


  عوائد استخدام املصادر احلرة/ 

 العائد املادي -1

 االستفادة من خربات االخرين -2

 الرتكيز على الدعم الفين -3

 البديل االقل تكلفة -4

  حقوق الطبع والنشر/ 

 هي صيغة قانوينة حلماية االعمال املؤلفة حيدد فيها حقوق كل من املنتج واملؤلف

  االنتحال العلمي/ 

يعرف بانه سرقة افكار او كتابات االخرين ونسبتها للذات دون ذكر 

 املصادر

  أنواع االنتحال العلمي/ 

 نه عمل للفرديتم فيه تقديم عمل االخرين بكامله على ا: االستنساخ  -1

 يتم فيه نسخ اجزاء كبرية من مصدر حمدد دون ذكر املصدر: النسخ  -2

نصية بعد تغيري بعض الكلمات  يتم فيه نسخ قطعة: االستبدال  -3

 الرئيسية

 اجزاء من مصادر عديدة دون ذكرها دمج :املزج  -4

 نسخ من كتابات الفرد السابقة دون ذكرها :التكرار  -5

 مصدرها مع مقاطع مل يذكر مصدرها دمج مقاطع نصية ذكر :املزيج  -6

 المصادر الحرة : الوحدة األولى 

   مفهوم املصادر احلرة/ 

اتاحة  (مفهوم متبع حلماية امللكية الفكرية ال تقوم على احتكار املعلومة بل على نشرها

 )حرية التعديل والتطوير+شفرة الربنامج للمستخدم

  رخص املصادر املغلقة/ 

 رخصة املستخدم االخري -1

 براءة االخرتاع احلصرية -2

 رخصة حقوق النسخ -3

 ملصادر احلرة امثلة رخص ا/ 

1- GPL 

  مزايا املصادر احلرة/ 

 االمان العالي -1

 سرعة التشغيل -2

 قلة االعطال -3

 اخنفاض الكلفة -4

 اتاحة املصدر لالطالع -5

 قرصنة الربجميات / 

 شروعةاحلصول على العديد من النسخ للربامج بطريقة غري م

 

 هذا الملخص اليغني عن الكتاب



 مجاالت استخدام الوسائط المتعددة

 التعليم .1

 التسلية .2

 التدريب .3

 التجارة .4

 الصحافة واالعالم .5

 

 مراحل انتاج الوسائط المتعددة

في هذه المرحلة يتم تحديد الهدف  : مرحلة التحليل واالعداد .1
 والفئة المستهدفة ومتطلبات العمل المادية والبرمجية

هي مرحلة يضع فيها : مرحلة التصميم وكتابة السيناريو .2
 المصمم هيكلة مفصلة وكاملة للمنتج

هي مرحلة يسعى فيها المصمم لتنفيذ ما  مرحلة التنفيذ واالنتاج .3
 باستخدام البرامجناريووضعه في مرحلة التصميم وكتابة السي

وهي مرحلة استطالع الراي من  : مرحلة التجريب والتطوير .4
 قبل المحكمين المتخصصين

هي اخر مراحل انتاج الوسائط :  مرحلة النشر والتوزيع .5
 المتعددة حيث يتم فيها اخراج المنتج

 

 امثلة على برمجيات الوسائط المتعددة
 (GIMP)برنامج اعداد الصور

 (Audacity)برنامج اعداد الصوت 
 (Avidemux)برنامج اعداد الفيديو 

 (Pencil)برنامج الرسوم المتحركة 

 الوسائط المتعددة: الوحدة الثانية

 

 مفهوم الوسائط المتعددة

منتج يدمج بين النص واالصوت والصورة والفيديو باستخدام برمجيات 
 الحاسب لتحقيق اهداف محددة للمستفيدين بطريقة تفاعلية

 

  اهمية الوسائط المتعددة

 تضفي على المحتوى المعروض للمتعة والتشويق-1        •

 تسهل التعامل مع كمية كبيرة من المعلومات-2

 تساعد على سرعة ة وصول المعلومة -3

 تساعد في جعل المعروض ابقا اثرا -4

 تساعد على تمثيل العالم الواقعي-5

 التعليم واإلعالن: ستخدام في مختلف المجاالت مثلتناسب اال-6

 

 مكونات الوسائط المتعددة

مكون رئيس وفعال في برنامج الوساط المتعددة يظهر  :النصوص الكتوبة 
 على الشاشة في صورة كلمات وفقرات كالعناوين

هي اصوات طبيعية او صناعية يتم اعدادها اما بالتسجيل : المؤثرات الصوتية
 و باستخدام الالقط الصوتيالمباشر ا

وهي تعبيرات بالخطوط واالشكال تساعدنا على كسر :  الرسومات الخطية
 الملل وتوضح النقاط المهمة والغامضة

 هي لقطات ثابتة الشياء حقيقية:  الصور الثابتة

هي سلسلة من الرسوم المنفصلة التي تعرض بسرعة  :الرسوم المتحركة 
 معنى وتسلسل محدد لتشكيل مقطع ذي

 لقطات فلمية متحركة سجلت بطريقة رقمية:  الفيديو

 
 

 هذا الملخص اليغني عن الكتاب



 قوقل بلسشبكة  :ثانيا
 تتيح قدرا من الخصوصية بعكس الفيس بوكمن شركة قوقل 

 
 تويترشبكة  :ثانيا

( 082)يتيح خدمة التدوين المصغر بين افراد تلك الشبكة بحد اقصى 
 :ومن مميزاتها (بالتغريدة)حرف للتدوينة وتسمى هذه التدوينة 

 االحرف المرسلةاختصار االفكار المرسلة من خالل تحديد عدد  .1

 التفاعل مع االحداث المحلية والعالمية بشكل مذهل وسريع .0

 

 نصائح حول استخدام شبكات التواصل االجتماعي

 عدم تجاوز حدود الدين .1

 عدم تجاوز حدود المخلوق بالشتم والتشهير .0

 توظيف هذه الشبكات في نشر ما هو نافع ومفيد  .3

 الحواراحترام االخرين ومراعاة ادب  .4

  في تويتر المستخدمةاهم الرموز والمصطلحات 
وهي كلما يكتب في مربع النص من مشاركات او  (Tweet) التغريدة .1

 حرفا لكل تغريدة 082ردود او اعادة نشر بحد اقصى 

االشخاص الذين يتابعهم صاحب الحساب وتصل  (following) المتابع .0
 تغريداتهم اليه

االشخاص الذين يتابعون صاحب الحساب  (followers) المتابعين .3
 وتصل تغريداته اليهم

اعادة نشر التغريدة مرة اخرى الى  (retweet) اعادة نشر التغريدة .4
 المتابعين لصاحب الحساب الذي قام بنشر التغريدة

5. Mention مسبوق بعالمة   اسم صاحب التغريدة@ 
6. Reply  بتغريدة اخرى  االخرينالرد على صاحب التغريدة من 

بحيث يضاف # عنوان لتتغريدة يسبقها عالمة # hashtag))الهشتاق  .7
 لها جميع التغريدات التي تندرج تحت هذا الهشتاق

 تصميم وادارة المواقع والشبكات االجتماعية: الوحدة الثالثة
 

 تعريف برامج ادارة الموقع

المحتوى المطلوب ونشره  هي حزم برامج متكاملة تشكل نظاما الدارة
 وعرضه

 

 CMS مزايا استخدام ادارة المواقع

 متخصص في الحاسب االلي لىان استخدامها ال يحتاج إ .1

 كثرة البرمجيات واالدوات التي تخدم مدير الموقع .0

 مجانية االستخدام وهي غالبا ما تكون برامج مفتوحة المصدر .3

 وجود لوحة تحكم تسهل عملية ادارتها .4

 خطوات عمل برامج ادارة المواقع
 تجهيز قاعدة البيانات -0تثبيت البرنامج على الموقع    -1
 تصميم شكل الموقع -4تجهيز المحتوى وترتيب الموقع   -3
 ادخال وتحرير محتويات الموقع -5
 

 كيفية كتابة المحتوى من خالل برامج ادارة الموقع

 عرضه في الموقع يكتب الكاتب المحتوى الذي يود .1

في حالة عدم وجود رقابة على محتوى الموقع فان المحتوى يرسل  .0
 مباشرة 

حالة وجود رقابة على المحتوى فان المحتوى يرسل الى المسئول  في .3
 (المحرر)عن مراجعة المحتوى

 يراجع المحرر المحتوى ويتحقق منه .4

 اهم الشبكات االجتماعية على االنترنت
 شبكة فيس بوك :اوال

تعد شبكة تعريفية اذا اراد الشخص التعريف بنفسه ومؤهالته 
 واهتماماته وغيرها



 
 مواقع مشاركة المصادر مع االخرين

هي خدمة تقدمها جمموعة من املواقع على االنرتنت للمستخدمني من رفع وحفظ كميات 

 والصور وامللفات والكتب مع امكانية مشاركة هذه امللفاتضخمة من الوثائق 

 

 :من امثلة هذه المواقع
  (  www.dropbox.com) موقع .1   
جيجا  0موقع يوفر للمستخدم مساحة مجانية خاصة على االنترنت تبدا من     

 جميع انواع الملفاتتمكنه من حفظ جيجا  8  وقابلة للزيادة حتى

  (www.slideshare.net)موقع .0    

على شبكة االنترنت  موقع لرفع وحفظ العروض التقديمية بوربوينت
باالضافة الى مشاركة الجميع في استعراض العروض وتحميلها من الموقع 

 ايضا

 (www.scribd.com) موقع .3    

بجميع النواعها بين المستخدمين لهذا  موقع لرؤية ومشاركة الملفات النصية
الموقع وقد اصبح مكتبتتا عمالقة لما يحويه من عدد هائل من الوثائق 

 والكتب االلكترونية بلغات مختللفة

 

 (www.drive.google.com)  موقع .4    

لحفظ جميع انواع خدمة ومشاركة الملفات من شركة جوجل   موقع يقدم
 الملفات

 

 
 المدونات

هي تطبيق من تطبيقات الشبكة العالمية للمعلومات تكتب : تعريف المدونة 
 فيها التدوينات لنقل االخبار او التعبير عن االفكار اوتسجيل المذكرات

 

 انواع المدونات

 اخبار مدونات .1

 مدونات شخصية .0

 مدونات المذكرات اليومية .3

 صورمدونات ال .4

 مدونات المقاطع المرئية .5
 

 اهم المواقع التي تتيح خدمة انشاء المدونات
النشاء مدونة سهلة التحكم وهي   (www.blogger.com) موقع     

 جيجابايت1خدمة تقدم من جوجل بمساحة 

            موقع (www.wordpress.com)  النشاء مدونة ال تحتاج لخبرات
 جيجا3لتعامل معها بمساحة 

           موقع (www.blogsome.com)   النشاء مدونة تتميز بالتحكم
 والسهولة

           موقع (www.Edublogs.com)   النشاء مدونة تتميزبالسهولة
 \بمدونات التعليم  متخصصةوالتحكم واالمان وهي 

          موقع (www.tumblr.com)  ذات   مدونة سهلة االستخدام النشاء
 سمات متنوعة وعديدة
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 :في المصانع الروبوتات في خطوط االنتاج سلبيات استخدام*
  الحاجة الى خبرات اعلى -2             ارتفاع التكلفة التأسيسية -1

 الحاجة الى خطة تقنية متكاملة-3             

 
 استكشاف االماكن البعيدة :ثانيا 

 كشاف الفضاء الخارجي است -1
 استكشاف اعماق البحار -2

 

 :تنفيذ المهام الخطرة: ثالثا 

 اطفاء الحرائق .1
 التعامل مع المواد المشعة .2
 البحث عن المتفجرات  .3
 تعقيم االماكن الملوثةا .4
 

 :التطبيقات العسكرية واالمنية: رابعا 
 عمليات المراقبة واالستكشاف .1
 عمليات التجسس. 2
 العمليات القتالية. 3

 
 وعالم التسلية والترفيهالروبوت : خامسا 

 الروبوتات في منتزهات االلعاب .1
 الروبوتات في االسواق والفنادق. 2
 الروبوتات في المطاعم. 3
 الروبوتات كألعاب لالطفال. 4

 

 

 

 تقنيات التحكم الرقمي والروبوت: الرابعةالوحدة 
 

 تعريف الروبوت

 .جهاز ميكانيكي متحكم به إلكترونياً، يقوم بتنفيذ األعمال بدالً عن اإلنسان
 (يونيمايت)في المصنع أطلق عليه اسم صناعي استخدم  أول روبوت

 

 المفاهيم الخاطئة عن الروبوت

 .إنسان بشريأن الروبوت هو آلة ميكانيكية في صورة  •
  .في المستقبلعدو خطير أقوى من اإلنسان وانه سيكون  انه  •
بعض أفالم الخيال العلمي تصور الروبوتات كأنها آلهة، وتكسبها  •

قدرات خارقة، أو أنها ذات مستويات ذكاء أعلى من ذكاء البشر، 
 .تمتلك المشاعر واألحاسيسأو أنها 

  

 الروبوتات في العالم الحقيقي
 :توجد تطبيقات كثيرة للروبوت في العالم الحقيقي منها

-تنفيذ المهام الخطرة-استكشاف االماكن البعيدة-التطبيقات الصناعية)

 (عالم التسلية والترفيه-التطبيقات العسكرية واالمنية
 

 :التطبيقات الصناعية أو الروبوت الصناعي :أوال
 

 السيارات يستخدم في مصانع -1
 يستخدم في مصانع االجهزة االلكترونية -2
 
 :في المصانع اهمية الروبوتات في خطوط االنتاج*
 ثبات مستوى االنتاجية -2         ثبات مستوى الجودة -1
 العمل االمن في الظروف الخطرة  -4            ض التكلفةيخفت-3 
 
 
 



 

 :نظام التحكم
جهاز أو مجموعة من األجهزة يدير ويتحكم في تصرف جهاز أو نظام 

 :وينقسم الى فئتين آخر
ذي الدائرة  تحدث عملية التحكم في نظام التحكم :نظام تحكم ذو دائرة مفتوحة -1

 . المفتوحة نتيجة تغير مدخالت النظام فقط

 المروحة الكهربائية-المكنسة الكهربائية :مثال
 
تأخذ في االعتبار واقع مخرجات النظام باإلضافة  :مغلقةنظام تحكم ذو دائرة  -2

 feedbackإلى مدخالت النظام وذلك من خالل دائرة تغذية راجعة 
 الروبوت الذكي-اجهزة انذار الحرائق-الطيار اآللي-المكيف السبليت: مثال

 

 :المكونات الرئيسية للروبوت
  :الحاسب أو نظام التحكم -1

 العقل المدبر في الروبوت ويقوم بتنفيذ برامج التشغيل للروبوتوهو 
  :نظام االستشعار والحساسات -2

 يمكن للحاسب معالجتهاكهربائيةثر الفيزيائي الى اشارةتحول المؤالحساسات هي اداة
  :المسافاتنظام السونار لتحديد  -3

 استخدام الموجات فوق الصوتية لتحديد المسافات واالبعاد
 :نظام الرؤية بالكاميرات -4

 البد من توفر برمجيات لمعالجة الصور الملتقطة بالكاميرا
 :نظام الحركة أو التنقل -5

 اما على عجالت أو على اطراف متحركة كاالرجل واالقدام
  :الذراع -6

 ر كلما كان افضلكل ماكانت مستوى الحركة للذراع اكث
 :قبضة اليد -7

 ان كانت االشياء رقيقة البد ان القبضة تكون خفيفة والعكس صحيح..مسك االشياء
 :نظام توليد االصوات -8

 توليد المؤثرات الصوتية او الموسيقى
 :نظام توليد الكالم-9

 اضافة اللغات الطبيعية للروبوت مثل العربية واالنجليزية حتى يكون قريب لالنسان

 :تصنيف الروبوتات
ستة )ى تصنف الروبوتات حسب تصنيف الجمعية اليابانية للروبوتات ال

 :هي (فئات
 (Manual handling devices)أجهزة يتحكم بها يدوياً  :1الفئة  •

 . يتم تشغيله وتحريكه بواسطة مشغل بشري
 

  Fixed sequence robot)) بوت لتنفيذ عمليات محددة التتابعرو: 2الفئة •
وفق تتابع أو خطة عمل تكون جزءاً من ويقوم الجهاز هنا بتنفيذ عمليات متتالية 

ويصعب ضمن هذه الفئة تغيير ما يقوم به الروبوت إال من خالل . تكوين الجهاز
 .تعديل تصميم وبنية الروبوت

  
 (Variable sequence robot)التتابع عمليات متغيرةروبوت لتنفيذ: 3الفئة •

تتابع أو خطة عمل مع إمكانية تغيير ويقوم الجهاز بتنفيذ عمليات متتالية وفق 
التتابع أو خطة العمل بعد بذل بعض الجهد دون الحاجة إلى تعديل تصميم وبنية 

 .الروبوت
  
 . (Playback robot)الروبوت المتعلم : 4الفئة  •

حالة التعلم والتسجيل، وحالة إعادة : ويمكن للروبوت هنا أن يكون في حالتين
 .التنفيذ

  
. (Numerical control robot)يتم التحكم به رقمياً  روبوت: 5الفئة  •

 وجميع الروبوتات الحديثة ضمن هذه الفئة يتم التحكم بها بواسطة الحاسب 
 

 . (Intelligent robot)الروبوت الذكي : 6الفئة  •
. بواسطة الحاسبوهذه الفئة هي مستوى متطور من الروبوتات التي يتم التحكم بها 

ويتمتع الروبوت في هذه الفئة بالمقدرة على فهم البيئة المحيطة به، ومن ثم إنجاز 
  .العمل المطلوب منه مع التكيف مع الظروف المتغيرة في بيئة العمل
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 :أقسام لغات البرمجة
 تنقسم لغات البرمجة الى

 
 
 
 
 
 
 

 
 :اللغات منخفضة المستوى:أوال

 (أصعب)لهلغات قريبة من جهاز الحاسب تظهر التركيب الداخلي 
 :تنقسم الى 

 :لغة اآللة -أ
تكتب االوامر على -هي اللغة الوحيدة التي يفهمها جهاز الحاسب

 تتعامل مباشرة مع الذاكرة-(1,0)هيئة سلسلة من االرقام الثنائية

 لغة التجميع -ب
 االنجليزيةهي اختصارات للغة االلة مكتوبة باللغة 

 :المستوى عاليةاللغات :ثانيا
 (أسهل)لغات تخفي تفاصيل التركيب الداخلي للحاسب عن المبرمج

 :تنقسم الى 
 :البرمجة االجرائيةلغة  -أ

 قصيرة وسهلة الفهم-كتابة البرنامج اجراء بعد اجراء
 Cلغة السي  –  BASICلغة البيسك: مثال عليها 

 (البرمجة بالعناصراو المرئية او الشيئية)لغة البرمجة بالكائنات -ب
 تجمع االوامر داخل كائن واحد وباالمكان استخدامه اكثر من مرة

  JAVAلغة الجافا - ++Cلغة السي بلس بلس : مثال عليها
 VISUAL BASICلغة الفيجوال بيسك 

 جميع اللغات عالية المستوى يجب تحويلها الى لغة اآللة عن طريق المترجم

 مقدمة في البرمجة: الخامسةالوحدة 
 

 البرنامجتعريف 

من االوامر مكتوبة بلغة برمجة معينة تكتب لتنفيذ مهمة محددة في  سلسلة
 جهاز الحاسب

 

  مالفرق بين المبرمج ومستخدم البرنامج؟

 :المبرمج .0
يختبر البرنامج ويتاكد من -يكتب سلسلة من االوامر–يحلل المشكلة 

 يحول البرنامج الى صيغة تنفيذية نهائية-صحته

 :مستخدم البرنامج .2
 واجهة البرنامج ولن تظهر له االوامر التي كتبها المبرمج تظهر له

 هنالك طريقتان للحصول على البرامج ماهي؟
 شراء برنامج جاهز ومكتوب مسبقا -0
 تطوير برنامج جديد خاص بالشركة أو الفرد -2

 ماهي اهم االوامر البرمجية؟

 البرنامجوهي عملية استقبال البيانات التي سوف يعالجها :االدخال .0
 وعي عملية عرض المعلومات التي نتجت عن تنفيذ البرنامج:االخراج-2
 هي العمليات الحسابية والمنطقية التي ينفذها البرنامج:الحساب-3
 عملية التحقق من شرط ما وتنفيذ البرنامج بناء عليه:التحقق من الشرط-4

 وهو تكرار مجموعة من االوامر: التكرار -5
 (الحساب والتحقق من الشرط والتكرار بعمليات المعالجةتسمى اوامر )

 أهمية البرمجة
 أي جهاز حاسب دون برمجة الفائدة منه اطالقا

 :أمثلة على نظم واجهزة تعمل باستخدام برامج خاصة بها
اجهزة -اشارات المرور-التلفزيون-الساعات االلكترونية-الهاتف المحمول-الميكرويف

 نظام البيع-الطبيةاالجهزة -الصرف االلي
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لغات منخفضة 

 المستوى

 لغة اآللة

 لغة التجميع

 اللغة االجرائية

البرمجة بالكائنات او 

 العناصر او المرئية

 عاليةلغات 

 المستوى



 :كتابة الخطوات الخوارزمية.2
 :مشتقة من عالم الرياضيات المسلم ابو جعفر الخوارزمي ويقصد بها

االوامر مكتوبة بصورة واضحة ومسلسلة ومترابطة منطقيا مجموعة من 
 لحل مسألة

 خصائص الخطوات الخوارزمية
 ان تكون كل خطوة معرفة جيدا ومحددة بعبارات دقيقة .1

 ان تتوقف العملية بعد عدد محدد من الخطوات .2
 ان تؤدي العمليات الى حل المسألة. 3

 لحساب المستطيل كتابة الخطوات الخوارزمية 69مثال على ذلك صفحة 

 (W)والعرض ( L)ادخل الطول  -1
 (W)العرض x ( L)الطول ( = A)احسب مساحة المستطيل -2
 (A)اطبع مساحة المستطيل  -3
 النهاية -4

 :مخططات االنسياب.3
 هي تمثيل بياني أو رسمي للخطوات الخوارزمية

 :أهمية مخططات االنسياب

 مجتوضيح الطريق الذي يمر به البرنا 

 توثيق البرنامج للرجوع اليه بغرض التعديالت 
 
 

 نهاية  /بداية

 
 

 اخراج  /ادخال

 
 

 عملية

 
 

 قرار

 
 

 خط انسياب

 
 

 توصيلة

 مخطط االنسياب لحساب مساحة المستطيل مهم جدا 66مثال صفحة 

 صياغة حل المسائل: السادسةالوحدة 
 

 :الهدف من تعلم صياغة حل المسائل

 التخطيط لحياتك اليومية-2القدرة على كتابة برامج الحاسب  -1
 القدرة على التفكير لحل المشكالت -3

 

 حل المسائلخطوات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :فهم المسألة وتحديد عناصرها.1
 وأن نحدد عناصرها االساسية ان نعرف ماذا نريد بالضبط من البرنامج
 :العناصر االساسية لحل المسألة ثالثة

 قوم المستخدم بادخالهاوهي البيانات التي ي :مدخالت البرنامج 

 المعلومات والنتائج التي نريد التوصل اليها:مخرجات البرنامج 

 هي العمليات الحسابية والخطوات المنطقية: عمليات المعالجة 
 

 تحليل عناصر المسالة لحساب المستطيل 69مثال على ذلك صفحة 
 مساحة المستطيل: الطول والعرض    المخرجات: المدخالت

 العرض xهو قانون مساحة المستطيل الطول: عمليات المعالجة
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حل  صياغة: اوال

 المسألة

 فهم المسألة وتحديد عناصرها

 كتابة الخطوات الخوارزمية

التمثيل البياني بواسطة 

 مخططات االنساب

 كتابة البرنامج باحد لغات البرمجة

 ترجمة البرنامج الى لغة االلة

كتابة : ثانيا

 البرنامج وتنفيذه

 اختبار البرنامج واصالح االخطاء



 :شروط تسمية المتغيرات
 أن يتكون من حروف انجليزية-1
 !(،^،%،$،#،@،*،=،+،-)أن اليحتوي على رموز خاصة  -2
 ...(والبأس اذا اتى الرقم الثاني او الثالث )ان اليبدا برقم  -3
 حرف 222اال يتجاوز  -4
 اال يكون محجوزا للغة البرمجة -2

 111الكتاب صفحة أمثلة على اسماء صحيحة وغير صحيحة في 
 

 طريقة تعريف المتغيرات؟

 بالصيغة التالية Dimعن طريق االمر 
Dim اسم المتغير AS نوع المتغير   

 :1مثال
 Dim name as string (المتغير name  حرفينوعه) 

 :2مثال
   Dim y as integer  (المتغير y  عدد صحيحنوعه) 

 :3مثال
   Dim x as single  (المتغير x  عدد عشري او كسرينوعه) 

 :4مثال
   Dim A as long  (المتغير A  طويل عدد صحيحنوعه) 
 

 :العمليات الحسابية في البرمجة
 :العمليات الحسابية في جميع لغات البرمجة هي

 الجمع الطرح الضرب القسمة  األس
 تختلف طريقة كتابة العمليات من الصيغة الجبرية الى الصيغة البرمجية

  فعالمة الجمع تبقى كما هي في البرمجة( + ) 

 عالمة الطرح تبقى كما هي في البرمجة ( - ) 

  عالمة الضرب تتغير الى( * ) 

  عالمة القسمة تتغير الى(( /  

  عالمة األس تتغير الى ( ^) 
 للتوضيح اكثر 121راجعي الكتاب صفحة 

 بلغة الفيجوال بيسك ستوديو البرمجة: السابعةالوحدة 
 

 لغة الفيجوال بيسك هي احدى لغات البرمجة بالكائنات 
 (ثالث مراحل) ؟مراحل كتابة البرنامج بلغة الفيجوال بيسك ستوديو

 :تصميم الواجهات .1
 تحديد عدد النوافذ واالدوات التي نحتاجها في كل نافذةيقصد بها 

 :ضبط خصائص االدوات .2
 ...يقصد بها تغيير خصائص االدوات مثل شكلها ولونها ونوع الخط

 :كتابة اوامر البرمجة .2
كتابة االوامر التي نريد من البرنامج تنفيذها عند وقوع يقصد بها 

 حدث معين
 

 ثوابت ومتغيرات: تصنف البيانات الى نوعين 
لقيمة معينة ثابتة التتغير، ويكون  اسماعطاء : الثابت -1

 الثابت عددي أو ثابت حرفي
مكان في الذاكرة تخزن فيه بيانات وتعطى اسم :المتغير -2

 معين، ويمكن تغيير هذه البيانات
 

 ؟طريقة تعريف الثوابت

 Constعن طريق االمر 
 :1مثال

 const x=3 ( الثابتx نوعه عددي) 
 :2مثال

   const y=’’ahmed’’  ( الثابتy  حرفينوعه) 
 

 :أنواع المتغيرات
 (string)متغير حرفي  -1
 ( integer , single)متغير عددي  -2
 121-111االنواع االخرى صفحة  (Boolean)متغير منطقي  -3



 :ادوات ادخال البيانات:أوال

Textbox نص تتيح للمستخدم كتابة 

Radiobutton تتيح للمستخدم اختيار خيار واحد فقط 

Checkbox تتيح للمستخدم اختيار اكثر من خيار 

Listbox تعرض قائمة مكونة من عدة عناصر يختار المستخدم احدها 

Combobox تعطي للمستخدم حرية االختيار من قائمة او ادخال اختياره 

 
 :ادوات اخراج البيانات:ثانيا

Textbox  تخرج المعلومات بواسطة خاصيةText 

Label  تخرج المعلومات بواسطة خاصيةText 

 124الخصائص المشتركة بين االدوات في الكتاب صفحة 
 

 :واالسناد أوامر االدخال واالخراج
 InputBoxهو  أمر االدخال -
 :مثال

inputbox (‘’فضال ادخل اسم المستخدم’’) 
 

 MsgBoxهو  أمر االخراج -
 :مثال

MsgBox (‘’كلمة السر التي ادخلتها خاطئة حاول مرة اخرى’’) 

 

تخزين قيمة معينة ادخل متغير سواء كانت هو  امر االسناد -
 القيمة عددية او حرفية

 :مثال

Tall=10 ( تم اسناد قيمة رقمية للمتغيرTall ) 
Name =’’mona’’ ( تم اسناد قيمة حرفية في المتغيرName) 

 

 :أولويات العملية الحسابية
 :الحسابية على حسب قوة العملية،فترتيب العملياتتنفذ العمليات 

 العمليات داخل االقواس -1
 عمليات األس -2
عمليات الضرب والقسمة،واذا تعددت نبدأ التنفيذ من اليسار الى  -3

 اليمين
 عمليات الجمع والطرح، واذا تعددت نبدأ التنفيذ من اليسار الى اليمين-4
 

  M=2*6+3^2 :في جهاز الحاسب تنفيذ العملية التالية مانتيجة: مثال
 (121الحل في الكتاب صفحة )

 
 :العمليات المنطقية في البرمجة

هي العمليات التتي تتم فيها المقارنة بين قيمتين سواء كانت عددية 
 ( < >= مثل عمليات )او حرفية

 Falseاو  Trueويكون ناتج عمليات المقارنة اما 
 4 < 10: التالية في جهاز الحاسب تنفيذ العملية مانتيجة: مثال

 الن العشرة اكبر من االربعة Trueالنتيجة 
 20 < 12: التالية في جهاز الحاسب مانتيجة تنفيذ العملية: مثال

 21من  اصغر 12الن  Falseالنتيجة 

 يجب أن تحول المعادالت الجبرية الى معادالت بصيغة برمجية 
 123 مثال في الكتاب مهم صفحة

 
 :تعريف أدوات البرمجة

 أجزاء جاهزة لالستخدام معدة مسبقا لتوفر الوقت والجهد على المبرمج

 :أنواع األدوات
 أدوات الدخال البيانات -1
 أدوات الخراج المعلومات -2

 



 :المصفوفات
 مجموعة من المتغيرات لها االسم نفسه ونوع البيانات نفسها هي

 
 :فوائد المصفوفات

 توفير الوقت والجهد       -1
 يؤدي استخدام المصفوفات الى صغر حجم البرنامج -2
 

 :طريقة تعريف المصفوفات
Dim  اسم المصفوفة (n-1) As نوع المصفوفة 

 يساوي عدد العناصر nحيث 
 11عنصر نكتب  111أن لدينا  فلو

 
عناصر ونوعها  11وتحتوي على  Aعرفي مصفوفة اسمها : مثال

 عدد صحيح؟
Dim A(9) As integer 

له فاننا  11لو اردنا تغيير قيمة العنصر الخامس واضافة الرقم 
 A(4)=16نكتب 

 
له فاننا  23لو اردنا تغيير قيمة العنصر السابع واضافة الرقم 

 =23A(6)نكتب 
 

 لماذا؟ الن ترقيم العناصر في المصفوفات يبدأ من الصفر
 (1)أي ان اول عنصر في المصفوفة رقمه 

 :الجمل الشرطية
 قرارات مختلفة على حسب شرط معين ذتستخدم عند الحاجة الى اتخا

 :الجمل الشرطيةانواع 
1. IF - THEN: 

 ا كان الشرط صحيحاذيتم تنفيذ أمر واحد ا
 
2. IF – THEN – END IF: 

 ا كان الشرط صحيحاذيتم تنفيذ اكثر من امر ا
 
3. - ELSE IF - THEN: 

يتم تنفيذ اوامر معينة اذا كان الشرط صحيح، ويتم تنفيذ اوامر اخرى 
 اذا كان الشرط غير صحيح

 
4. - ELSEIF IF - THEN: 

 هنالك اكثر من شرط يتم التحقق منه اذا كان

 
2. Select Case: 

طويلة  IFعدة احتماالت للشرط، فبدال من استخدام جملة اذا كان هنالك 
 Select Caseومعقدة نستخدم بدال عنها 

 
 :حلقات التكرار

 
1. For…Next: 

 تكرر مجموعة من االوامر بعدد من المرات محدد ومعروف مسبقا

 
1. Do…While: 

ولكن لدينا شرط،  تستخدم اذا كان عدد مرات التكرار غير محدود
 وسينفذ التكرار طالما الشرط صحيح ويتوقف اذا كان خاطئ
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