحدث و

Ehab  ليس  و Bibo باستخدام ذلك و الثانية الصورة ستظهر Else 

  IFF:الدالة

التاليك : If..Else لدالة اختصارك تستخدم هي  

Dim X As Integer = 4 
         
MsgBox(IIf(X = 7, "X=7", "X<>7")) 

 



Select Case 
 لشرط تقييمك عند تتوقع ن ك إذا أما ثالثة أو احتمالين عن عبارة الشرط جواب انك إذا if الشرط عبارة تصلح

  :يلى ما العامة صيغتها وتكون  Select Case عبارة ستخدمن أن األفضل فمن ثيرةك احتماالت معين

 لك بعد Case االحتماالت ذلك بعد تأتي  اختباره سيتم الذى التعبير او املتغير اسم يليها Select Case ب العبارة تبدأ

 املتغير نكا أو صحيًحا الشرط انك إذا ستنفذ التى التعليمات يعقبها ثم مقارنته ستتم الذى املتغير قيم احدى منها

 .القيمة بهذه

 فإن صحيًحا الشرط يكن لم إذااو  السابقة القيم من أًيا يساوي  ال املتغير انك إذا ومعناها Case else يأتى واخيًرا

 تنفذ التىهي Else تلى التى التعليمات

 الكود هذا به تبكا و امر زر  و بوآس تكس  ضع: مثال

Dim grade As String = "B" 
        Select Case grade 
            Case "A" 
                MsgBox("Excellent!") 
            Case "B", "C" 
                MsgBox("Well done") 
            Case "D" 
                MsgBox("You passed") 
            Case "F" 
                MsgBox("Better try again") 
            Case Else 
                MsgBox("Invalid grade") 
        End Select 
 

For.. Next 

 هذه القاعدة من اهم قاعد الحركة التركرارية وتكتب كاالتي

 

Private Sub Command1_Click() 

For X = 1 To 10 Step 2 

Print X 

Next X 

End Sub 

على  ارقام طباعة يتم ، عليه الضغط عند و ، امر زر  و الفورم ائنك سوا عندنا ليس انه السابق الكود من تري  ماك

 1,3,5,7,9خطوتان اي تكتب االرقام  خطوتان ولكن عشرة الي ١ من الفورم

   الكودشرح 

 خطوة فهي ، Step 2 اما For X = 1 To 10 تابةك طريق عن ١٠ الي ١ من االرقام هي Xان  تب ك االول  السطر في

 الكود نهاية هي Next Xماحدث و  بطباعة البرنامج يقوم Print X السطر في و العد،



 

While 

 تتكون  و الحدث، ينتهي الش يء هذا انتهاء وعند ، معين حدث حدوث اثناء معين ش يء فعل في تستخدم القاعدة هذه

 :من القاعدة

        Score.Text = "0" 
        While Score.Text < 10 
            Score.Text = Score.Text + 1 
        End While 

Do.. Loop 

 :من ما،وتتكون  ش يء يحدث ان الي ما ش يء تكرار في تستخدم Do..  Loopقاعدة 

1.  Do ش يء لفعل يكتب ش يء اول  هي و 

2. Loop Until بعد يكتب الذي الحدث بعد تكتب Do ش يء يحدث حتي تكريره سيتم الش يء هذا ان معناها و 

 .ما

 :آاآلتي الكود تابةك يتم

        Score.Text = "0" 
        Do 
            Score.Text = Score.Text + 1 
        Loop Until Score.Text = 10 
 

 ..عشرة الرقم الي تصل حتي الرقم  الي ١ باضافة البرنامج يقوم Score اسمه ليبل عندنا الكود هذا ففي

 ت املتغيرا

 اغالق عند مسيييييييييياحتها و قيمتها تفقد ما ،وسييييييييييرعان املؤقتة البيانات بعض به تحفظ مرئي غير مكان عن عبارة املتغير

 البرنامج

 :املتغيرات انواع

 .الخ..الطرح و ضرب عملية تتيح و فقط ارقاما تقبل متغيرات هي و :رقمية -١

 ..محتواها انك مهما حرفية سالسل تقبل متغيرات هي و :حرفية-٢

 ..العمالت ارقام تقبل التي متغيرات هي و :عملة -٣

 ..الوق  و التاريخ قيم تحمل متغيرات هي و :وق  – تاريخ-٤

 االمر Format..طريق عن بنفسك ان  تخصصها متغيرات هي و : متخصصة متغيرات-٥

 ..رةكالذا من بيرةك مساحة تشغل لكن و السابقة الصور  لك تقبل متغيرات هي و Variantمتغيرات  -٦ :



 
 

 UTD يباتكالتر 

 :يلي ماك تعرف و  البيانات من مختلفة انواع علي تحتوي  ان يمكن و  ، املبرمج قبل من يباتالترك هذه تعرف

  Structure FootBall 
        Public BestPlayer As String 
        Public Age As Integer 
        Public Cool As Boolean 
    End Structure 

 وتستخدم كالتالي

  Dim player As FootBall 
        player.Age = 10 
        player.Cool = False 
        player.BestPlayer = "D" 
        MsgBox("the best Player is:" + 
player.BestPlayer) 

 

 



 االخطاء و انواعها 
 مرئية غير اخطاء ايضييييا هناك بل شييييابه، ما او ودك تابةك في تخطئ ان يمكن ، بيسيييييك بالفيجوال برنامج عمل عند

 .باستمرار البرنامج تشغيل اثناء تحدث

 :االخطاء انواع

SyntaxError الكود تابةك اثناء يحدث االخطاء من النوع هذا و. : 

RunTimeError الصيييييييييييورة هذه البرنامج يجد ولم ، مثالصيييييييييييورة  تحميل عند مثال ، للبرنامج مفاجئ توقف هو و ، 

 .االخطاءمن  النوع هذا فيحدث

LogicalError يريدها ال نتيجة  الي تؤدي ودك فيكتب ، املبرمج قبل من يحدث خطأ هو. 

 الحرفية السالسل

 .الحاسب رةكذا في النصوص تخزين بها يتم التى الصورة هي Strings الحرفية السالسل

 String حرفي متغيرصورة  في إليها نص تمرير يتم النصوص مع تتعامل التى الدوال جميع

 :الكود بهذا آما حرفين متغيرين دمج يمكن

Dim String1 As String 
Dim String2 As String 
String1 = "Bibo" 
String2 = "Ehab" 
label1.Text = String1 & String2 

 به String 2 وString1 قيمة اظهار و ليبل بوضع قم  و ، عرفناهم و حرفي نوع من متغيرين عن اعلنا وهكذا

االحرف حالة تغيير   

 او صغيرة بيرةك احرف الي االحرف تحويل •

 :الكود هذا تباك و امر زر  و س،بوك تكس  ضع

      Dim animal As String = "cat" 
            If animal = animal.ToLower() Then 
                MsgBox("Is Lower") 
            ElseIf animal = animal.ToUpper() Then 
                MsgBox("Is Upper") 
            End If 

 يھ لخاصةا اءاتالجرا  .Public لكلمةا اھل متستخدو منه نمكا أي في لبرنامجا ااھیر لتىا يھ لعامةا اءاتالجرا

ةحدو أو ةلنافذا ذجنمو نكا اءسو فیه اھتعریف تم ىلذا لملفا في اھیترؤ  تنحصر لتىا
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 لطریقةا بنفس لقلما امستخدا مثل اھماستخدا یمكنكو للرسم مختلفة قرط هذه



 لتالیةا لعامةا رةلصوا تاخذو معینة یةاولزا متما جیب قیمة تحدید في لةالدا هذھ متستخدو:  Cos لةالدا

Text1.Text = Cos(رقم) 

 لتالیةا لعامةا رةلصوا تاخذو معینة یةزاو جیب قیمة تحدید في لةالدا هذھ متستخد : Sin لةالدا

Text1.Text = Sin(رقم) 

 





 


