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 جدًا  جيد عاو بكالوريوس تربية ىوعية شعبة معله حاسب آىل بتقدير  (1)

 الدبلوو املهيى قسه طرق تدريس احلاسب االىل بتقدير عاو جيد جدًا (2)

  الدبلوو اخلاص قسه طرق تدريس احلاسب االىل بتقدير عاو جيد  (3)

  جدًابتقدير عاو جيد متهيدى ماجستري قسه طرق تدريس احلاسب االىل (4)

 باحث باملاجستري قسه طرق تدريس احلاسب االىل (5)

ــتلل
صل

وا
ى

 Mail-Eالبرودىااللكترونىى
Dr_Nasser2018@Yahoo.Com 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىFacebookفوسىبوكى

 )مستر ناصر عبدالتواب( اسم الصفحة
https://www.facebook.com/DrNasser.abdo.961 

 (Fedora Fedora)     اسم الصفحة
https://www.facebook.com/TheFirstincomputer/a
bout?section=bio 

 لتليفوٌ اميكً البحث عً صفحات الفيس مً خالل رقه  مالحظة مهنة :

ىWhatsAppواتسىآبى
41464042040  

Phone Number رقمىالهاتف 

41464042040 
41405440405 

mailto:dr_nasser2018@yahoo.com
https://www.facebook.com/DrNasser.abdo.169
https://www.facebook.com/TheFirstincomputer/about?section=bio
https://www.facebook.com/TheFirstincomputer/about?section=bio


 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رقم الصفحة املوضــــــــــــوع اجلزء

 األول

 1 ملخص مبسط لكل فصل

 Data    1البيانات  الفصل األول

 Branching  4التفرع   الفصل الثانى

 Looping & Procedures 6 التكرار واإلجراءات    الفصل الثالث

 Cyber bullying   11التعدى اإللكرتونى   الفصل الرابع

 

 الثانى

 1 أهم األسئلة المتوقعة وإجاباتها النموذجـــية

 1 الصواب واخلطأ :الشــــؤال األول

 4 اإلختيار من متعدد :الشــؤال الثانى

 6 العنليات احلسابية  :الشؤال الثالث

 7 والتكنلة بكلنة من بني االقواس التوصيل :الشـــؤال الرابع

 7  االخطاء :الشؤال اخلامص

 8 حتديد قينة املتغري من خالل برنامج :الشؤال الشادض

 9 برامج  خاصه بـالتفرع أسئلة تكنلة على أكواد  :الشــــؤال الشابع

 For Next  11برامج  خاصه  أسئلة تكنلة على أكواد   :الشــــؤال الثامن

 Do while   11برامج  خاصه  بـ أسئلة تكنلة على أكواد   :الشــــؤال التاسع

 11   الكود تعديل  الشــــؤال العاطر:

 14  برامج  خاصه باالجراءات أسئلة تكنلة على أكواد   الشــــؤال احلادى عظر:

 14 مواقف حياتية عظر: الثانىالشــــؤال 

 11 أنواع البياناتشاشات على  عظر: الثالثالشــــؤال 
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  ٓٛعنييتٓكطِ  ٚ: ق١ُٝايبٝاْات ايس (1) أْٛاع 3 أْٛاع  ايبٝاْات

 طLongٌٜٛ(1)صشٝحInteger(3)قضريShort(6)خ١ًٝ Byte(1)صشٝش١ أٚال زق١ُٝ

   عػسDecimal٣(3)َصدٚزDouble(6)َفسدSingle(1)()ايعػس١ٜثاْٝا زق١ُٝغري صشٝش١
   ١سسف١ٝ(ً)ضًطزتُٛع١سسٚفString(6)سسف ٚاسدharC(1)ٓٛعنيي تٓكطِ ٚايبٝاْات اذتسف١ٝ (6)
 َٓطكBoolean٢( 3)نا٥ٔ   Object(6)تازٜذ   Date  (1)  جالث١ أْٛاعيتٓكطِ  ٚ املتٓٛع١ ايبٝاْات (3)

  باٜت 1ٜػػٌ  Integer َجٌ َؤقتا   RAMٜػػًٗا ف٢ ذانس٠ ايهُبٝٛتس  َطاس١ ختص١ٜٝٓ(1) نٌ ْٛع بٝإ ي٘

  622صفس  إيٞ  َٔ   Byteَجٌ َد٣ ايـ    (٢ َٔ ايكِٝسد أد٢ْ ٚسدأقض)َد٣ (6)

ايبٝاْات ايت٢ ال تٓدزز حتت تضٓٝف ايبٝاْات اذتسف١ٝ أٚ  ٢ٖ ايبٝاْات املتٓٛع١(1)َالسعات ٖا١َ 
 أْج٢(-َجٌ ْٛع ايطايب )ذنس   Falseأٚ   Trueي٘ قُٝتإ فكط   Booleanٓٛع اي(6)ايسق١ُٝ  

    Booleanْٛع بٝاْٗا  Autosizeٚارتاص١ٝ  Stringْٛع بٝاْاٖا   Textارتاص١ٝ (3)
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      )=( مج١ً َٔ طسفني بُٝٓٗا عال١َ ختضٝط ايتدضٝط )ايتدصٜٔ( مج١ً
  Text="َضس"    ارتاص١ٝ =ايك١ُٝ  Area=5  (6)  املتػري =ايك١ُٝ   (1)أغهاٍ مج١ً ايتدضٝط

     ثابت- داي١-تعبري سطاب٢-خاص١ٝ–َتػري  –زتسد٠   أْٛاع ايكِٝ
ٚ أٜكضد بايتدضٝط ٚعع (6)ايطسف االٜطس ميجٌ املهإ اير٣ ختصٕ ب٘ ايك١ُٝ (1)َالسعات ١َُٗ 

عال١َ ايتدضٝط ) = ( ال ٜكضد بٗا ايتطا٣ٚ اذتطاب٢  (3)ٚ َتػري أتعٝني ق١ُٝ يجابت 
  (اَرأثٓا٤ تٓفٝر ايربْ) أثٓا٤ االعالٕ أٚ ف٢ َسس١ً السك١   يًُتػريات ايتدضٝط ميهٔ(1)
 تطتددّ ف٢ اْػا٤ ضطس ددٜد  Vbcrlf(4)تطتددّ يًسبط  &(3)أثٓا٤ االعالٕ فكط  ٜتِ  يًجٛابت ايتدضٝط (2)

 (5) Me ايُٓٛذز ْافر٠ عٔ تعربForm    ضطس تطتددّ يهتاب١(_ايػسط١ ايطف١ًٝ )(6)اذتاي١ٝ 

ٚ  يإلعالٕ عٔ املتػري  Dimٜطتددّ األَس  (14) طٌٜٛ ايهٛد نإ إذا ساي١ يف ضطس َٔ أنجس ع٢ً ايهٛد
ايك١ُٝ ف٢ االعالٕ عٔ املتػري تط٢ُ ايك١ُٝ االبتدا١ٝ٥  (11) يالعالٕ عٔ ايجابت  Constٜطتددّ األَس 
Initial Value   َس اختٝاز٣ ٚيرا ميهٔ عدّ نتابتٗاأسٝح ميهٔ إ تتػري ٢ٖٚ 

   Const Cinema As String="َضس" َجٌ  " "تٛعع بني عالَت٢ تٓضٝطاذتسف١ٝايكِٝ  (16)
 Const Birthdate As Date = #1/25/2011# َجٌ  #  #ٜٛعع بني زَصٜٔ ٚايٛقت ايتازٜذ  (13)
   اضتدداَُٗا اال بعد االعالٕ عُٓٗا ْطتطٝع ال ٚايجٛابت املتػريات (11)

  ُٖا داخٌ ادسا٤ اذتدخ  أٚ  داخٌ ايتضٓٝف ٚ ٚ َطتٜٛإ يالعالٕأٖٓاى َهاْإ  (12)

  ايتضٓٝف ٜتهٕٛ َٔ عد٠ ادسا٤ات اسداخ (13)

 داخٌ ا٣ ادسا٤  ال حنتاز يالعالٕ َس٠ اخس٣ عٓد  االعالٕ داخٌ ايتضٓٝف  (14)

 َس٠ اخس٣ عٓ٘  ٜعًٔ  اخس  ادسا٤دسا٤ ٚالاضتدداَ٘ ف٢ ٖر االٜطتددّ داخٌ دسا٤ اال داخٌاالعالٕ عٓد  (15)

 Const  C_Name  As String =”   مجٗٛز١ٜ َضس ايعسب١ٝ “ 

  ب٘  “مجٗٛز١ٜ َضس ايعسب١ٝ  ”ايك١ُٝ ختضٝطٚ Stringْٚٛع٘   C_Nameامس٘اعالٕ عٔ ثابت 
 Dim F_Name As String           String    ْ٘ٚٛع   F_name ٘اعالٕ عٔ َتػري امس     
 Area  = 15                                               Area ختضٝط ايك١ُٝ 12 ف٢ املتػري    

 ٚيراال تعترب  أٚاَس ٚ  REM(  أٚ    'َاَٗا ) أتهتب ٚ َساالٚاتطاعد ع٢ً فِٗ املالسعات ) ايتعًٝكات ( 
   ًُٜٗٗا املرتدِ ٚالٜتِ تٓفٝرٖا
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 أْٛاع االخطا٤ ايت٢ حتدخ عٓد نتاب١ ايهٛد ٚنٝف١ٝ ايتػًب عًٝٗا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 VB.Netيف ايـ  ايعًُٝات تٓفٝر خطٛات
 األضظ فو(6)           ٔ ايداخٌ اىل ارتاززَ فو األقٛاع(1)
  َٔ ايٝطاز اىل ايُٝني أُٜٗا أٚالأٚ ايطسح  ادتُع(1)        َٔ ايٝطاز إىل ايُٝني أُٜٗا أٚال أٚ ايكط١ُ ايغسب(3)

 زَص ايع١ًُٝ    اضِ ايع١ًُٝ زَص ايع١ًُٝ    اضِ ايع١ًُٝ

 + ادتُع / ايعاد١ٜ ايكط١ُ

 - ايطسح Mod ايكط١ُ باق٢

 * ايغسب ^ األع

 \ ايضشٝش١ ايكط١ُ

 
 

Dim Arabic As Byte = "  عػس دزدات  "                                       أمثلة لالخطاء عند التشغيل   
Dim Arabic As Byte = 700 
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 بٓا٤ًا ع٢ً ق١ُٝ املتػري      Falseأٚ خطا   Trueنٛد ايربزت١ ْاجت٘ صٛاب دص٤َٔ)ايػسط(ايػسط٢ ايتعبري
 X>B  سسف عال١َ سسف X>50 (6)زقِ عال١َ سسف  (1) (ايػسط ايتعبري ايػسط٢ ) أغهاٍ

 ايعالَات 
 )َعاَالت  املكاز١ْ

   ( املٓطك١ٝ 
 
 
 
 
 

  ٢ٖٚif  ٚselect case مجٌ ٝا ْطتددّ مجٌ َع١ٓٝ يف يػ١ ايربزت١ يًتعبري عٔ ايتفسع بسزًت
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 ميهٔ اضتدداّ أسدِٖ يعسض زضاي١  Textbox.Text= أو   Label.Text أو  Msgbox(1)َالسعات ٖا١َ 

   Trueاذا نإ ايػسط   Thenَا بعد تٓفٝرٜتِ  (6)

 ٖهرا  End Ifهتب ن١ًُ ف٢ ضطس ٚاسد ٚف٢ تًو اذتاي١ الت  IFنتاب١ مج١ً  ميهٔ (3)
If X >=50 Then Msgbox  "ْادح " 
If X >=50 Then Msgbox  "ْادح " Else Msgbox  "زاضب " 

  " False "نإ ايػسط  إذا   Elseَا بعد   تٓفٝر ٜتِ  (1)

 Ifاختٝاز٣ ف٢ مج١ً   Elseاضتدداّ  (2)

 )استُايني( اختٝازٜٔ َٔ انجس ٚدٛدعٓد  Select Case تطتددّ (3)

 عٓدَا ٜهٕٛ ايتفسع َعتُدا ع٢ً ق١ُٝ َتػري ٚاسد ٖٚٓاى غسٚط نجري٠     Select Caseتطتددّ  (4)

 غسط١ٝٚاسد٠  ظ١ًُ غسط٢ تعبري َٔ أنجس اختباز ساي١ ف٢  Select Case تطتددّ (5)

يًهتاب١ ع٢ً انجس َٔ   Trueٚ انجس ٚهلا قُٝتإ أيتشدٜد ايهتاب١ ع٢ً ضطس  Multilineارتاص١ٝ  (6)
 ٢ ضطس ٚاسديًهتاب١ عً Falseٚ أضطس 

(14) Selectedindexchanged اذتدخ االفرتاع٢ يالدا٠ ٖٛCombobox  ٚاالدا٠Listbox  

    تطتددّ العاف١ ايعٓاصس   Itemsارتاص١ٝ  (11)

 يعٓضس احملدد يرتتٝب اأٚ تػري تطتددّ ملعسف١ ايعٓضس احملدد   Selectedindexارتاص١ٝ  (16)

 را ٜع٢ٓ حتدٜد ايعٓضس ايجا٢ْ ٖٚهرا( ف1ٗعٓدَا تهٕٛ قُٝتٗا َجال ) Selectedindexارتاص١ٝ  (13)
 ( ...ٖٚهرا1ايعٓاصس ٜتِ تستٝبٗا عٝح ٜهٕٛ ايعٓضس االٍٚ تستٝب٘ صفس ٚايجا٢ْ تستٝب٘ ) (11)

 ٘بداخً املؤغس ٚٚعع ايٝ٘ ٚتطتددّ يٓكٌ ايرتنٝص Textbox ايٓط بضٓدٚم خاص١  ٚض١ًٝ ٖٛ Focus األَس (12)
 صٓدٚم ايهتاب١ طح ستتٜٛات مل   " " = Me . Textbox1. Text  األَس (13)

 ايكا١ُ٥ طح ستتٜٛات صٓدٚم مل     ( ) listbox.items. clear   األَس (14)

(15) Listbox1   (ِأدا٠ حته)Items  (خاص١ٝ )Clear -   (ٚض١ًٝ( 
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 تهساز( نٛد يعدد ستدد َٔ املسات يتٓفٝر  ) يأٚ ايتهساز  َطبكا  َسات عدد تطتددّ عٓد َعسف١ االضتدداّ

 3:  1ٛد ايربْاَر يعسض االعداد َٔ انتب ن
 
 
 
 

 

  Next…….Forَالسعات ٖا١َ دداااااااا ع٢ً مج١ً 
(1) For   بدا١ٜ ايتهساز  ٚNext  ْٗا١ٜ ايتهساز    

 ًتشهِ ف٢  عدد َسات ايتهساز   يٚ ٜطتددّ   Counter عداد  َتػري عًٝ٘ املتػري ٜطًل (6)

 عػس٣( –)صشٝح  جيب إ ٜهٕٛ ْٛع٘ زق٢ُ Counter املتػري ايعداد   (3)

 ( أ٣ ميهٔ عدّ نتابت٘ يهٔ ٖرا اختٝاز٣  (  َتػري اضِ    Nextٜهتب بعد  (1)

 فكط ٚاسدَٛدب اذا ناْت ق١ُٝ ايصٜاد٠  اضتعُاهلا اختٝاز٣ Step)ارتط٠ٛ( ق١ُٝ ايصٜاد٠ (2)

 )افرتاعٝا( ٜتِ ايصٜاد٠ مبكداز ٚاسد تًكا٥ٝا Stepق١ُٝ ايصٜاد٠ )ارتط٠ٛ( ف٢ ساي١ عدّ اضتدداّف  (3)

 ايٓٗا١ٜ ق١ُٝ َع املتػري ق١ُٝ َكاز١ْ - ايصٜاد٠ بك١ُٝ املتػري ق١ُٝ شٜاد٠ ي٘ ٚظٝفتإ    Nextَساأل (4)
   Nextأنرب َٔ ق١ُٝ ايٓٗا١ٜ ٜٓت٢ٗ ايتهساز ٜٚتِ تٓفٝر َا بعد  ( ايعداداملتػري )إذا ناْت ق١ُٝ  (5)

  Forز ٚتٓفٝر َا بعد أقٌ َٔ أٚ تطا٣ٚ ق١ُٝ ايٓٗا١ٜ ٜتِ ايتهسا( ايعداد املتػري )إذا ناْت ق١ُٝ  (6)

    For…Nextأٚال اضتدداّ مج١ً 
 

For ملتػريضِ اا ق١ُٝ ايصٜاد٠   Step  ق١ُٝ ايٓٗا١ٜ  To  ق١ُٝ ايبدا١ٜ  =    

Msgbox "   ملتػريضِ اا    "  

Next   ملتػريضِ اا  
End sub 

For M = 1 to 3  

     MsgBox (M) 

Next 

End Sub 
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  ملخص الفصولالجزء االول 
ٜتٛقف ايتهساز عٓدَا تضبح   For M = 1 To 10 Step 2اذا ناْت ق١ُٝ ايصٜاد٠ َٛدب١  َجٌ  (14)

 نُا ف٢ املجاٍ ايطابل  11أ٣ نرب َٔ ق١ُٝ ايٓٗا١ٜ  أM   ق١ُٝ املتػري

ايصٜاد٠  ق١ُٝ تهٕٛ إٔ جيب اذتاي١ ٖرٙ ٚف٢ ايٓٗا١ٜ َٔ ق١ُٝ أنرب ايبدا١ٜ ق١ُٝ دعٌ ميهٓٓا (11)
Step   َجٌ     ) ١َُٗ ددااااااااا( ضايب١For N = 10 To 2 Step -2 

ٜتٛقف ايتهساز عٓدَا تضبح ق١ُٝ  For N = 10 To 2 Step -2اذا ناْت ق١ُٝ ايصٜاد٠ ضايب١ َجٌ  (16)
 نُا ف٢ املجاٍ ايطابل   أ٣ صفسصػس َٔ ق١ُٝ ايٓٗا١ٜ  أاملتػري

 َتػريات أٚ عػس١ٜ أٚ صشٝش١ أزقاّ ايصٜاد٠ أٚ أٚ ايٓٗا١ٜ ايبدا١ٜ ق١ُٝ تهٕٛ ميهٔ إٔ (13)

   أ٣ ايك١ُٝ ايٓٗا١ٝ٥ فكط هلا ق١ُٝ آخس عٗستضٚ  Mق١ُٝ  تػريت يM=Text.Textbox1ٔ نتاب١ ٓدع (11)

  نًٗا   Mقِٝ  ٚضتعٗس  Mق١ُٝ  ضتتػريM&Text.Textbox1 نتاب١ عٓد (12)

(13) "3"  X "3" =3*3    3   ٖهراضٝعٗس ع٢ً ايػاغ١  مج١ً ع١ًُٝ ايغسبX3=9  

(14) "3"  X "3"     3 ٚ ٢ٖ   ٖهراضٝعٗس ع٢ً ايػاغ١  مج١ً ع١ًُٝ ايغسبX3   

  9   ٖٚٛا ضٝعٗس ع٢ً ايػاغ١ ْاتر ع١ًُٝ ايغسب فكط     "3"  *  "3" (15)

 نٛد ايرباَر االت١ٝانتب 
  For M= 1 To 10 Step 2اذتٌ    14اىل   1عسض االعداد ايفسد١ٜ َٔ  (1)

   For M= 2 To 10 Step 2اذتٌ         14اىل  6عسض االعداد ايصٚد١ٝ َٔ  (6)

       for M= 3 To 20 Step 3اذتٌ       64اىل  3َٔ  3عسض االعداد ايت٢ تكبٌ ايكط١ُ ع٢ً  (3)

   For M= 10 To 1 Step - 2اذتٌ         1اىل  14عسض االعداد ايصٚد١ٝ َستب١ تٓاشيٝا َٔ  (1)

    For M= 1.5 To 0.5 Step -0.05اذتٌ         0.05بتٓاقط   0.5اىل   1.5عسض االعداد َٔ   (2)

    For M= 1 To B Step Cاذتٌ       Cمبعدٍ شٜاد٠ ق١ُٝ  Bاىل ق١ُٝ  ٚاسد  عسض االعداد َٔ  (3)

 
 

 تهساز(نٛد يعدد غري ستدد َٔ املسات يتٓفٝر)ي أٚ تطتددّ عٓد عدّ َعسف١ عدد َسات ايتهساز َطبكا االضتدداّ
 

 " ا٢ْٗ ايربْاَر عباعانتب بسْاَر الدخاٍ زتُٛع١ َٔ االمسا٤ ٚعٓد ادخاٍ ن١ًُ " 
 

 Do while …. Loopثاْٝا اضتدداّ مج١ً 
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  Loop. WhileDo  َالسعات ٖا١َ ع٢ً مج١ً
(1) Do While  بدا١ٜ ايتهساز      ٚLoop ٢ٖ تكّٛ بايسدٛع ٚاملكاز١ْ بايػسطٚ ْٗا١ٜ ايتهساز 

(6) Do While  َعٓاٖا تٓفٝر ايهٛد طاملا ايػسطTrue ٚػسط ايست٢ ٜضبح  اَس تٓفٝراFalseخطأ 

 .  اضتكباٍ ايكِٝ ٚظٝفتٗا   Inputboxايداي١ ٚ   Trueٜتِ ايتهساز بٓا٤ ع٢ً حتكل غسط َعني  (3)

(1) Add دٚم ايكا١ُ٥ ٓٚض١ًٝ العاف١ ايعٓاصس يضListbox  َا أClear  ١ً الشاي١ ايعٓاصس ٝٚض   

    Falseاذا نإ ايػسط  Loopتٓفٝر َا بعد  ٚ  Trueاذا نإ ايػسط   Do Whileَا بعد ٜتِ تٓفٝر  (2)

   غسط٢  تعبري ع٢ً بٓا٤ً Do...While ايتهساز١ٜ اذتًك١ َٔ ارتسٚز ميهٔ (3)

      Loop ….Do Whileاىل مج١ً    Next …..Forايتشٌٜٛ َٔ مج١ً 
 ايفسد١ٜبسْاَر يعسض االعداد                             

 
 
 
 

 
 

 بسْاَر يعسض زتُٛع االعداد ايفسد١ٜ                  
 
 
 

 
 

 

Do While  ايػسط 
  (  " ايػئ املطًٛب ادخاي٘  enter " ) Inputbox =املتػري
Listbox.Items.Add ( املتػري ) 
Loop 
End Sub 

Do While  X  < >    "عباع " 

X= Inputbox ( " enter name "  )  
Listbox.Items.Add ( X ) 
Loop 
End Sub 

Dim N , M As Integer 
N = Textbox.Text 
Listboxt1.Items.Clear() 
For M = 1 To N Step 2 
Listboxt1. Items.Add(m) 
Next 
 

Dim N , M As Integer 
N = Textbox.Text 
Listboxt1.Items.Clear() 
M=1 
Do while m <= N 
Listboxt1. Items.Add(m) 
M=M+2 
Loop  
 

Dim N , M,Sum As Integer 
N = Textbox.Text 
For M = 1 To N Step 2 
Sum = Sum +M 
Next 
Label3 .Text = Sum 
 

Dim N , M ,sum As Integer 
N = Textbox.Text 
M = 1  
Do while m <= N  
Sum = Sum +M 
M =M +2 
loop 
Label3 .Text = Sum 
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   االضِ  )نتاب١( ٜتِ تٓفٝرٖا عٓد اضتدعا٤ َعني اضِ هلا األٚاَس َٔ زتُٛع١  : Procedureاالدسا٤ 

جتٓب ٖٚرا ٜطاعد ع٢ً  عد٠ َسات  اضتدعاؤٖا ميهٔ ٚ  فكط َس٠ ٚاسد٠ عٓٗا ٜعًٔ االدسا٤ات١ اَٖ ١َالسع
     تهساز  نتاب١ ايهٛد ف٢ انجس َٔ َهإ 

  بك١ُٝ ٜعٛد داي١( (Function(6) بك١ُٝ ٜعٛد ال  فسع٢   Procedures  (1)Subأْٛاع اإلدسا٤ات 

  داخٌ ايتضٓٝف ف٢ أنجس َٔ َهإ  ٚدٛد نٛد ضٝتهسز نتابت٘ Subأضباب اضتدداّ االعالٕ عٔ االدسا٤ 

 
 
 

 
  

  Showoddoreven  سا٤اإلد اضِSub                      (6) ْٛع االدسا٤(1)

 Integer ٛضٝطاي بٝإ ْٛع Start               (1) اإلدسا٤ ٖرا ٚضا٥ط (3)

  َالسعات ١َُٗ دداااااااااا ع٢ً َا ضبل

 ٖرا ايػهٌ  ٜتِ َٔ خالٍ  Parameters  (املعطٝات- عٔ ايكِٝ )ايٛضا٥ط اإلعالٕ (1)
Byval ايك١ُٝ As َٕجٌ   ْٛع ايبٝا    Byval Start As Integer 

    Argument احملدد٠ عٓد االضتدعا٤ ٜطًل عًٝٗا اضِ  ايك١ُٝ (6)

 َجٌ   عٓد اإلعالٕ   Parameterٚضٝط  ميهٔ اضتدداّ أنجس َٔ  (3)

Sub Showoddoreven ( Byval Start As Integer, Byval Lastvalue As Integer  ) 

  Sub Showoddoreven( )َجٌ             ٔ االدسا٤ ميهٔ عدّ اضتدداّ ا٣ ٚضٝط ف٢ االعالٕ ع (1)

   دا٥س٠ َجٌ ستٝط ق١ُٝ َٓ٘ ضٝٓتر نٛد ٚدٛد  Function  أضباب اضتدداّ االعالٕ عٔ ايداي١
 ٚتعٛد بك١ُٝ زتُٛع١ َٔ االٚاَس هلا اضِ َعني ٜٚفغٌ إ ٜهٕٛ َعربا عٔ ٚظٝفتٗا  ايداي١ :

 
 
 

 

Sub اضِ االدسا٤ ( عالٕ عٔ ايكِٝإ ) 

 االٚاَس
EndSub 

Function  (اعالٕ عٔ ايكِٝ) اضِ ايداي١ /االدسا٤ As ْٛع بٝإ ايك١ُٝ ايسادع١ ٚايداي١ 
 االٚاَس
Return  ايك١ُٝ ايسادع١ َٔ ايداي١ 
End Function 
 

Sub Showoddoreven ( Byval Start As Integer ) 
For i = Start To 10 Step 2 
Label1 .Text = Label1 .Text & " " & i  
Next 
End Sub   
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   Sum )ايداي١(اإلدسا٤ اضِFunction                                                                        (6)  ْٛع االدسا٤ : (1) 
   Toal ايك١ُٝ ايسادعSecond, First                                       (1)١ اإلدسا٤ ٖرا ٚضا٥ط (3) 
  Single دع١سااي ايك١ُٝ   Singleٚضٝط ايداي١  Singleايداي١       : بـ ارتاظ ايبٝإ ْٛع  (2) 

  َالسعات ٖا١َ ددااااااااا
 ٢ٖ َتػري  Values)ايٓاجت١(ايك١ُٝ ايسادع١  (1)

 َعٓاٖا مجع   Sumالٕ   Sumَجٌ داي١ ادتُع باضِ  بٛظٝفتٗا َتعًك١ تط١ُٝ ايدٚاٍ تط١ُٝ ٜفغٌ (6)

 ) َسس١ً السك١(ايربْاَر  تٓفٝر أثٓا٤ ٚأ اإلعالٕ أثٓا٤ قِٝ خيضط هلا املتػريات (3)

 فكط اإلعالٕ أثٓا٤ خيضط هلا قِٝ ايجٛابت (1)

  Functionايدٚاٍ  (2)

 ٣ تعٛد بك١ُٝ أ ق١ُٝ فتٓتر تطتدع٢ قِٝ ٚامنا ال خيضط هلا   

 ّْاجتٗا ع٢ً يًشضٍٛ ايتدضٝط َعادي١ َٔ االمئ ايطسف يف تطتدد 

 اي١ أ٣ د Function هلا ْاتر ٜهٕٛ إٔ البد. 
  .ختضٝط مج١ً أٟ يف اضتدداَٗا جيٛش ال Sub اإلدسا٤ات (3)

 .أٚ خاص١ٝ اٚ تعبري سطاب٢  داي١ أٚ ثابت أٚ  َتػري أٚ زتسد٠ ق١ُٝ ٜهٕٛ إٔ إَا اإلدسا٤ ٚضٝط (4)

  Sub ايٓٛع َٔ إدسا٤  اذتدخ ٜعترب إدسا٤ (5)

 F7ٚيفتح ْافر٠ ايهٛد  F5يتػػٌٝ املػسٚع  (6)

 
 

 
 

Function  Sum ( Byval First As Single , Byval Second As Single  )As Single 
Dim Total As Single  
Total = First + Second 
Return Total 
End Function   
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 اْتشاٍ ايػدض١ٝ (3)اْتٗاى ارتضٛص١ٝ  (6)اذتضٍٛ ع٢ً َعًَٛات خطا (1)االْرتْتشتاطس 
 ادتٗاش  اصاب١ (2)ايربٜد االيهرت٢ْٚأٚ ع٢ً َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاع٢  ايػدض٢ طاباذتضسق١  (1)

  بفريٚضات اٚ بساَر جتطظ اٚ بساَر ايكسص١ٓ 
 اإليهرت١ْٝٚالخس عرب ٚضا٥ط االتضاٍ  غدط ضًٛى عدٚا٢ْ َتعُد َٔ ايتعدٟ اإليهرتْٚٞ

 االبتصاش(3)ايتٗدٜد(2)ايتدٜٛف(1)األسساز(3)املغاٜك١ (6)ايتشسش (1) اغساض ايتعد٣ االيهرت٢ْٚ
 عباز٠ عٔ ايتكٓٝات اييت ٜطتددَٗا املعتدٟ االيهرتْٚٞ ايٛضا٥ط االيهرت١ْٝٚ

املدْٚات   (3)تدٜات اإليهرت١ْٝٚاملٓ(6)ايربٜد ايهرت٢ْٚ (1)االيهرت١ْٝٚيًتعد٣ايٛضا٥ط أَج١ً 
  Facebook َٛاقع  ايتٛاصٌ االدتُاع٢ َجٌ (2)  ايسضا٥ٌ ايفٛز١ٜ  (1)  ١ٝاإليهرتْٚ

 ايتعد٣ االيهرت٢ْٚ )صٛز( غهاٍأ
  فالت َٔ ايعكاب يإلػدض١ٝ اياضتدداّ أمسا٤ َطتعاز٠ ختف٢  ايتدف٢ اإليهرت٢ْٚ (1)
 د أٚ ٚعٝد يػدط أٚ أنجس .زضا٥ٌ إيهرت١ْٝٚ حتٌُ تٗدٜ ايتٗدٜد اإليهرت٢ْٚ (6)

 زضا٥ٌ عدا١ٝ٥ َٛد١ٗ عد غدط أٚ أنجس .  )االبتصاش( املغاٜكات اإليهرت١ْٝٚ (3)
 تتبع غدط ف٢ ناف١ ايٛضا٥ط االيهرت١ْٝٚبيهٔ بػهٌ َتهسزغهٌ َٔ أغهاٍ املغاٜكات   املالسك١ اإليهرت١ْٝٚ (1)
 جس .ْػس نًُات عدا١ٝ٥ َٚبتري١ عد غدط أٚ أن  ايطب أٚ ايكرف اإليهرت٢ْٚ  (2)
 ْػسَعًَٛات عٔ غدط أٚ أنجس بػهٌ َطٝئ . ايتػٗري اإليهرت٢ْٚ  (3)
 جتاٌٖ غدط أٚ أنجس َٔ خالٍ ٚضا٥ط ايهرت١ْٝٚ . االضتجٓا٤ اإليهرت٢ْٚ   (4)

 نٝف حت٢ُ ْفطو َٔ ايتعد٣ االيهرت٢ْٚ )قٛاعد االضتدداّ االَٔ يالْرتْت(
  عدّ ْػس أ٣ بٝاْات خاص١ (3)إعداد ن١ًُ َسٚز ال تطتٓتر(6)ال تػازى أسد ن١ًُ املسٚز (1)
عدّ إزضاٍ (3)عدّ َكاب١ً أسد تعسفت عًٝ٘ َٔ خالٍ االْرتْت (2)سرف زضا٥ٌ ايتعد٣ عدّ(1)

إْصاٍ ايرباَر (5)ٜغاٜكو عٓد اضتدداّ االْرتْتٔ اطالع ٚىل األَس مب(4)زضا٥ٌ ٚأْت ف٢ ساي١ غغب
 طات املدتض١ابالغ ايطً(6)َٔ االْرتْت ٜهٕٛ حتت إغساف َعًُو أٚ ٚىل األَس 
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 ى حبنده اجلزء األول ملخص الفصىلنتهإ
 هيا إىل اجلزء الثانى أهه األسئلة املتىقعة وإجاباتها الننىذجية

 44421046010ع حتياتى / مشرت ناصر عبدالتىاب م
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 ادتص٤ ايجا٢ْ أِٖ األض١ً٦ املتٛقع١ ٚإداباتٗا
 

 

 
 
 

 
 
 

 عالمة   أو     السؤال األول ضع عالمة

 بايتعاٌَ َع أْٛاع شتتًف١ َٔ ايبباْات   VB.NETتتُٝص يػ١  (1)

  ايتعاٌَ َع اْٛاع شتتًف١ َٔ ايبٝاْات   VB.NETٜؤخر ع٢ً يػ١  (6)
 ٜتِ ختصٜٓٗا َؤقتا ف٢ ذانس٠ ايهُبٝٛتس  VB.NETمجٝع ايبٝاْات ايت٢ ٜتِ ادخاهلا ف٢ بسْاَر بًػ١  (3)

  ع ايبٝاْات ايت٢ ٜتِ سفعٗا ف٢ ايرانس٠ تػػٌ ْفظ املطاس١ ايتدص١ٜٝٓ اْٛأمجٝع  (1)

  نٌ بٝإ خيصٕ ف٢ ذانس٠ ايهُبٝٛتس ٜػػٌ َطاس١ ختص١ٜٝٓ َٚد٣ َعني سطب ْٛع ايبٝإ  (5)

  ْٛع ايبٝإ حيدد سٝص ايتدصٜٔ اير٣ ٜػػً٘ ف٢ ذانس٠ ايهُبٝٛتس َٚعسف١ اذتد االد٢ْ ٚاالقض٢ يكُٝت٘  (2)

  َر ادتٝد اير٣ حيطٔ تسغٝد املطاس١ ايتدص١ٜٝٓ ف٢ ذانس٠ ايهُبٝٛتس املرب (7)

  ٜضٓف ق١ُٝ زتُٛع دزدات ايطايب عُٔ ايبٝاْات ايسق١ُٝ ايضشٝش١  (0)

  ٜضٓف ق١ُٝ اضِ ايطايب عُٔ ايبٝاْات ايسق١ُٝ املتٓٛع١  (0)

  ٜضٓف ق١ُٝ ْٛع ايطايب )ذنس اّ اْج٢( عُٔ ايبٝاْات املتٓٛع١ املٓطك١ٝ  (14)

  طايب ميهٔ تضٓٝفٗا عُٔ ايبٝاْات اذتسف١ٝ صٛز٠ اي (11)

  ق١ُٝ َستب املٛظف ميهٔ تضٓٝفٗا عُٔ ايبٝاْات ايسق١ُٝ ايػري صشٝش١ (16)
  شتاشٕ برانس٠ ايهُبٝٛتس هلا اضِ ْٚٛع  VB.NETٜكضد باملتػريات ف٢ يػ١  (13)

 إٔ ٜهٕٛ يهٌ َتػري اضِ ْٚٛع َٚد٣ يًبٝاْات اييت ٜتِ إدخاهلا NET .VB  تػرتط يػ١ (11)

   ٜع٢ٓ حتدٜد امس٘ ْٚٛع ايبٝاْات VB.NETيػ١  االعالٕ عٔ َتػري ف٢ (15)

  مج١ً االعالٕ عٔ املتػريات ٜتشدد فٝٗا اضِ املتػري ْٚٛع٘  (12)

  ٚقُٝت٘ ايجابت٘ مج١ً االعالٕ عٔ املتػريات ٜتشدد فٝٗا اضِ املتػري ْٚٛع٘  (17)

  يهُبٝٛتس ٜطاعد ف٢ تسغٝد اضتدداّ ذانس٠ ا VB.NETاالعالٕ عٔ املتػريات ف٢ يػ١  (10)

  تتعسف ع٢ً املتػريات ٚحتدد ْٛعٗا تًكا٥ٝا  VB.NETاالعالٕ عٔ املتػريات َطأي١ غه١ًٝ الٕ يػ١  (10)

  String  ْٚٛع٘  F_Nameيالعالٕ عٔ َتػري باضِ    String   Dim F_Name  Asادت١ًُ ايتاي١ٝ (64)
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 F_Name ْٚٛع٘   Stringيالعالٕ عٔ َتػري باضِ    String   Dim F_Name  Asادت١ًُ ايتاي١ٝ (61)

(66) 55City  ِٜعترب اضِ َتػري خطأ الْ٘ ٜبدأ بسق 
 

(63) 55City  ٜعترب اضِ َتػري صشٝح   
(61) Name  ِصشٝح ع٢ً َطت٣ٛ ادسا٤ اذتدخٜعترب اض    
(65) Name  ع٢ً َطت٣ٛ ايتضٓٝفٜعترب اضِ َتػري صشٝح    
  الٕ عٔ ايجٛابت ف٢ االع  Dimٜطتدد اَس    (67)ف٢ االعالٕ عٔ املتػريات   Dimٜطتدد اَس  (62)

  ف٢ االعالٕ عٔ ايجٛابت  Constٜطتدد اَس    (60)ف٢ االعالٕ عٔ املتػريات   Constٜطتدد اَس  (60)

   عباز٠ عٔ شتاشٕ ف٢ ذانس٠ ايهُبٝٛتس هلا اضِ ٚق١ُٝ ال تتػري اثٓا٤ ضري ايربْاَر  VB.NETايجٛابت  ف٢ يػ١   (34)

   هُبٝٛتس هلا اضِ ٚق١ُٝ  تتػري اثٓا٤ ضري ايربْاَر عباز٠ عٔ شتاشٕ ف٢ ذانس٠ اي VB.NETايجٛابت  ف٢ يػ١  (31)

  Logical Error ارتطأ ف٢ ْتٝذ١ سطاب أ٣ َعادي١ ٜعترب خطأ َٓطك٢  (36)
  Syntax Error ارتطأ ف٢ ْتٝذ١ سطاب أ٣ َعادي١ ٜعترب خطأ يػ٣ٛ  (33)

 Runtime Error ٜطًل عًٝ٘ خطأ اثٓا٤ ايتػػٌٝ   VB.NETارتطأ اير٣ ٜعٗس أثٓا٤ تٓفٝر بسْاَر   (31)
  ErrorSyntax  ٜطًل عًٝ٘ خطأ يػ٣ٛ   VB.NETارتطأ اير٣ ٜعٗس أثٓا٤ تػػٌٝ اٚ تٓفٝر بسْاَر    (35)
  ٢ٖ11    X=3+2*4بعد تٓفٝر املعادي١ ايتاي١ٝ  Xايك١ُٝ ايٓٗا١ٝ٥ يًُتػري  (32)

  ٢ٖ64   X=3+2*4بعد تٓفٝر املعادي١ ايتاي١ٝ  Xايك١ُٝ ايٓٗا١ٝ٥ يًُتػري  (37)

  تػريات اٚ ايجٛابت ف٢ ايربْاَر إ ٜبدا اضِ املتػري عسف اٚ زقِ      أسد قٛاعد تط١ُٝ امل (30)

     False  أٚ   Trueٜأخر ايك١ُٝ  Doubleاملتػري َٔ ايٓٛع  (30)
  ددّ يتدصٜٔ األعداد ايضشٝش١ فكط   تطت  Integer & Longاملتػريات َٔ أْٛاع  (14)
   ( تطتددّ يتدصٜٔ االعداد ايضشٝش١ فكط .Integer & Long & Doubleاملتػريات َٔ أْٛاع ) (11)
                  Textbox    ٜتِ اضتكباٍ َدخالت املطتددّ َٔ خالٍ ايعدٜد َٔ االدٚات َٓٗا  (16)

  ٖٛ أسد َعاَالت املكاز١ْ املٓطك١ٝ   &املعاٌَ  (13)

  If .. Then .. Else    ٖٛ6 عدد اختٝازات ايتفسع املُه١ٓ َع مج١ً  (11)

                  True    عٓدَا ٜهٕٛ ْاتر ايتعبري ايػسط٢   Ifف٢   Elseٜٓفر ايهٛد اير٣ ٢ًٜ  (15)

 يًتفسع    استُايني َٔ انجس ٚدٛد ساي١ ف٢  Select Caseتطتددّ مج١ً  (12)

    غسط١ٝٚاسد٠ ظ١ًُ غسط٢ تعبري َٔ أنجس اختباز ساي١ ف٢   Select Caseمج١ً تطتددّ (17)

حجز الللتواصل و
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  ٜطتعٌُ ف٢ ساي١ َعسف١ عدد َسات ايتهساز َطبكا  For……Nextاالَس  (10)
 صفس افرتاعٝا    ايصٜاد٠ ق١ُٝ إٔ ٜع٢ٓ فٗرا  For...Nextمج١ً َع  Stepنتاب١ عدّ ساي١ ف٢ (10)

    ٖٛ صفس   To 1 Step For M = 3- 1بعد اْتٗا٤ تٓفٝر اذتاي١  Mق١ُٝ  (54)
    .غسط٢ تعبري ع٢ً بٓا٤ً  Do...Whileايتهساز١ٜ اذتًك١ َٔ ارتسٚز ميهٔ (51)

  ٢ٖSelected Index     Listboxتػري اىل تستٝب ايعٓضس احملدد باألدا٠ ارتاص١ٝ ايت٢  (56)
  عٔ زتُٛع١ َٔ االٚاَس حتت اضِ َعني ٚعٓد اضتدعا٤ ٖرا االضِ ٜتِ تٓفٝر ٖرٙ االٚاَس  عباز٠ االدسا٤ (53)

 عباز٠ عٔ زتُٛع١ َٔ اٚاَس ٚتعًُٝات ٜتِ تهسازٖا عدد ستدد َٔ املسات    Procedure االدسا٤ (51)

  تهساز نتاب١ نٛد َعني عد٠ َسات ف٢ ايربْاَر    Procedureايػسض َٔ اضتدداّ االدسا٤ات  (55)

  املسات   َٔ عدد أٟ ٜٚطتدعٞ ٚاسد٠ َس٠  Procedureاإلدسا٤ ٜعًٔ (52)

   Functionزتُٛع١ االٚاَس ٚايتعًُٝات ايت٢ ٜتِ ٚععٗا حتت اضِ ٚعٓد تٓفٝر ٖا  تعٛد بك١ُٝ ْطًل عًٝٗا  داي١   (57)

  ١Procedure  االٚاَس ٚايتعًُٝات ايت٢ ٜتِ ٚععٗا حتت اضِ ٚعٓد تٓفٝر ٖا  تعٛد بك١ُٝ ْطًل عًٝٗا   ادسا٤ زتُٛع (50)

 Procedure  عٓدَا ٜهٕٛ يدٜٓا نٛد َعني ْسغب ف٢ تهسازٙ ف٢ انجس َٔ َٛعع داخٌ ايتضٓٝف ْطتددّ ادسا٤  (50)
  Function  َٔ َٛعع داخٌ ايتضٓٝف ْطتددّ ايداي١ عٓدَا ٜهٕٛ يدٜٓا نٛد َعني ْسغب ف٢ تهسازٙ ف٢ انجس  (24)

  قِٝ َٔ خازز االدسا٤ عٓد اضتدعا٤ االدسا٤  الضتكباٍ  Parametersتطتددّ   (21)

  Argument فإ ايك١ُٝ ٜٔ ايكٛضني ٜطًل عًٝٗا  Taxes(0.05)عٓد اضتدعا٤ ادسا٤ باضِ  (26)

  Argument  ٜطًل عًٝٗا  Taxesفإ  Taxes(0.05)عٓد اضتدعا٤ ادسا٤ باضِ  (23)

  (   End Function(ٜٚٓت٢ٗ بـ )  Functionداي١ ٜبدأ بـ ) االعالٕ عٔ (21)

   (End Sub(ٜٚٓت٢ٗ بـ )Subاالعالٕ عٔ داي١ ٜبدأ بـ )  (25)

  اذا نإ يدٜٓا نٛد ضٝٓتر عٓ٘ ق١ُٝ حنتادٗا    Functionًْذأ الضتدداّ ايداي١  (22)

  اذا نإ يدٜٓا نٛد ضٝٓتر عٓ٘ ق١ُٝ حنتادٗا    Procedureًْذأ الضتدداّ االدسا٤   (27)

 Values  ٚتعٛد بك١ُٝ زادع١    Parameterط )َعطٝات(خر ٚضا٥ايداي١ زتُٛع١ َٔ االٚاَس باضِ َعني ميهٔ إ تا (20)

  Parameter  ٚتعٛد بك١ُٝ زادع١  Valuesايداي١ زتُٛع١ َٔ االٚاَس باضِ َعني ميهٔ إ تاخر ٚضا٥ط  (20)

  أْٗا مسشت يًُربَر االعالٕ عٔ دٚاٍ ٚادسا٤ات اخس٣ ٜعدٖا بٓفط٘  VB.NETٜؤخر ع٢ً يػ١  (74)
 

   ضًٛى عدٚا٢ْ َتعُد باضتدداّ ايٛضا٥ط االيهرت١ْٝٚ يًتشسش اٚ املغاٜك١ اٚ اسساز اٚ ختٜٛف اٚ تٗدٜد االخسٜٔ ايتعد٣ االيهرت٢ْٚ  (71)

  ايتعد٣ االيهرت٢ْٚ ٜتِ َٔ خالٍ ٚضا٥ط ايهرت١ْٝٚ َجٌ َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاع٢  (76)
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  االيهرت٢ْٚ ٜعترب صٛز٠ َٔ صٛز ايتعد٣ االيهرت٢ْٚ   ايتدف٢ (73)

  املغاٜك١ ٚاالبتصاش َٔ اغهاٍ ايتعد٣ االيهرت٢ْٚ  (71)

  ايتشسش ٚايتٗدٜد َٔ اِٖ ايٛضا٥ط االيهرت١ْٝٚ املطتدد١َ ف٢ ايتعد٣ االيهرت٢ْٚ  (75)

 ْتعسض هلا عرب ٚضا٥ط ايتٛاصٌ  اسد املداطس ايت٢ اٚ بسٜدٙ ضسق١ سطاب غدط ف٢ َٛاقع ايتٛاصٌ  (72)

   َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاع٢ تطاعد ف٢ ايتعسف ع٢ً اغداظ ددد ٜفغٌ َكابًتِٗ يتطٜٛس ايعالقات االدتُاع١ٝ  (77)

  ست٢ تطتٝطع ترنسٖا متػٝا َع قٛاعد االضتدداّ االَٔ ٜفغٌ إ تغع ن١ًُ َسٚز ض١ًٗ يًربٜد  (70)

  ضتجٓا٤ االيهرت٢ْٚ ٜع٢ٓ تتبع غدط َعني ف٢ ناف١ ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االيهرت١ْٝٚ اال (70)

   املالسك١ االيهرت١ْٝٚ ٜكضد بٗا ازضاٍ زضا٥ٌ ايهرت١ْٝٚ حتٌُ تٗدٜد اٚ ٚعٝد يػدط اٚ انجس  (04)

     ال تسد ع٢ً املتعد٣ االيهرتًْٚٝا ٚال تضدم نٌ َا ٜهتبٛٙ ع٢ً االْرتْت . (01)
  ٣ االيهرت٢ْٚ يًًطًطات املدتض١  قِ باإلبالغ عٔ ايتعد (06)

 السؤال الثانى اختر االجابة الصحيحة 

 َتٓٛع١(-زق١ُٝ غري صشٝش١-ق١ُٝ أضعاز االدٚات املهتب١ٝ ميهٔ تضٓٝفٗا نبٝاْات )زق١ُٝ صشٝش١ (1)

 َتٓٛع١(-زق١ُٝ غري صشٝش١-سسف١ٝق١ُٝ أمسا٤ املٛاد ايدزاض١ٝ ميهٔ تضٓٝفٗا نبٝاْات ) (6)

 سٝص ختص٢ٜٓ ٚقُٝت٘(-اضِ ٚسٝص ختص٢ٜٓ-سٝص ختص٢ٜٓ َٚد٣ قُٝت٘)حيدد رانس٠ ايتا ف٢ ْٛع ايبٝإ املدصٕ َؤق (3)
 ( Byte – String - Boolean ٖٛ ) 655إىل  0ٜأخر ق١ُٝ عدد١ٜ صشٝش١ ترتاٚح بني ْٛع بٝإ  (1)
 تع٢ٓ االعالٕ عٔ   Dim X As Stringمج١ً االعالٕ عٔ َتػري  (5)

 (Stringَتػري زتٍٗٛ يٝظ ي٘ اضِ ْٚٛع٘  -   Xْٚٛع٘    Stringَتػري امس٘ - gStrinْٚٛع٘ سسف٢   Xَتػري امس٘ )
 ٢ٖ Salaryايضٝػ١ ايضشٝش١ يالعالٕ عٔ َتػري املستب  (2)

(Dim Salary As Decimal - Dim Salary As Byte - Dim Salary As Integer) 

 ٢ٖ Cityايضٝػ١ ايضشٝش١ يالعالٕ عٔ َتػري ايعٓٛإ  (7)

(malDim City As Deci - Dim City As Byte - - Dim City As String) 

 ٢ٖ F_Nameايضٝػ١ ايضشٝش١ يالعالٕ عٔ َتػري االضِ   (0)

(Dim F_Name As Decimal - stringDim F_Name As   -Dim F_Name As Integer ) 
 ٢ٖ F_Nameايضٝػ١ ايضشٝش١ يالعالٕ عٔ َتػري االضِ  (0)

(F_Name As Char mDi  - ingstrDim F_Name As   - stringF_Name As  nDi) 
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 ٢ٖ Genderايضٝػ١ ايضشٝش١ يالعالٕ عٔ َتػري ايٓٛع   (14)

(Dim Gender As Decimal - Dim Gender As Boolean  -Dim Gender As Integer ) 

     ٢ٖ Yمج١ً االعالٕ  ايضشٝش١ عٔ َتػري زق٢ُ غري صشٝح امس٘  (11)

(Dim Y = Decimal - Y As Decimal - imalDim Y As Dec) 
 ٖٛ  6بك١ُٝ ابتدا١ٝ٥   C_Familyاالعالٕ عٔ َتػري عدد افساد االضس٠   (16)

(Dim C_Family  As Single = 2  - 2 =Const C_Family As Integer  - Dim C_Family  As Integer = 2) 
 عٓد االعالٕ عٔ ايجابت ايسٜاع٢ ط ْطتددّ ايهٛد   (13)

(4Dim Pi As Single =3.1 –Dim Pi As Single  - Const Pi As Single =3.14) 

 عٓد االعالٕ عٔ ثابت عذ١ً ادتاذب١ٝ االزع١ٝ  ْطتددّ ايهٛد   (11)

(Dim G As Single =9.81 –Dim G As Single  - Const G As Single =9.81) 
 مجٝع َا ضبل ( -ايربْاَر فكط  تٓفٝرأثٓا٤  - عٓد اإلعالٕ فكط)        ٜتِ ختضٝط قِٝ ايجٛابت (15)
 ( __عسف اٚ عال١َ بدا ت -تطتددّ ايهًُات احملذٛش٠ –ع٢ً ايسَٛش ٚايعالَات ارتاص١ ت٣ٛ حت) تػريات جيب إعٓد تط١ُٝ امل (12)

 (Name**-Namest   -St_Name)           اخرت االضِ ايضشٝح يًُتػري اضِ ايطايب  (17)

 dressAd(-E_Address-5Cairo )()    اخرت االضِ ايضشٝح ملتػري عٓٛإ املٛظف   (10)

 (St_Text-Text-St_Text_)      َا عدا ع٢ً َطت٣ٛ ايتضٓٝف امسا٤ املتػريات ايتايٝ٘ صشٝش١  (10)
 (Runtime Error-Logical Error  -Syntax Errorٜط٢ُ) VB.NETخطا ٜعٗس بعد تػػٌٝ بسْاَر بًػ١  (64)

 ( Syntax ErrorRuntime -Logical-ٜط٢ُ) VB.NETخطا ٜعٗس اثٓا٤ نتاب١ نٛد بًػ١  (61)

 Dimension X As Byte(ErrorRuntime -Logical Error  -Syntax Error)عٓد نتاب١  زضاي١ ارتطأ   (66)
 (Runtime Syntax-Logical Errorٜط٢ُ) VB.NETخطا ف٢ ْاتر تػػٌٝ نٛد بًػ١  (63)
 (Runtime Error-Logical Error  -Syntax Error)خطا ف٢ ْتٝذ١ سطاب َطاس١ َطتطٌٝ  (61)

 

 ( األقٛاع -ايطــــسح  –)األضظ     ٝات اذتطاب١ٝ تٓفٝراً  ٖٞأٍٚ ايعًُ (65)
 (       Div        -     \   -Mod)        ايكط١ُايسق١ُٝ ايضشٝش١ ٜعرب عٓٗا عٔ طسٜل  (62)
 X=3+2*4 ٖٛ          (11-61-64)يًُعادي١  Xايٓاتر ايٓٗا٢٥ يًُتػري  (67)

 Y=16 ٖٛ(11-3-15)-+212/4يًُعادي١  Yايٓاتر ايٓٗا٢٥ يًُتػري (60)
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 Y=12  ٖٛ         (7-0-16)-4/2+2يًُعادي١  ايٓاتر ايٓٗا٢٥  (60)

  Y=12 ٖٛ                    (7-0-16)-2/(4+2)يًُعادي١  ايٓاتر ايٓٗا٢٥   (34)

 ( (  ( 5-  ( 14 )- )-(16   )            2-2*(2+7)ْاتر تٓفٝر ايع١ًُٝ اذتطاب١ٝ  (31)

 (-12 -4- 8)                 2- 2+5)2 * (اذتطاب١ٝ     ايع١ًُٝ تٓفٝر ْاتر (36)
 (ضبل َا نٌ-ايٓٗا١ٜ ق١ُٝ َع املتػري ق١ُٝ َكاز١ْ-ايصٜاد٠ بك١ُٝ تػريامل ق١ُٝ )شٜاد٠  NextٚظٝفNextFor١. مج١ً ف٢ (33)

  Select Case -ForNext-(. Do While(  َطبًكا ايتهساز َسات عدد َعسف١ عٓد تطتددّ سًك١ أفغٌ (31)

 Repetition)-Repeater-Counter-(Loopاملتػري اير٣ ٜتشهِ ف٢ عدد َسات تٓفٝر االٚاَس  (35)

 For X = 1 To 8 Step 4      (6 -1 - 1)عدد َسات ايتهساز يف ادت١ًُ   (32)

 (  6315270014  -612014  -6)  ٖٛ عسضَٜا    For Y = 2 To 10 Step 2بعد تٓفٝر  (37)

 )End If-For Next- Do.While..Loop  ( اَس ٜتِ تٓفٝرٙ ست٢ ٜضبح غسط ايتهساز خطأ ٖٛ (30)

  ٖٛ Do While Loop مج١ً اضتدداّ َٔ ايػسض (30)

 ( Falseايػسط  طاملا نٛد تهساز- Trueايػسط  طاملا نٛد تهساز- Trueايػسط ٜضبح ست٢ نٛد )تهساز

  بايػهٌ بداٜتٗا تبته A=2 ايػسط حتكل عٓد تهساز١ٜ سًك١ إلْٗا٤ (14)

(Do While (A = 2) - )Do While (A < 2) Or (A >= 2 - Do While (A < > 2) ) 
 السؤال الثالث )أ( رتب أولويات تنفيذ العمليات الحسابية االتية 

  االقٛاع َٔ ايداخٌ اىل ارتازز    (1)             ايغسب ٚايكط١ُ َٔ ايٝطاز اىل ايُٝني    (3)

  االضظ (6)              يطسح َٔ ايٝطاز اىل ايُٝني  ادتُع ٚا(1)
   -) ب (ٚعح ْاتر تٓفٝر ايعًُٝات اذتطاب١ٝ االت١ٝ : 

(1) (* (5+3 2  =12     (7)*4    3+2   =11         (13) 15mod3+2=6  

(6) ( 5 + 6 ) * 2=66     (0)   5 + 6 * 2 =17     (11) 14mod3+2=1  

(3) 9 * 2 + 4 * 3=34   (0)2 – ( 7 + 2 ) * 2 =-12    (15) 5^2+2=67  

(1)*2    5+3   =11      (14)   5 + 6 * 3=63       (12)2 – ( 7 + 2 ) * 2 =-12  

(5) 5+2*4 =13          (11)16-12/4+2 =  15        (17)12-2+4/2=  16        

(2) 12-(2+4)/2  =0      (16)2 - (5+2) * 2    =-12    (10) 2+3*4 =14 
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 وصل)أ( الرابعالسؤال 
 

  (1)انجس َٔ تعبري غسط٢  ظ١ًُ غسط١ٝ ٚاسد٠  For……Nextمج١ً  (1)
  (3)ق١ُٝ زتسد٠ أٚ َتػري أٚ ثابت أٚ داي١   Do… While Loop اايػسض َٔ (6)
  (1)تطتددّ عٓد َعسف١ عدد َسات ايتهساز ٚضٝط االدسا٤ إَا إ ٜهٕٛ  (3)
  True(6)طاملا ايػسط  Cdeتهساز نٛد  ف٢ ساي١ اختباز Select Caseتطتددّ  (1)

 أنٌُ ادتٌُ االت١ٝ به١ًُ مبا ٜٓاضبٗا َٔ بني االقٛاع  )ب( 
(Do while ……loop – Function – For ……Next – Parameters- Procedures) 

 َٔ خازز االدسا٤ عٓد اضتدعا٤ االدسا٤  الضتكباٍ قِٝ   Parametersتطتددّ    (1)

 اذا نإ يدٜٓا نٛد ضٝٓتر عٓ٘ ق١ُٝ حنتادٗا   Functionًْذأ الضتدداّ ايداي١    (6)

 اسد مجٌ ايتهساز احملدٚد سٝح تطتددّ عٓد َا ْسغب ف٢ تهساز نٛد يعدد ستدد َٔ املسات   NextForمج١ً  (3)

 از نٛد يعدد َٔ املسات غري َعسٚف ْٗاٜت٘ َطبكا يتهس    Do while …loopتطتددّ مج١ً   (1)

 End Function  ٜٚٓت٢ٗ بـ     Function  االعالٕ عٔ ايداي١ ٜبدأ بـ     (5)

(2) Procedures عٔ زتُٛع١ َٔ االٚاَس حتت اضِ َعني ٚعٓد اضتدعا٤ ٖرا االضِ ٜتِ تٓفٝر ٖرٙ االٚاَس عباز٠ 

  آلتي ثم صوبه ا حدد نوع الخطأ في الكود)أ(  السؤال الخامس

 Din X As Single ( ارتطأ ْٛع٘ يػ٣ٛ ٚايتضٜٛبDim X As Single)  
 Const X As Integer  ( ارتطأ ْٛع٘ يػ٣ٛ ٚايتضٜٛبinteger=10X As  Const)  

              X = 10  

 ٚتضٜٛبٗا يٝهٕٛ ْاتر تٓفٝرٙ صشٝشاايجالث١بعد انتػاف االخطا٤  ايتاىل عد نتاب١ ايهٛدأ  )ب(
Dim X As Integer  
N = Me .Textbox1.Text 
IF N Mod 2 = 0  
   Msgbox "   " الرقم زوجى 

Else 
   Msgbox "   " الرقم فردى 

Dim N As Integer  
N = Me .Textbox1.Text   
IF N Mod 2 = 0   Then 
   Msgbox "   " الرقم زوجى 

Else 
   Msgbox "   " الرقم فردى 

End if 
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  صٛب االخطا٤ االزبع١ بايهٛد ست٢ حنضٌ ع٢ً ْتٝذ١ تػػٌٝ صشٝش١  (دـ) 
Dim N,Product As String  
Dim Str As String  
For N = 1 To 10  Step -1   
Str = 9 & “ X “ & N & “ = “  
Product =9 + N  
Next Str   

 اقرأ األكواد التالية ثم أجب    السادس )أ(السؤال 

 X  ٖٞ64ق١ُٝ املتػري  (1)
  Y  ٖٞ54ق١ُٝ املتػري  (6)
  Z  ٖٞ441ق١ُٝ املتػري  (3)
 ٜهٕٛ  X < 20ايٓاتر ايػسطٞ دت١ًُ  (1)

                (20 – False –e Tru ) 
 

  االنٛاد االت١ٝ تٓفٝر بعد َتػري نٌ ق١ُٝ سدد)ب( 
 
 
 
 

 
 

 

 سدد ق١ُٝ نٌ َتػري بعد تٓفٝر ايهٛد ايتاىل (ز)

 

 

 

 

Dim X , Y , Z As Integer 
X = 20 
Y = 50 
     If   X   <  20 Then 
X = 30 
Y = 80 
End If 
Z = Y * 2 
 
 

         N   11ق١ُٝ املتػري 
         K   7املتػري ق١ُٝ
 C   11املتػري ق١ُٝ

If X < Y Then  
Z=K+J 
X=X+1 
Y=Y-1 
Else  
Z=K-Y 
X=X+2 
Y=Y-2 
End If 

 

 يًُتػريات ٢ٖ عًُا بإ ايكِٝ االبتدا١ٝ٥
X=0  ,   Z=0   ,    J=1   ,   K=1    , Y=2 

 1    ايك١ُٝ    X   املتػري (1)

 1      ايك١ُٝ  Yاملتػري  (6)
 6ايك١ُٝ   Zاملتػري  (3)

 

  

Dim N , K , C As Integer 
C = 10 
For N = 1 To  10  Step 5 
        K = K + N 
Next 
If N >= C Then 
     C = C + 1 
End If 
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  بالكود التالى جب عن االسئلة مستعيناأ السابع )أ(السؤال 

If X >= 50 Then    Msgbox (“ ْادح “ ) 
 trueٚ ايػسط أ  54أنرب َٔ أٚ تطا٣ٚ  Xتهٕٛ ق١ُٝ ٜتِ اظٗاز صٓدٚم ايسضاي١ ٚعًٝٗا ايٓط ) "   ْادح "( عٓدَا  (1)

 ٓدٚم زضاي١ ب٘ ن١ًُ ْادحعسض ص فإ ْاتر تٓفٝر ايهٛد ٖٛ  X=50اذا ناْت ق١ُٝ  (6)

 عسض صٓدٚم زضاي١ ب٘ ن١ًُ ْادحفإ ْاتر تٓفٝر ايهٛد ٖٛ   X=62اذا ناْت ق١ُٝ  (3)

  ايهٛدبدب عٔ االض١ً٦ ايتاي١ٝ َطتعٝٓا أ (ب) 
 عسض صٓدٚم زضاي١ ب٘ ن١ًُ ْادحايػسض َٔ ايربْاَر ٖٛ   (1)

 54أنرب َٔ أٚ تطا٣ٚ  ْت ايدزد١ املدخ١ًاذا نا 

  Button1ع٢ً ادا٠  Clickٜتِ تٓفٝر ايهٛد اذا ٚقع اذتدخ  (6)

  اذتاي١ٝ  Formْافر٠ ايُٓٛذز ف٢ ايهٛد تػري اىل    Single   ٚMeف٢ ايهٛد ٖٛ   Xْٛع املتػري  (3)

 عسض صٓدٚم زضاي١ ب٘ ن١ًُ ْادحيهٛد ٖٛ ف٢ صٓدٚم ايٓط ٜهٕٛ ْاتر تٓفٝر ا 50اذا مت ادخاٍ ايك١ُٝ  (1)

  If.. Then أدب عٔ االض١ً٦ ايتاي١ٝ َطتعٝٓا بايضٝػ١ ايعا١َ دت١ًُ ايتفسٜع  (ز)
If  ايتعبري ايػسط٢ Then  Code 1   Else   Code 2 

    Y < 0اذا ناْت اقٌ َٔ صفس  Yري انتب تعبري غسط٢ خيترب ق١ُٝ املتػ (1)

  ف٢ ايضٝػ١ ايعا١َ بهٛد ٜعٗس ْط ) ايسقِ ضايب ( ف٢ صٓدٚم ايسضاي١   Code 1اضتبدٍ  (6)

If Y < 0Then     Msgbox (“  ايسقِ ضايب “ ) Else   Code 2 

٢ ٜتِ ـــــْ٘ اذا حتكل ايتعبري ايػسطأ  If ….Then ….Elseٜعٗس َٔ ايضٝػ١ ايعا١َ دت١ًُ  (3)
 )أنٌُ( Code 2 تٓفٝرٚاذا مل ٜتشكل ايتعبري ايػسط٢ ٜتِ  Code 1   تٓفٝر

 بططس ايهٛد ايتاىل أدب عٔ االض١ً٦ ايتاي١ٝ َطتعٝٓا (د)
If X>0 Then  msgbox   (ايعدد َٛدب)   Else   msgbox (ايعدد ضايب( 

 X>0 ف٢ ادت١ًُ اايطابك١ ػسط٢ ايتعبري ايانتب  (1)

 Msgbox)ايعدد َٛدب(   عٓد حتكل ايػسط ٖٛايهٛد اير٣ ٜتِ تٓفٝرٙ  (6)

 Msgboxايعدد ضايب(  (ايهٛد اير٣ ٜتِ تٓفٝرٙ عٓد عدّ حتكل ايػسط ٖٛ (3)

Private Sub Button1_Click 
Dim X As Single 
If X >= 50 Then  
Msgbox ( “ ْادح”) 
End If 

 



   

                            

 14 

Mr - Nasser  الثانىالترم  الصف الثالث اإلعدادى 

 مذكرة األول فى الكمبيوتر

41421046010 

 6410مذكرة المراجعة النهائية 

 يجا٢ْ أِٖ األض١ً٦ املتٛقع١ ٚإداباتٗاادتص٤ ا
 

 
 ض١ً٦ ايتاي١ٝ َطتعٝٓا بايهٛدألدب عٔ اأ (ٚ)

If X >=50 Then  
Msgbox )ْادح( 
Else 
Msgbox )زاضب( 
End If  
 

  If..Then..Elseايػسط١ٝ نٌُ ادتدٍٚ ايتاىل بايهٛد ايالشّ َطتعٝٓا بايضٝػ١ ايعا١َ يًذ١ًُ أ (ع)

  Countryاذا كانت قيمة املتغري  ) مصر (وذلم الظهار صهدوق رسالة حيمل كلمة  

  ”Egypt “و يظهر صهدوق رسالة حيمل كلمة أ "مصر "تساوى 

 اللود بيان م

 " مصر"=  Country ايتعبري ايػسط٢ 1
 " مصر"  True Msgboxدٛاب حتكل ايػسط  6
  "False Msgbox   "Egyptدٛاب عدّ حتكل ايػسط  3

 

 ض١ً٦ ايتاي١ٝ بعد دزاض١ ايهٛد ايتاىلألدب عٔ اأ )ٖـ( 
Private Sub Button1_Click 
Dim Degree As Single 
Select Case Degree 
Case  = 0     
Me.Label2.Text  = " صفس " 
Case Is  < 0    
Me.Label2.Text  = " حتت ايضفس 
Case Is  > 0     
Me.Label2.Text   = " فٛم ايضفس"   
End Select 
 
 

 عسض صٓدٚم زضاي١ ب٘ ن١ًُ ْادحفإ ْاتر تٓفٝر ايهٛد ٖٛ   X=76اذا ناْت ق١ُٝ  (1)

 عسض صٓدٚم زضاي١ ب٘ ن١ًُ زاضبفإ ْاتر تٓفٝر ايهٛد ٖٛ   X=49اذا ناْت ق١ُٝ  (6)

   طس ٚاسد فكط يٝعٗس ع٢ً ض  Block Ifاعد نتاب١ ايهٛد ارتاظ بـ  (3)

If X >=50 Then  Msgbox )ْادح( Else Msgbox )زاضب( 
 

)صفس( ب٘ نًُ٘ عسض صٓدٚم زضاي١ ايػسض َٔ ايهٛد ٖٛ  (1)
بٓا٤ ع٢ً ايك١ُٝ  (فٛم ايضفس)أٚ )حتت ايضفس( أٚ 

 املدخ١ً َكاز١ْ بايضفس

ٜعٗس ف٢ صٓدٚم ايسضاي١  Degree=-3اذا عًُت إ  (6)
 حتت ايضفس ايٓط 

ع٢ً ادا٠  Clickد عٓدَا ٜكع اذتدخ ٜتِ تٓفٝر ايهٛ (3)
  Button1ايتشهِ 

 Degree  ٖٛSingleْٛع املتػري  (1)
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 أجب عن االسئلة مستعينا بالكود التالى  الثامن )أ( السؤال

   Button1ع٢ً ادا٠ ايتشهِ  Click ٜتِ تٓفٝر ايهٛد عٓدَا ٜتِ ايغػط (1)

 Integerَتػري َٔ ْٛع ثابت( َٔ ْٛع –يالعالٕ عٔ )َتػري  Dimاالَس مت اضتدداّ  (6)

  Mاضِ املتػري املطتددّ ف٢ اذتًك١ ايتهساز١ٜ ٖٛ  (3)

 1ٚق١ُٝ ايصٜاد٠ 3ٚق١ُٝ ايٓٗا١ٜ  1ق١ُٝ بدا١ٜ اذتًك١  (1)

 1اىل   Mعٓدَا تضٌ ق١ُٝ املتػري ٜتٛقف تٓفٝر اذتًك١  (5)

 Msgbox(M)  ايهٛد اير٣ ٜتِ تهسازٙ ٖٛ (2)

    to B step C IFor 1 =                                  ض١ً٦ َطتعٝٓا بايهٛد ايتاىلألدب عٔ اأ (ب)

 Cبصٜاد٠ ق١ُٝ املتػري  Bق١ُٝ املتػري  اىل 1عسض االعداد َٔ ايػسض َٔ ايهٛد  (1)

 Bاملتػري ق١ُٝ عٓد تٓت٢ٗ اذتًك١ ايتهساز١ٜ ٚ  (1ٚاسد )بايك١ُٝ تبدأ اذتًك١ ٚ      iاضِ َتػري ايعداد  (6)

 ضطس ددٜداٚ االْتكاٍ اىل اْػا٤  ٖٛ   Vbcrlfايػسض َٔ ٚ  Cق١ُٝ املتػري  ق١ُٝ شٜاد٠ ايعداد  (3)

    طتعٝٓا بايهٛدأدب عٔ االض١ً٦ ايتاي١ٝ َ (ز)
Dim Str As String  
For N = 1 To 12   
Product = 3 * N  
Me . Textbox1.Text=Me. Textbox1.Text & Str & Product & Vbcrlf  
Next N 

 3سب عسض ددٍٚ عايػسض َٔ ايهٛد ٖٛ  (1)

 خطأ(-صح) Strاالعالٕ عٔ َتػري سسف٢ باضِ  ٘ايػسض َٓ  Dim Str As Stringايهٛد   (6)

 خطأ( - صح) Productيًُتػري   N ف٢ املتػري  3ختضٝط ْاتر عسب ايسقِ    Product = 3 * Nايػسض َٔ  (3)

 (خطأ  -)صح  Nيًُتػري   Product ف٢ املتػري  3ختضٝط ْاتر عسب ايسقِ    Product = 3 * Nايػسض َٔ  (1)

  Me . Textbox1.Text=Me. Textbox1.Text & Str &Product & Vbcrlf    ايػسض َٔ ايهٛد  (5)

 خطأ(-صح) Textbox1يضٓدٚم ايٓط  Textنك١ُٝ يًداص١ٝ  Productْٚاتر املتػري  Strق١ُٝ املتػري ايٓض٢  ٚعع

 خطأ(-صح)االْتكاٍ اىل ضطس ددٜد   Vbcrlfَٔ دص٤ ايهٛد  ايػسض (2)

 

Private Sub Button1_Click   
Dim M As Integer  
For M = 1 To 3 
Msgbox(M) 
Next  
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 أدب عٔ االض١ً٦ َطتعٝٓا بايهٛد    (د)
Private Sub But_Repeat_Click   
Dim M As Integer  
For M = 5 To 9 Step 2 
Me .Label1.Text=Me.Label1.Text & M & Vbcrlf 
Next M 

 (املطًٛب زقِ 7).……………………………………………………
Msgbox ( “ اْت٢ٗ ايربْاَر “ ) 

  0اىل  5عسض االعداد ايفسد١ٜ َٔ ايػسض َٔ ايهٛد ٖٛ  (1)

 Repeat _Butع٢ً ادا٠ ايتشهِ Click ٜتِ تٓفٝر ايهٛد عٓدَا ٜكع اذتدخ  (6)

  Dimمت اضتدداّ االَس   Mيالعالٕ عٔ املتػري  (3)

  Next     For   مج١ً ايتهساز املطتدد١َ ٢ٖ (1)

 Me .Label1.Text=Me.Label1.Text & M & Vbcrlf       ٖٛساد تهسازٙ ايهٛد امل (5)

 ٚزبط نٌ ايكِٝ ٚدعًٗا ق١ُٝ ٚاسد٠ ,95,7 عسض نٌ ايكِٝ ايفسد١ٜ ٖٛ   &ايػسض َٔ اضتدداّ َعاٌَ ايسبط  (2)

 Msgbox(M)  زضاي١ف٢ َسبع صٓدٚم  Mالظٗاز ايك١ُٝ ايٓٗا١ٝ٥ يًُتػري انتب َهإ ايٓكط مج١ً  (7)
 

 يٓشضٌنٌُ َهإ ايٓكط مبا ًٜصّ أ  (ٚ) 

  يطباع١ ا٣ ددٍٚ ع٢ً ْاتر صشٝح 
 
 
 

 
 فى الكود التالىالسؤال التاسع )أ(  

 Do While    loop  مج١ً ايتهساز ف٢ ايربْاَر ٢ٖ  (1)

 ( ف٢ ايططس قبٌ االخريi=i+2َٔ ايهٛد ) ايػسض  (6)

   ( 6ايك١ُٝ)ب iاملتػري  تصٜٚدٖٛ  

Dim M,Product,NUM As Integer  
Dim Str As String  
For M = 1 To 12   
Str = NUM & “ X “ & M & “ = “   
Product = NUM * M.  
Next M 

 

Listboxt1.Items.Clear() 
I=1 
Do While I <= N 
Listboxt1. Items.Add(I) 
I=I+2 
Loop  
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  ٚايعٛد٠ اىل بدا١ٜ ايتهساز ْٗا١ٜ ايتهسازٖٛ  Loopايػسض َٔ  (3)

 () listbox1 . items . clearت ضطس ايهٛد سدد االختٝاز ايضشٝح يتشدٜد طبٝع١ نٌ دص٤ َٔ َهْٛا (1)

Listbox1   (ِأدا٠ حته-           )َتػري- items  (           خاص١ٝ-)ثابت- clear  (ٚض١ًٝ-)خاص١ٝ 
 ايهٛد ايتاىل ف٢  (ب) 

 ايك١ُٝ ختضٝط ٖٛ   Text.Textbox1=Nايهٛد  ايػسض َٔ (1)

 Nيًُتػري  Textbox1دا٠ اال املدخ١ً َٔ خالٍ 

  Do While    loop  مج١ً ايتهساز املطتدد١َ ف٢ ايهٛد ٢ٖ  (6)

 Nأقٌ َٔ اٚ تطا٣ٚ ق١ُٝ ( i )أ٣ طاملا إٔ ق١ُٝ   trueايػسط طاملا ضٝتِ تٓفٝر اذتًك١  (3)

  Nمت ختضٝضٗا باملتػري  ٚايتTextbox1٢اير٣ مت ادخاي٘ ف٢ ادا٠ َٔ خالٍ ايعدد ٜتِ اظٗاز زتُٛع االعداد ايفسد١ٜ  (1)

 سئلة التالية بعد دراسة الكود ألجب عن اأ شر )أ(العاالسؤال 

 عدٍ ايهٛد عٝح ٜعٗس ايٓط ) ايسقِ شٚد٢(  (1)

 ٜٚعٗس ايٓط )ايسقِ فسد٣(  Label2ف٢ َسبع عٓٛإ 
 اي١ بدال َٔ صٓدٚم زض Label2ف٢ َسبع عٓٛإ 

  Integerيٝضبح  Nاضتبدٍ ْٛع املتػري   (6)

 

 
 
 
 
  

 نُا ٢ًٜ  ايٓاتر ف ( عٝح ٜه7ٕٛاالعداد يًعدد )ب عٝح ٜطبع ددٍٚ عس ايتاىل عدٍ ايهٛد (ب) 
 
 

For N = 5 To 11  step2 
Str = 7 & “ X “ & N & “ = “  
Product = 7 * N  
Next N 

 

Dim N As Integer  
N = Me.Textbox1.Text 
If N Mod 2 = 0  Then  
      Label2 .Text  =   )ايسقِ شٚد٢(
Else 
Label2 .Text =)ايسقِ فسد٣( 
End If  

 

7 X5=35 
7 X7=49 
7 X9=63 
7 X11=77 

 

N = Textbox1.Text 
I = 1  
Do While I <= N  
Sum = Sum +I  
I =I +2 
Loop 

 

Dim N As Long  
N = Me.Textbox1.Text 
If N Mod 2 = 0  Then  

      Msgbox )ايسقِ شٚد٢( 

Else 

Msgbox )ايسقِ فسد٣( 

End If 
 

For N = 1 To 12   
Str = 4 & “ X “ & N & “ = “  
Product = 4 * N  
Next N 
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 كمل الجدول مستعينا بالكود التالى أ)أ(  شرع حادىالالسؤال  

Sub Showoddoreven ( Byval Start As Integer ) 
For I = Start To 10 Step 2 

  Showoddoreven اضِ االدسا٤ (1)

  Integerْٚٛع٘  Startباضِ   Parameterمت االعالٕ عٔ  (6)

  Startاذتًك١ ايتهساز١ٜ تبدأ َٔ ايك١ُٝ  (3)

 10ٚايك١ُٝ ايٓٗا١ٝ٥ ٢ٖ   2ق١ُٝ ايصٜاد٠ ف٢ اذتًك١ ايتهساز١ٜ تطا٣ٚ  (1)

 Start (argument)عٓد اضتدعا٤ االدسا٤ يتٓفٝر ايهٛد بد٤ً َٔ ايك١ُٝ (5)

  نٌُ ادتدٍٚ َطتعٝٓا بايهٛد ايتاىلأ )ب( 

Function  XXX ( Byval YYY As Integer , Byval ZZZ As Integer  )As Single 
          Code 
Return RRR 
End Function   
 

 

 
 

 مواقف حياتية   عشر)أ( الثانىالسؤال 

سد االغداظ ف٢ اسد َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاع٢ نًُا زاضٌ اسد االعغا٤ اٚ ساٍٚ ادسا٤ أاغرتى   (1)
 ستادث١ فٛز١ٜ السغ عدّ ايسد يٝ٘

  ٍهرت٢ْٚاالضتجٓا٤ االيٜٚط٢ُ  ايتعد٣ االيهرت٢ْٜٚعترب َا سدخ غهٌ َٔ اغها 

  ابالغ ٚىل االَس اٚ املعًِ – عٌُ سعس ي٘–ايػا٤ طًب ايضداق١ َاذا تفعٌ ملٛاد١ٗ ذيو ايتضسف  

اغرتنت ف٢ اسد َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاع٢ ٚفٛد٦ت بتٗهِ اسد االغداظ ع٢ً َضس ٚاذتدٜح عٔ  (6)
 زَٛشٖا بػهٌ غري ال٥ل . سدد ازبع١ تضسفات اجياب١ٝ ميهٔ َٔ خالهلا ايسد عًٝ٘ 

حترٜس –ابالغ ايصَال٤ بعدّ قبٍٛ صداقت٘ -عدّ سرف ايسضا٥ٌ ايضادز٠ َٓ٘–ايطًط١ املدتض١  ابالغ
 ٖرا ايػدط َٔ االضا٠٤ َس٠ اخس٣

  XXX اضِ ايداي١ (1)

  Singleاي١ ْٛع ايبٝإ ارتاظ بايك١ُٝ ايسادع١ َٔ ايد (6)

  ZZZ – YYYايت٢ ضٛف تطتددّ ف٢ ايهٛد     Parameterايٛضا٥ط  (3)

    RRRايك١ُٝ ايسادع١ َٔ ايداي١  (1)
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  انٌُ ادتدٍٚ ايتاىل َٛعشا زاٜو ف٢ نٌ عباز٠ مما ٢ًٜ )ب(
 

 زاٜو ف٢ ع٤ٛ قٛاعد االضتدداّ االَٔ املٛقف
 إ تهٕٛ صعب١ االضتٓتازبٌ جيب  حتضسف غري صشٝ ٚعع ن١ًُ َسٚز ض١ًٗ االضتٓتاز

 بٌ جيب عدّ ْػس ا٣ بٝاْات خاص١ تضسف غري صشٝح  ْػس غدط المس٘ اذتكٝك٢ ٚعٓٛاْ٘ ٚزقِ تًٝفْٛ٘ 
 اٚالبٌ جيب اضتػاز٠ َع٢ًُ ايهُبٝٛتس  تضسف غري صشٝح اْصاٍ ا٣ بساَر تتاح يو ع٢ً االْرتْت

 بٌ جيب عدّ ازضاٍ ايسضا٥ٌ ف٢ ساي١ ايػغب تضسف غري صشٝح    ػاعب ع٢ً تعد٣ ايسد ايطسٜع اي

  يتهٕٛ ديٝال ع٢ً اداْ٘ املتعد٣ بٗا بٌ جيب االستفاظ تضسف غري صشٝح  سرف مجٝع ايسضا٥ٌ ايت٢ مت تٗدٜدى بٗا 
 

 ول اأكمل الجد عشر الثالثالسؤال 

 االتية  اتمستعينا بالشاش

 
 
 
 

 

 
 

 

 ق١ُٝ ايبٝاْات ايت٢ مت ادخاهلا ٜطتددّ ف٢ ادخاٍ بٝاْات َٔ ْٛع ْٛع ادا٠ ايتشهِ اضِ ايبٝإ

 Textbox زقِ ادتًٛع
 String 14441سسف١ٝ 

 Textbox اضِ ايطايب
 زا٢َ تاَس Stringسسف١ٝ 

 oxTextb تازٜذ املٝالد
 Date 18/9/2008تازٜذ 

 Textbox اجملُٛع ايه٢ً
 300  زق١ُٝ 

 ساي١ ايطايب
 ْادح Booleanَٓطك١ٝ   button oRadiقػٗٝذ
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 ق١ُٝ ايبٝاْات ايت٢ مت ادخاهلا ٜطتددّ ف٢ ادخاٍ بٝاْات َٔ ْٛع ْٛع ادا٠ ايتشهِ اضِ ايبٝإ

 Textbox االضِ
 تاَسٜامسني  Stringسسف١ٝ 

 Textbox تازٜذ املٝالد
 Date 7/16/6445تازٜذ 

 oxTextb افساد االضس٠ عدد
 5 زق٢ُ

  button oRadi ايٓٛع
 أْج٢ Booleanَٓطك١ٝ 

 
 

 املتىقعة وإجاباتواالنمىذجية  األسئلة إنتوى حبمده اجلزء الثانى أهم
 (انتظروا مراجعة ليلة اإلمتحان) وانتوت مركرة املراجعة النوائية

 44421046010 مع حتيات مشرت ناصر عبدالتىاب


