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 البيانات
Data 

 
 أن: يستطيع الطالبهذا الفصل تدريس هاية بن

 
 .(Data Types) يعدد أنواع البيانات المختلفة 

  .( المناسبData Typeيختار نوع البيان ) 

  (.Variables) يعلن عن المتغيرات 
 .(Constants) يعلن عن الثوابت 

 .(Variables) لمتغيراتليخصص قيم  
 .(Constants) ثوابتللقيم  يخصص 

 في البرنامج.( Error)يحدد نوع الخطأ  

 ينشئ تعبيرات حسابية وفقا ألولويات تنفيذ العمليات الحسابية. 
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 البيانات األولالفصل 

 Data 

 

 مقدمة

 Visual Basic)لغة  باستخدام  ة البرنامجعزيزي الطالب تعلمنا فيما سبق كيفية إعداد واجه
.NET ) وكيفية ضبط الخصائص(Properties ) خالل نافذة الخصائص في وضع التصميم من

(Properties ) وتعرفنا على نافذة الكود(Code window ) جراءاتو  Event)األحداث  ا 
Procedure )لخصائص  ةوكيفية تخصيص قيم برمجي(Properties )بعض األدوات (Controls )

بشكل كما هو موضح  ذات أنواع مختلفة أن يدخل قيم البرنامجلمستخدم  ومن خاللها اتضح لنا أنه يمكن
 التالي: (1-1)

 
 ( واجهة مستخدم البرنامج بها مدخالته1-1شكل )

 

 :حيثفي نوعها قيم مختلفة  ( عبارة عن5 ،أنثى  ، 1111-11-7 ،)ياسمين تامر  أننالحظ 

 عبارة عن نص االسم. 
 عبارة عن تاريخ  تاريخ الميالد. 
 عبارة عن قيمة منطقية النوع. 
 مثل قيمة رقمية.ت عدد أفراد األسرة 

 القيم. ه( بتمثيل معين يختلف حسب نوع هذRAMيتم تخزينها في ذاكرة الكمبيوتر )هذه القيم 
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 :الحظ
وهذا يرجع في األساس إلى استخدام  (RAMكل نوع بيان له طريقة تخزين في ذاكرة الكمبيوتر )

العمليات الحسابية والمنطقية و ، ذاكرة الكمبيوتر االستخدام األمثل من حيث المساحة التخزينية 
 .التي سوف تجرى على هذه القيم

 (Data Types)البيانات  أنواع 1-1

( التي تستخدم في Data Typesالعديد من أنواع البيانات )( Visual Basic .NET)لغة توفر 
الخاصة المدخلة من مستخدم البرنامج أو الناتجة من تنفيذ األوامر والتعليمات تخزين قيم البيانات 

 (:Visual Basic .NETأنواع البيانات التي توفرها لغة ) منو   بالبرنامج

 :(Numeric Data Typesالبيانات الرقمية ) -1

 التي يمكن استخدامها في تخزين البيانات الرقمية وتنقسم إلى: هي

 مثل: (Integral Numeric Typesالبيانات الرقمية الصحيحة ) -أ

(Short–Integer–Long–Byte) 

 :وهي (Nonintegral Numeric Typeالبيانات الرقمية الغير صحيحة ) -ب

(Decimal –Single –Double) 

 وهي: (Character Data Typesالبيانات الحرفية ) -1

(Char –String) 

 (Miscellaneous Data Typesالبيانات المتنوعة ) -3

 :وهي الرقمية أو الحرفيةهي تلك البيانات التي ال تندرج تحت تصنيف البيانات 

(Boolean –Date –Object) 
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 :الحظ
 :له (DataTypeكل نوع بيان )

 حيز تخزين في ذاكرة الكمبيوتر ( مثلInteger عند إستخدامه يشغل )4 (bytes). 
  نوع البيان مدى معين من القيم مثل(Byte)  وتنتهي ب  صفرحدود القيم المخزنة به تبدأ من

155. 

سواء كان من نافذة ( Properties)عزيزي الطالب درست فيما سبق كيفية ضبط الخصائص 
( Code window)( أو برمجيا من خالل نافذة الكود Properties Windowالخصائص )

وهذه القيمة ( Property)هنا هو تحديد قيمة للخاصية ( Properties)والمقصود بضبط الخصائص 
 .(Data typeلها نوع بيان محدد )

 (Data type)معرفة نوع البيان 

قف ( Property)بعد إتمام كتابة جملة التخصيص للخاصية ( Code window)في نافذة الكود 
( Data typeيظهر مستطيل أصفر فيه نوع البيان )( Property)بمؤشر الفأرة على الخاصية 

بجمل ضبط خصائص كما هو موضح  (Asويظهر بعد كلمة ) (Property) الخاص بهذه الخاصية
(Text,AutoSize,Width( الخاصة بأداة تحكم العنوان )Label1 )( 1-1كما هو موضح بشكل): 

 (String( نوعها )Textالخاصية )
 

 (Boolean( نوعها )AutoSizeالخاصية )
 

 (Integer( نوعها )Widthالخاصية )
 

 ( نوع البيان لبعض الخصائص1-1شكل )
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 :الحظ
 ( Data Typesغير )( Types)أخرى  ( أنواعVisual Basic .NETتوفر لغة )

كما هو ( Label1الخاصة بأداة تحكم العنوان ) (BackColor)بجملة ضبط الخاصية  مبينكما هو 
 ( :3-1موضح بشكل )

 

 
 (BackColor( نوع البيان لخاصية )3-1شكل )

 :الحظ
 Data( أو نوع بيان )Typeلها نوع ) وأنهي مكان تخزين البيانات ( Properties)أن الخصائص 

Type). 

 (Variablesالمتغيرات ) 1-2

( ويتم ذلك Data Type( ولها نوع بيان )RAMهي عبارة عن أماكن محجوزة بذاكرة الكمبيوتر )
هذه القيمة يمكن أن تتغير ، (Data Typeبيان )الثم تخصيص قيمة لها حسب نوع  هااإلعالن عنب

 .البرنامجتنفيذ أوامر وتعليمات أثناء سير 

 ( Variablesاإلعالن عن المتغيرات )
 Dataبيان )ال( ثم نوع Asثم كلمة )( Variable)( ثم كتابة اسم للمتغير Dimتستخدم جملة )

Type اآلتيك مبين( كما هو: 

Dim راسم للمتغي  As ( نوع البيانData Type) 
 مثال

Dim V_Name As String 

  

 القيمة الخاصية الكائن



 

 

   (6) 
 

 

 البيانات األولالفصل 

 Data 

 
 (Variablesسمية المتغيرات )ت

 :راعي اإلرشادات اآلتيةي( Variables)عزيزي الطالب عند تسمية المتغيرات 

 .(_أن يبدأ اسم المتغير بحرف أو عالمة ) -1

 ( وغيرها.?,*,^,-,+,.أال يحتوى على الرموز والعالمات الخاصة مثل ) -1

 .(_حروف وأرقام وعالمة ) يمكن أن يتكون من -3

مثل (  Visual Basic.NET)لدى لغة  ال تستخدم الكلمات المحجوزة -4
(Dim,single,as). 

 أن يعبر اسمه عن محتواه.يفضل  -5

 (Data Typeاختيار نوع البيان )

 :راعي اإلرشادات اآلتيةي (Data Typeاختيار نوع البيان )عزيزي الطالب عند 

 (.Variableالتي سوف تخزن بالمتغير)حجم البيانات  -1

 بناًء على (Variableخزن بالمتغير)تالتي سوف القيم ( Data Typeتحديد نوع بيان ) -1
 (.Variableعلى المتغير ) من المتوقع أن تجرىالعمليات الحسابية والمنطقية التي 
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 (Variables( اإلعالن عن المتغيرات )1-1تدريب )

نستقبل مدخالت مستخدم  اآلتية التي من خاللها( Form)عزيزي الطالب قم بإعداد نافذة النموذج 
 :(4-1كما هو موضح بشكل )البرنامج 

 
 ( واجهة المستخدم المطلوب إعدادها4-1شكل )

 :(1-1)كما هو موضح بالجدول والتسمية المقترحة القيم المتوقع إدخالها من مستخدم البرنامج ونوعها 

 والتسمية المقترحة (Data Typeنوع البيان ) القيم
 U_Name (Stringنص ) اسم المستخدم
 U_B_D (Dateتاريخ ) تاريخ الميالد

 U_Gender (Booleanمنطقي ) النوع
 U_C_F (Integerرقم صحيح ) عدد أفراد األسرة

 ( القيم المتوقع إدخالها من مستخدم البرنامج1-1جدول )
 Event( والذي يطلق علية إيضا معالج الحدث )Event Procedureإجراء الحدث ) بإضافةقم 

Handler )تسجيل وقم باإلعالن عن المتغيرات  الخاص بزر(Variables ) 

 :(5-1)كما هو موضح بشكل 
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 ( اإلعالن عن المتغيرات5-1شكل )

 :الحظ
يتسنى لنا تخزين مدخالت مستخدم ( حتى RAMالطريقة حجز أماكن بذاكرة الكمبيوتر ) هبهذيمكن 

 .(Assignment) ويتم ذلك عن طريق ما يسمي بالتخصيص البرنامج

 (Assignment)التخصيص  جملة 1-3

حيث الطرف وال يقصد بها التساوي الحسابي عالمة التخصيص )=(  من طرفين بينهما جملةعبارة عن 
 اآلتي:ك مبينكما هو يمن عبارة عن القيمة فيه القيمة والطرف األ الذي توضعيسر المكان األ

 الطرف األيمن عالمة التخصيص الطرف األيسر
 ( Variableمتغير )

 أو
 = (Propertyخاصية )

 قيمة مجردة
 أو

 (Variableقيمة من متغير )
 أو

 (Propertyخاصية )
 أو

 (  Expressionقيمة من تعبير )

 (Assignmentأمثلة توضح التخصيص)
Dim Number  As Integer 
Number= 5 

( للمتغير 5( ثم تم تخصيص القيمة المجردة )Integerمن النوع )( Number )تم اإلعالن عن متغير 
( Number). 

        Dim Number1  As Integer 
        Dim  Number2  As Integer 
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          Number1 = 5 
         Number2 =  Number1 

ثم تم تخصيص ( Integerمن النوع )( Number2 ( و )Number1 )تم اإلعالن عن متغيرين 
 ( للمتغيرNumber1 ( وتم تخصيص قيمة المتغير )Number1 ( للمتغير )5القيمة المجردة )

( Number2.) 

         Dim Name  As String 
         Name  = Label1.Text 

( Textتخصيص القيمة من الخاصية )( ثم تم String( من النوع )Nameتم اإلعالن عن متغير )
 .(Label1ألداة التحكم )

        Dim Number  As Single 
        Number = 7 
        Number = Number / 3 

( للمتغير 7( ثم تم تخصيص القيمة المجردة )Single( من النوع )Number تم اإلعالن عن متغير )
( Number ثم تم إعادة عملية التخصيص )( للمتغير Number من خالل )( تعبيرExpression )

 .(Number/3 وهو )

        Dim Number  As Single = 5.6 
( أثناء اإلعالن 5.6( وتم تخصيص القيمة )Singleمن النوع )(  Number)تم اإلعالن عن متغير 

 .في خطوة واحدة (Number ) عن المتغير

 :الحظ
  يمكن التخصيص للمتغيرات(Variables ). أثناء اإلعالن عنها أو في مرحلة الحقة 
  يمكن إعادة التخصيص أي عدد من المرات ولذلك أطلق لفظ المتغيرات ألن قيمها يمكن أن تتغير أثناء

 سير عمليات البرنامج في أي وقت.
 .التخصيص يمكن أن يكون بقيمة مجردة أو بمتغير أو بخاصية أو بتعبير 
 نما يقصد بها عالمة للتخصيص عالمة )=( اليقصد بها   x=x+1 كما بالمثال التساوي الحسابي وا 

( الموجودة بالطرف األيمن تمثل القيمة حيث x( الموجودة بالطرف األيسر تمثل المخزن و )xحيث )
( 1+5( يساوى )x( إذا بعد عملية التخصيص يصبح المتغير )5( تساوي )xإذا افترضنا أن قيمة )

 (.6أى )



 

 

   (11) 
 

 

 البيانات األولالفصل 

 Data 

 
 (Variables( تخصيص قيم للمتغيرات )2-1)تدريب 

ص مدخالت مستخدم البرنامج يخصبت سوف نقوم عزيزي الطالب بعد دراسة عمليات التخصيص
 عالنها وهي:إالتي سبق ( Variablesللمتغيرات )

U_C_F U_Gender U_B_D U_Name 
ستقبلت مدخالت االتي ( Controls)األدوات ( Properties)في هذه الحالة سوف نستخدم خصائص 
كما هو األدوات  ه( لهذNameأننا لم نغير قيم خاصية ) حيثمستخدم البرنامج في عملية التخصيص 

 :(1-1)موضح بالجدول 

 الخاصية أداة التحكم
TextBox1 Text 
TextBox2 Text 

RadioButton1 Checked 
TextBox3 Text 

 مدخالت المستخدم( خصائص األدوات المستخدمه في إستقبال 1-1جدول )
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 (6-1بشكل )كما هو موضح وبعد كتابة جمل التخصيص تظهر  

 
 ( كتابة جمل التخصيص6-1شكل )

 :الحظ
( وسوف يتم If( باستخدام جملة )RadioButton1داة التحكم )أل( Checkedتم اختبار الخاصية )

( UserGenderللمتغير )( يخصص True( قيمتها )Checkedشرحها الحقا ، فإذا كانت الخاصية )
 (.False( القيمة )UserGender( أما إذا كانت العكس يخصص للمتغير)Trueالقيمة )

 :الحظ
( عن Properties( الخصائص )Data Typeإختالف نوع بيان )يوضح  (3-1)في الجدول 
 ( المستخدمة.Variablesالمتغيرات )

 المتغيرات نوع بيان المتغير الخصائص نوع بيان الخاصية
TextBox1.Text String U_Name String 
TextBox2.Text String U_B_D Date 
TextBox3.Text String U_C_F Integer 

عن المتغيرات  (Properties) الخصائص( Data Type) إختالف نوع بيان توضيح( 3-1جدول )
(Variables )المستخدمة. 
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( توفر لنا إمكانية تحويل القيم Visual Basic .NET) وهذا ال يجوز عند عمل التخصيص ولكن لغة 
( Property)أو الخاصية ( Variable)المتوافق مع المتغير ( Data Type)إلى نوع البيان 

 تحويال ضمنيا.القيمة ويسمى  لهاالمخصص 

 (Variablesاستخدام المتغيرات )
يسر من جملة التخصيص فهذا يعني أنه المكان الذي عزيزي الطالب إذا وجد المتغير في الطرف األ

أنه يعبر عن من جملة التخصيص فهذا يعني  األيمنسوف تخزن به القيمة أما إذا وجد في الطرف 
 القيمة الموجودة لديه.

 (Variables( استخدام المتغيرات )3-1تدريب )

بجدول  هو موضح كما( بعد ضبط خصائصها Labelأداة تحكم عنوان ) قم بإضافةعزيزي الطالب 
 :(7-1و شكل ) (1-4)

 الخاصية القيمة
False AutoSize 

 Size,Location باستخدام مؤشر الفأرة
FixedSingle BorderStyle 

 (Label( قيم خصائص أداة تحكم عنوان )4-1جدول )
 

 

 
 ضبط خصائصها دبع( Label( أداة تحكم عنوان )7-1شكل )
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 اآلتي:( Code)ثم أضف الكود  " تسجيل" ( الخاص بالزرClick)إجراء الحدث قم بفتح  

Me.Label5.Text = UserName &vbCrLf & UserBirthDate & vbCrLf & _ 
 UserGender & vbCrLf & UserNoFamily 

 :الحظ
( Variables( لمجموعة المتغيرات )Asignmentالكود السابق عبارة عن جملة تخصيص )

 ( حيث:Label5( ألداة التحكم )Textللخاصية )

 ( يفصل بين كل متغير واآلخر& vbCrLf &.) 
  & تستخدم للربط بين النصوص.عالمة 
 ( الكلمة المحجوزةvbCrLfتستخدم في إنشاء سطر جديد ). 
  عالمة )_( حتي يمكن كتابة سطر الكود على أكثر من سطر في حالة إذا كان سطر تستخدم

 .(Code) طويل بعض الشئ  وذلك للتنظيم وتسهيل عملية قراءة الكود( Code)الكود 
 Me ( تعبر عن نافذة النموذجForm.الحالية ) 

 (:8-1بشكل )كما هو موضح ( Click)إجراء الحدثبحيث يكون 

  
 عن المتغيرات وتخصيص قيم لها واستخدامها ( اإلعالن8-1شكل )

 

 اإلعالن عن المتغيرات

 لمتغيراتتخصيص قيم ل

 استخدام المتغيرات

 المتغيرات
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(  Start Debugging( لعمل )F5نقوم بالضغط على مفتاح )( Code)بعد اإلنتهاء من كتابة الكود  
 (:9-1شكل )كما هو موضح ببيانات استمارة التسجيل ثم نقوم بالنقر على مفتاح تسجيل  ونمأل

 
 مدخالته إستيفاء( واجهة المستخدم بعد 9-1شكل )

 كتابة المالحظات

على فهم القارئ ( كتابة مالحظات تساعد Visual Basic .NETتوفر لنا لغة )عزيزي الطالب 
 العالمة أو (REM)الكلمة باستخدام ( Code Window)وتوضيح األكواد المكتوبة في نافذة الكود 

بواسطة مترجم ( Code)حيث أن ما يكتب بعدها ال يعتبر أكواد ويهمل عند ترجمة األكواد (  ' ) 
(Compiler )( :11-1بشكل )كما هو موضح .اللغة 

 
 ( كتابة المالحظات11-1شكل )
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  Constantsالثوابت 1-4

ذلك ( ويتم Data Type( ولها نوع بيان )RAMهي عبارة عن أماكن محجوزة بذاكرة الكمبيوتر )
( أثناء اإلعالن عنها فقط ، هذه Data Typeباإلعالن عنها ثم تخصيص قيمة لها حسب نوع بيان )

 القيمة ال يمكن أن تتغير أثناء سير تنفيذ أوامر وتعليمات البرنامج.

 ( Constantsاإلعالن عن الثوابت )

 Dataع البيان )( ثم نو Asثم كلمة )( Constant)( ثم كتابة اسم للثابت Constتستخدم جملة )
Type ) اآلتيك مبينكما هو ثم عالمة )=( ثم القيمة: 

Const اسم الثابت As ( نوع البيانData Type) =القيمة 
 أمثلة

 Const C_Name As String = " العربية مصر جمهورية " 
 

( وتم تخصيص القيمة النصية String( له نوع بيان )C_Nameحيث تم اإلعالن عن ثابت )
 .أثناء اإلعالن "العربية مصر جمهورية"

 Const pi As Single = 22 / 7 
 الرقمية( وتم تخصيص القيمة Single( له نوع بيان )piحيث تم اإلعالن عن ثابت )

 أثناء اإلعالن. 7 / 22

 Const BirthDate As Date = #1/25/2011# 

 قيمة التاريخ( وتم تخصيص Date( له نوع بيان )BirthDateحيث تم اإلعالن عن ثابت )
 أثناء اإلعالن.  #1/25/2011#

 الحظ
 تستخدم عالمتي " " في حالة إذا ما أردنا كتابة نص

 تستخدم عالمتي # # في حالة إذا ما أردنا كتابة تاريخ أو وقت
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 (Constants( اإلعالن عن الثوابت )4-1تدريب )

 (:11-1بشكل )كما هو موضح ( Form)عزيزي الطالب سوف نقوم بإعداد نافذة نموذج 

 
 واجهة المستخدم المطلوب إعدادها (11-1شكل )

 إجراء الحدث( ثم إضافة F7بالضغط على مفتاح ) (Code window) ثم نقوم بفتح نافذة الكود
(Click)  يلكل من زر ( األمرButton1,Button2 ) (:11-1بشكل )كما هو موضح 

 
 (Code Window( لنافذة الكود )Event Proceduresاألحداث ) إجراءات( إضافة 11-1شكل )

 ا أننفإذا علم

 𝜋𝑟2مساحة الدائرة 

 2𝜋rمحيط الدائرة 

 𝜋 =22/7 ،تمثل نصف القطر  rحيث 
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 Data 

إجراء الحدث باستخدام  الدائرة بحساب مساحةالخاص ( Code)الكود  عزيزي الطالب سوف نكتب 
(Button1_Click)  إجراء الحدث باستخدام ومحيط الدائرة(Button2_Click)  وتظهر النتيجة

 ( عند النقر على أحدهما.Label2أداة التحكم عنوان ) داخل

 :(13-1كما هو موضح بشكل )( Code)( نكتب الكود Button1_Click) إجراء الحدثفي نطاق 

 
 ( حساب مساحة الدائرةCode( كود )13-1شكل )

( ثم تخصيص القيمة من الخاصية piثابت )( ثم اإلعالن عن Radiusحيث تم اإلعالن عن متغير )
(TextBox1.Text( للمتغير )Radius( ثم تخصيص التعبير )pi * Radius ^ 2 للخاصية )
(Label2.Text.تطبيقا للقانون الرياضي الخاص بمساحة الدائرة ) 

(  Start Debugging( لعمل )F5نقوم بالضغط على مفتاح )( Code)بعد اإلنتهاء من كتابة الكود 
  "مساحة الدائرة" ونكتب قيمة نصف القطر ثم نقوم بالنقر على زر

 (:14-1بشكل )كما هو موضح 

 
 ( ناتج حساب مساحة الدائرة بمعلومية نصف القطر14-1شكل )
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 البيانات األولالفصل 

 Data 

 
 (Constants( والثوابت )Variables( تحديد نطاق إعالن المتغيرات )5-1تدريب )

إجراء وذلك في نطاق  الخاص بحساب محيط الدائرة( Code)الكود  قم بإضافةعزيزي الطالب 
 اآلتي:( Code)( نكتب الكود Button2_Click)الحدث

        Radius = TextBox1.Text 
        Label2.Text = pi * Radius * 2 

 :الحظ
إجراء ( سبق إعالنهما في نطاق pi( والثابت )Radius)تم اإلعتماد على أن المتغير 

لنا رسائل داخل مستطيل أصفر تنبه أن المتغير ظهرت ( وبناء علية Button1_Click)الحدث
(Radius( والثابت )pi لم يتم اإلعالن عنهما رغم أنهما معلنين في نطاق ) إجراء

المتغيرات والثوابت ال نستطيع استخدامها إال في (. ومن هنا يظهر لنا أن Button1_Click)الحدث
 (:51-1بشكل )كما هو موضح  نطاق إعالنها

  
 ( حساب مساحة الدائرة ومحيطهاCode( كود )15-1شكل )

 

كما هو موضح ( في السطر الثاني piكما يظهر المستطيل األصفر عند توجيه مؤشر الفأرة إلى المتغير )
 (:16-1بشكل )

  
 (Code( بيان الخطأ الموجود في الكود )16-1شكل )
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 البيانات األولالفصل 

 Data 

إجراء ( في نطاق pi( والثابت )Radiusعيد إعالن المتغير )ن نالمشكلة يمكن أ هولحل هذ 
 (:17-1بشكل )كما هو موضح ( Button2_Click)الحدث

 
 (pi( والثابت )Radius)( بعد إعالن المتغير Code( الكود )17-1شكل )

 الحظ
مستوى التصنيف على ( Constant)والثوابت ( Variable)كما يمكننا أن نعلن عن المتغيرات 

(Class وعندها ال نحتاج ) حدث  إجراءعملية اإلعالن عند كل نطاق(Event Procedure ) كما هو
 (:18-1بشكل ) موضح 

  
 (Form3( علي مستوى التصنيف )pi( والثابت )Radiusإعالن المتغير ) (18-1شكل )

( فاستطعنا Form3التصنيف )( في نطاق pi( والثابت )Radiusالمتغير )حيث تم اإلعالن عن 
إجراءات ( ألن Button2_Click( و)Button1_Clickاألحداث )إجراءات ا داخل نطاق ماستخدامه
 .ايضا (Form3( معلنه في نطاق التصنيف )Button2_Click( و)Button1_Clickاألحداث )



 

 

   (21) 
 

 

 البيانات األولالفصل 

 Data 

 Start( لعمل )F5نقوم بالضغط على مفتاح )( Code)عزيزي الطالب بعد اإلنتهاء من كتابة الكود  
Debugging محيط " مرة و "مساحة الدائرة"(  ونكتب قيمة نصف القطر ثم نقوم بالنقر على زر

 (:19-1بشكل )كما هو موضح مرة أخرى  "الدائرة

  
 بعد استخدام زر مساحة الدائرة وزر محيط الدائرة( واجهة المستخدم 19-1شكل )

 (Errors)األخطاء  1-5

حيث أنه البد من اإللتزام بقواعد لغة البرمجة المستخدمة  (Code) عند كتابة الكودعزيزي الطالب 
 ( يحدث عدة أنواع من األخطاء منها:Codeعند كتابة الكود )

 (.Syntax Errors)اإلمالئية والنحوية  -1 

 ( بصورة غير سليمة كما هو موضح باألمثلة االتية:Codeتحدث عند كتابة الكود )

Din x As Single 
 ( خطأ Dim( ولكن كتبت كلمة )xتم اإلعالن  عن المتغير )

Const x As Single 
 ( ولكن لم تخصص له قيمة أثناء اإلعالنxتم اإلعالن  عن الثابت )

 ( حيث ال يسمح بوجود أي خطأ من هذا النوع.IDEوللتغلب على هذا النوع من األخطاء يساعدنا )

  تؤدي إلى نتائج غير سليمة عند استخدام البرنامج( التي Logic Errorالمنطقية ) -1

كما هو البا غ( بناؤها غير سليم في جمل التخصيص Expressionsتحدث إذا استخدمت تعبيرات )
 موضح بالمثال اآلتي:
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 البيانات األولالفصل 

 Data 

 عند حساب مساحة الدائرة استخدمنا الكود اآلتي: 

Dim Radius As Single 
Const x As Single = 22 / 7 
    Radius = TextBox1.Text 
    Label2.Text = x * Radius ^ 2 

 فإذا افترضنا أن الكود تم كتابتة بالشكل اآلتي:

Dim Radius As Single 
Const x As Single = 22 / 7 
    Radius = TextBox1.Text 
    Label2.Text = x + Radius ^ 2 

 

يعطي أي رسائل خطأ ولكن النتيجة سوف تصبح مغايرة سوف يعمل دون أن ( Code)عند تنفيذ الكود 
 للواقع النه سوف يتم الجمع بدال من الضرب.

وللتغلب على هذا النوع من األخطاء يجب مراجعة الكود المكتوب جيدا واختبار البرنامج على بيانات 
 (.Logic Errorسبق التأكد من صحتها حتى يتم التأكد من عدم وجود أى أخطاء من النوع )

 وهى التي تظهر أثناء التشغيل (Runtime Errorعند التشغيل ) -3

فمثال عند  (Asignment) تخصيص جملةالتي يتم فيها ( Code)ونجدها غالبا في األكواد 
أو تخصيص قيمة نوعها يختلف عن نوع بيان  تخصيص قيمة أكبر من مدى نوع البيان المستخدم
 .(Type) اللغة تحويلها لهذا النوع( Compiler)المتغير أو الثابت أو الخاصية وال يستطيع مترجم 
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 البيانات األولالفصل 

 Data 

 
 (Errors) ( التعامل مع األخطاء6-1تدريب )

 :(11-1بشكل )كما هو موضح قم بإعداد نافذة النموذج 

 
 إعدادها( واجهة المستخدم المطلوب 11-1شكل )

 
 :(11-1هو موضح بشكل )كما  "مجموع" للزر ( Click) إجراء الحدثاآلتي لدى ( Code)أكتب الكود 

 
 ( حساب مجموع عددينCode( كود )11-1شكل )
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 البيانات األولالفصل 

 Data 

 

 :الحظ
القيم التي يمكن أن ( و byte( لهما نوع البيان )computer( و )arabicتم اإلعالن عن متغيرين ) 

على مستخدم البرنامج أن يلتزم بحدود أنه يجب وهذا يعنى  155يستقبلها تبدأ من صفر وتنتهى عند 
 ه( عند إجراء التخصيص لهذRuntimeتلك القيم وفي حالة مخالفتها يحدث خطأ أثناء التشغيل )

 كما يظهر في الحاالت اآلتية: (Variables) المتغيرات

 :الحالة األولى

 "مجموع"بالنقر على مفتاح قم ( ثم F5( وذلك بالضغط على مفتاح )Start Debuggingقم بعمل )
 (:11-1بشكل )كما هو موضح  (TextBox) دون إدخال أى بيانات لصناديق النص

 
 (RunTime) واجهة المستخدم عند وقت التشغيل (11-1شكل )

 

( وحدث Byteالقيمة النصية الفارغة "" إلى النوع )تظهر لنا رسالة الخطأ اآلتية أنه اليجوز تحويل 
 (:13-1بشكل )كما هو موضح ذلك بسبب أننا لم ندخل درجة اللغة العربية 

 
 بسبب عدم ادخال أي قيمة التشغيلوقت ( رسالة خطأ أثناء 13-1شكل )
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 البيانات األولالفصل 

 Data 

 
 

 :الحالة الثانية

 Startثم قم بعمل )(   ) ( وذلك بالضغط على أيقونةStop Debuggingقاف التشغيل )يقم بإ
Debugging( وذلك بالضغط على مفتاح )F5 قيمة إدخال  بعد( ثم قم بالنقر على مفتاح مجموع

 .(TextBox)النص  لصندوق )خمسة عشر درجة( نصية

( Byte"خمسة عشر درجة" إلى النوع )تظهر لنا رسالة الخطأ اآلتية أنه اليجوز تحويل القيمة النصية 
 (:14-1بشكل )كما هو موضح  إدخال قيمة نصية بدال من قيمة رقميةوحدث ذلك بسبب 

 
 .بسبب إدخال نص ( رسالة خطأ أثناء وقت التشغيل14-1شكل )

 :الحالة الثالثة

 Startثم قم بعمل ) (  )( وذلك بالضغط على أيقونة Stop Debuggingقاف التشغيل )يقم بإ
Debugging وذلك بالضغط )( على مفتاحF5 ثم قم بالنقر على مفتاح )"بعد إدخال قيمة  "مجموع

 .(TextBox) في أحد صناديق النص 155أكبر من 

الحد المسموح وحدث ذلك بسبب إدخال درجة  نتيجة إدخال قيمة أكبر منتظهر لنا رسالة الخطأ اآلتية 
 (:15-1بشكل )كما هو موضح  155الكمبيوتر أكبر من 

 
 بسبب إدخال قيمة خارج الحد رسالة خطأ أثناء وقت التشغيل( 15-1شكل )
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 البيانات األولالفصل 

 Data 

 

 :الحظ
 الشكل البيضاوي المرسوم على كل رسالة خطأ يشير إلى نوع الخطأ الذي لم يتم معالجته.

 :بعدة طرق منها (Runtime Error)على أخطاء التشغيل  ويمكن التغلب

 ( إمكانية معالجة األخطاء المحتمل وقوعها من خالل جملة Visual Basic .NETتوفر لغة ) -1

Try 
 
Catch ex As Exception 
 
EndTry 

( ويتم وضع Tryالمحتمل أن يظهر منه خطأ أثناء التشغيل وذلك بعد )( Code)حيث يتم وضع الكود 
 (Catchالخاص بمعالجة الخطأ إذا وقع وذلك بعد )( Code)الكود 

 (:16-1بشكل )كما هو موضح 

 
 (Try…Catch( استخدام جملة )16-1شكل )
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 البيانات األولالفصل 

 Data 

مع ضبط خصائصها  (Controls) للمستخدم األدوات نوفرالتحكم في مدخالت المستخدم بحيث  -1 
(Properties )غيرها نإدخال البيانات الصحيحة دوالتي من خاللها يقوم ب . 

 (17-1شكل )ب كما هو موضح

 
 المستخدم( التحكم في مدخالت 17-1شكل )

 :الحظ
 في نافذة النموذج السابقة ال يستطيع المستخدم اختيار دولة ليست موجوده في القائمة.
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 البيانات األولالفصل 

 Data 

 

 أولويات تنفيذ العمليات الحسابية 1-6

 عزيزي الطالب قمنا بإجراء بعض عمليات التخصيص ومنها تخصيص تعبير حسابي مثل 

        Label2.Text = x * Radius * 2 
 ما وجد أكثر من عملية حسابية مثلفي حالة إذا 

5+3*2 

 أيهما ينفذ أوال عملية الضرب أم عملية الجمع؟

 هولكن إذا وضعنا أقواس بهذ11ث تصبح النتيجة حيثم يجمع الناتج بأواًل تنفذ عملية الضرب يتم 
 .16ينفذ ما بداخل القوس أوال فتصبح النتيجة  (3+5)*2الطريقة 

 اآلتي:تنفذ العمليات وفقا للترتيب 

 األقواس من الداخل إلى الخارج. -1

 األسس. -1

 الضرب والقسمة من اليسار إلى اليمين. -3

 الجمع والطرح من اليسار إلى اليمين. -4

يتضح أنه من الضروري مراعاة أولويات تنفيذ العمليات الحسابية عند إنشاء تعبيرات  مما سبق
(Expression ) التخصيص  جملةتستخدم في ِ(Assignment ) حتى ال تقع أخطاء من النوع
(Logic Errorsألن النتيجة ستتغير في هذ )خطأ. رسائلالحالة دون ظهور أي  ه 
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 البيانات األولالفصل 

 Data 

 

 أسئلة وتدريبات

 السؤال األول:

 :في نافذة النموذج اآلتية

 
المناسب لكل مدخل من مدخالت إذا أردنا أن نخزن مدخالت المستخدم في متغيرات حدد نوع البيان 

 مستخدم البرنامج:

1- 

1- 

3- 

4- 

  

1 

2 

3 

4 
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 البيانات األولالفصل 

 Data 

 السؤال الثاني: 

 اآلتي:( Code)الكود  في

 
 :وأنواعهاوالثوابت استخرج أسماء المتغيرات 

.....................................................................................................

..................................................................................................... 
 السؤال الثالث:

 اآلتية حدد سبب الخطأ في األكواد

 
 ب:السب

..................................................................................................... 

 
 السبب:

..................................................................................................... 
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 البيانات األولالفصل 

 Data 

 السؤال الرابع: 

 :األسهم هاليحسب ما تشير  هكتابتالمطلوب  (Codeكود )ال ماهوحدد 

Try 
 
 
 
 
Catch ex As Exception 
 
 

EndTry 

 السؤال الخامس:

 ( اآلتي ثم صوبهCodeحدد نوع الخطأ في الكود )

 التصويب نوع الخطأ (Codeالكود )
Din x As Single   
Const x As Single   

 

 السؤال السادس:

 : ه، البد أن يسبقال يتم تنفيذه يحتاج المبرمج لوضع تعليق معينعند كتابة الكود 

 -1أو                                               -1
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 البيانات األولالفصل 

 Data 

 السؤال السابع: 

 ( اآلتي:Codeالكود ) في

 
 المشار الية باألرقام على الشكلفسر الكود 

1- 

 

1- 

 

 السؤال الثامن:

 وفقا ألولويات تنفيذ العمليات الحسابيةرتب السطور اآلتية 

 العملية الرتبة
 الضرب والقسمة من اليسار إلى اليمين. ( )
 األقواس من الداخل إلى الخارج. ( )
 الجمع والطرح من اليسار إلى اليمين. ( )
 األسس. ( )
 

 

 

 

1 

2 
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 البيانات األولالفصل 

 Data 

 السؤال التاسع: 

 حدد ناتج تنفيذ العمليات الحسابية اآلتية:

 (3+5)*2 -أ

 النتيجة:

 3+5*2 -ب

 النتيجة:

 السؤال العاشر:

 ( أمام العبارة الخطأ:( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )ضع عالمة )

 (...) أحد قـواعـد تسـميـة المتغـيرات أو الثـوابـت في البرنامـج أن يبدأ اسم المتغير بحرف أو رقم. (1)
 (...) .Dimيتم اإلعالن عن المتغيرات باستخدام جملة  (1)
 (...) .Falseأو  Trueيأخـذ القيمـة   Doubleالمتغـير من النـوع  (3)
تستخدم لتخزين األعداد الصحيحة  (Integer & Long & Double)المتغيرات من أنواع   (4)

 فقط.
(...) 

 (.....) .TextBoxيتم استقبال مدخالت المستخدم من خالل العديد من األدوات منها  (5)
 

 


