
  

 
 اإلجراءات

Procedures 

 

 أن: يستطيع الطالبهذا الفصل تدريس بنهاية 

 
 (.Sub)يعلن عن اإلجراء  

 (.Sub)يستدعي اإلجراء  

 (.Sub)أثناء اإلعالن عن اإلجراء  (Parameters)يستخدم  

 (.Function)يعلن عن الدالة  

 (.Function)يستدعي الدالة  

 (.Function)و الدالة  Subيفرق بين اإلجراء  

 (.Function)أو الدالة  Subيعدد دواعي استخدام اإلجراء  

 .(Function( والدالة )Constant( والثابت )Variableيفرق بين المتغير ) 

 (. Predefined Functionsمن أسماء بعض الدوال المعرفة ) 3يكتب  
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 مقدمة 

باسم نافذة النموذج  جديد (Class) ( جديدة ينشأ تصنيفFormنافذة نموذج ) إضافة عزيزي الطالب عند
(Form)  و( في نطاق هذا التصنيفClass نعلن عن )إجراءات ( األحداثEvent procedures )

إجراءات األحداث ( سواء داخل نطاق Constant( والثوابت )variablesعن المتغيرات ) اإلعالنوكذلك 
(Event procedures( أو نطاق التصنيف )Class كما )اإلعالن يمكن ( عن ما يسمي بBlock )

 ( وغيرها.For… next( و )If…thenمثل جمل )

 (1-4كما هو موضح بشكل ) 

 
 (Code Window( المعلن عنها في نافذة الكود )Elements( العناصر )1-4شكل )

 

 

 

 



 

 

(28) 
 

 

 اإلجراءات الرابعالفصل 

 Procedures 

  

 (2-4كما هو موضح بالشكل ) ستظهر علما بأن واجهة المستخدم

 
 المستخدم( واجهة 2-4شكل )

 تم اإلعالن عن: (1-4)في الشكل 

 (.Form1( تحت اسم )Classتصنيف ) -1

 (.total,i( تحت أسماء )variablesمتغيرات ) -2

 .(Button1_Click,Button2_Clickتحت اسم )( Event procedures)إجراءات األحداث  -3

يعلن عنها مرة و  (Proceduresاإلجراءات )ب ما يسمي عنأيضا اإلعالن كما يمكنك عزيزي الطالب 
( في أماكن استدعاء Codeالعديد من المرات وهذا يوفر تكرار كتابة الكود ) استدعاؤهاواحدة  ويمكن 

 (.Proceduresهذة اإلجراءات )

 : (Procedure) اإلجراء 4-1

 هتحت اسم ما عند استدعاء هذا االسم يتم تنفيذ هذ (Codeهو مجموعة من األوامر والتعليمات )
 .األوامر والتعليمات

 ال تعود بقيمة (Subإما أن تكون )( Visual Basic .NETفي لغة )( Proceduresوهذه اإلجراءات )
 .تعود بقيمة (Functionأو )
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 Sub اإلجراء عن اإلعالن 4-2

( سيتكرر كتابته في أكثر من موضع Codeكود )ذا ما كان لدينا إ( في حالة Subنلجأ لإلعالن عن )
حتي يسهل قراءته وفهمه ومن ثم ( Code)وكذلك بهدف تنظيم كتابة الكود  (Classداخل التصنيف )

 .ذا لزم األمرإتعديله 

 Subعالن عن  العامة لإلصيغة ال

Sub Name(Parameters) 
Code  

End Sub 
 :أنحيث 

1- (Nameتعبر عن اسم ا )إل( جراءProcedure). 

2- (Parameters) تستقبل عند استدعاء االجراء  التي سوف عبارة عن القيم(Procedure) والتي 
 .(Codeتستخدم في الكود )

3- (Code مجموعة األوامر والتعليمات التي ستنفذ عند )ستدعاء اإلجراءا (Sub.) 

 الحظ:

( الخاص Event procedure) إجراء الحدث ( المكتوب داخل كل من Codeأن الكود )
(Button1_Click( و )Button2_Click متكرر ما عدا ) قيمة البداية في عملية التكرار حيث في

 .(1-4كما هو موضح بشكل )( 1وفي الفردي بدأت بالقيمة ) (2الزوجي بدأت بالقيمة )

 

 

 

 



 

 

(28) 
 

 

 اإلجراءات الرابعالفصل 

 Procedures 

 
 واستدعاءه (Sub( اإلعالن عن اإلجراء )1-4تدريب )

كما هو موضح بشكل ( Code)( في عدم تكرار كتابة الكود Sub)اإلجراء يمكنك عزيزي الطالب أن تستخدم
(4-3) 

 
 واستدعاءه( Sub( اإلعالن عن )3-4شكل )

 
في  (Codeوكتابة كود ) (ShowOddOrEvenاإلعالن عن إجراء تحت اسم )( تم 3-4في شكل )

في كل من  هحيث كتب اسم( Procedure)عند استدعاء هذا اإلجراء ( Code)نطاقه ينفذ هذا الكود 
 ( .Button2_Click( و )Button1_Click)األحداث  إجراءات

 الحظ:

عند اختبار البرنامج نجد أن مفتاح زوجي ومفتاح فردي عند الضغط على أي منهما يعطي نفس النتيجة 
 (5-4( وشكل )4-4كما هو موضح بشكل )( 1والسبب أن قيمة بداية عملية التكرار واحدة وهي القيمة )

 Sub اإلجراء اإلعالن عن

( الذي ينفذ عند Codeالكود )

 (Subاستدعاء اإلجراء )

 Subاستدعاء اإلجراء 

 Sub اإلجراء استدعاء
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 ( واجهة المستخدم4-4شكل )

 

 
 (Codeجزء من نافذة الكود ) (5-4شكل )

 واستخدامه (Parameter)عن ( اإلعالن 2-4تدريب )
 

ستدعاءه، عند ا( 2( أو )1)( قيمة ShowOddOrEvenالمشكلة البد أن يستقبل اإلجراء ) هولحل هذ
وذلك بإضافة المتغير  األعداد الفردية أم الزوجيةتحديد ما إذا كان سيتم عرض  تستخدم هذه القيمة في

(Start.واستدعاؤه فيما بعد ) 

 (7-4( والشكل )6-4كما هو موضح بالشكل )

 
 (Parameter( اإلعالن عن )6-4شكل )

قيمة بداية عملية 

 التكرار

 Parameterاإلعالن عن 

 Parameterاستخدام هذا 
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( واإلعالن ShowOddOrEven( تحت اسم )Procedure( تم اإلعالن عن إجراء )6-4في شكل ) 
تحديد قيمة  حتى يمكن( Code( حيث تم استخدامه في الكود )Start( تحت اسم )Parameterعن )

 بداية عملية التكرار وبناء علية تعرض األعداد الفردية أو الزوجية.

 
 (Argumentsوضع القيم ) (7-4شكل )

 
مختلفة  تحدد هل ( مرتين مع إعطاء قيمة ShowOddOrEven( تم استدعاء اإلجراء )7-4في شكل )

 .(Argumentيتم عرض األعداد الفردية أم الزوجية، يطلق على هذه القيمة )

 الحظ:

عند اختبار البرنامج نجد أن مفتاح زوجي ومفتاح فردي عند الضغط على أي منهما يعطي نتيجة مختلفة  
 .(9-4( وشكل )8-4كما هو موضح بالشكل )

 
 زوجيالنقر على عند ( 8-4شكل )

 

 Argumentتحديد قيمة 
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 فرديالنقر على عند ( 9-4شكل )

 الحظ:

 ( يمكنك عند اإلعالن عن إجراءProcedure( استخدام أكثر من )Parameter.) 
 ( تستخدمParameters نما تحدد ( كوسيلة استقبال قيم من خارج اإلجراء غير معلومة مسبقا وا 

 (Procedureعند استدعاء هذا اإلجراء )

  (Parameters( اإلعالن عن أكثر من )3-4تدريب )
 

( بحيث يستقبل قيمة البداية وقيمة النهاية ShowOddOrEvenعزيزي الطالب يمكنك تطوير اإلجراء )
 (11-4كما هو موضح بالشكل ) في عملية التكرار

 
 (Parameterاإلعالن عن اكثر من )( 11-4شكل )

 
( كما هو موضح ShowOddOrEvenسبق أن تعطي قيمتين عند استدعاء اإلجراء )ويترتب على ما 

 (11-4بشكل )

 Parameterاإلعالن عن 

  Parameterاستخدام
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 (ShowOddOrEven( استدعاء اإلجراء )11-4شكل )

 الحظ:

  ستدعاء اإلجراء ايمكنك(Procedure ) أي عدد من المرات 
  فمثال نطاق األعداد كما يمكنك أن تتحكم في عرض األعداد سواء كانت فردية أم زوجية  وكذلك

( 8,45ولو أعطينا القيم ) 35حتى  5( ستعرض األعداد الفردية من 5,35عطينا القيم )أ  لو
 (12-4كما هو موضح بالشكل ) 45حتى  8ستعرض األعداد الزوجية من 

  

 
 35إلى  5عرض األعداد الفردية من 

 أو

 
 45إلى  8من  الزوجيةعرض األعداد 

 ( 12-4شكل )

 

استدعاء اإلجراء 

(ShowOddOrEven) 

 مع إعطاء قيمتين
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 Function الدالة عن اإلعالن 4-3

( سينتج منه قيمة نحتاجها مثال Codeذا ما كان لدينا كود )إ(  في حالة Functionنلجأ لإلعالن عن )
يمكن استخدامها حتي ... الخ الضريبة المستحقة محيط دائرة ، مساحة مربع ، صافي أجر العامل ، 
 أثناء تنفيذ تعليمات البرنامج أو إخراجها للمستخدم.

 Functionالدالةصيغة اإلعالن عن 
 
Function Name (Parameters) As DataType 
        Code 
Return Value 
EndFunction 

 :حيث أن

1- (Name تعبر عن اسم )( الدالةFunction.) 

2- (DataType تحدد نوع البيان )( الخاصة بالقيمة الراجعة من الدالةFunction). 

3- (Parameters)  الوسائطتمثل ( التي سوف تستخدم في الكودCode). 

4- (Code مجموعة األوامر والتعليمات التي ستنفذ عند )ستدعاء ا( الدالةFunction). 

5- (Value( القيمة الراجعة من الدالة )Function.) 
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 Function الدالةتدريبات على  4-4

 حساب  مجموع  رقمين  (4-4تدريب )

 بمعاونة معلمكعزيزي الطالب 

 (13-4( كما هو موضح بالشكل )Formقم بإعداد نافذة النموذج ) -1

 
 واجهة المستخدم (13-4شكل )

 
( F7الضغط على مفتاح )وذلك بعد ( Code( واكتب الكود )Code Windowقم بفتح نافذة الكود ) -2

 (14-4موضح بالشكل ) كما هو

 
 (sum( نافذة الكود معلن بها دالة تحت اسم )14-4شكل )
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 الحظ: 

 ( عزيزي الطالب تم اإلعالن عن الدالةSum( من النوع )Single وتستقبل قيمتين وهما )
(First( و )Second( حيث تم اإلعالن عن متغير )total( من النوع )Single ثم تخصيص )

( باستخدام total( ثم إرجاع القيمة )total( للمتغير )Second( و )Firstن )تيناتج جمع القيم
(Return.) 

 ( القيمةtotal( يتم تخزينها في اسم الدالة )Sum.كما سيتضح عند إستدعاءها ) 

كما هو موضح  (Code( ثم اكتب الكود )Button1الخاص بزر االمر ) إجراء الحدث قم بإنشاء  -3
 (15-4بالشكل )

 
 (Sum( إستدعاء الدالة )15-4)شكل 

 الحظ:

في لكل منهما ( وتخصيص مدخالت المستخدم y( و )xعزيزي الطالب تم اإلعالن عن المتغيرين )
( الخاصة بأداة التحكم Textللخاصية ) (Sum) ثم تخصيص قيمة الدالة (TextBox) صناديق النص

(Label4 ) ( بعد استقبال القيمتينx( و )y). 

 :تذكر أن

 ( المتغيراتVariables) : أثناء اإلعالن و أثناء سير تنفيذ تعليمات البرنامجيمكن تخصيص قيم لها 
 وكذلك استخدام القيم المخزنة بها.

 ( الثوابتConstants):  وكذلك استخدام القيم المخزنة بها. فقطيمكن تخصيص قيم لها أثناء اإلعالن 
 ( الدوالFunction): نما تستدعى فتنتج قيمة تخزن بها تخصيص قيم لها اليمكن ثم يمكنك استخدام  وا 

 .هذه القيمة المخزنة بها
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 ( 16-4كما هو موضح بالشكل ) ( ثم أدخل القيم F5) بالضغط على زر قم -4 

 
 ( واجهة المستخدم16-4شكل )

 
 :عزيزي الطالب يتضح لك من المثال السابق أنه يمكنك أن

 (.Functionتعلن عن دالة ) -1

 ( الخاصة بها.Parametersتحدد ) -2

 (.Functionتحدد نوع الدالة ) -3

 (.Function( في نطاق هذه الدالة )Codeتكتب الكود ) -4

 (.Returnستخدام )اترجع قيمة ب -5

 الحظ:

 .( تسمية متعلقة بوظيفتهاFunctionsيفضل تسمية الدوال )
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 حساب مضروب عدد معين (5-4تدريب )

 (17-4كما هو موضح بشكل ) ( لحساب مضروب عدد معينFactorialالدالة ) اإلعالن عن

 
 ( لحساب مضروب عدد معينFactorial( دالة )17-4شكل )

 
( حيث يكون ناتج الدالة Number) الوسيط( واإلعالن عن Factorialحيث تم اإلعالن عن الدالة )

(Integer)( وتم اإلعالن عن المتغيرين ،i كعداد لعملية )( التكرار وres)  لتخزين ناتج حساب مضروب
 العدد.

 (Factorialإستدعاء الدالة )

 
 (MessageBoxمن خالل صندوق الرسالة )  (Factorialاستدعاء الدالة )

 ( وعرض الناتج من خالل صندوق رسالة5( واعطاء قيمة )Factorialتم استدعاء الدالة )
(MessageBox) 

 دائرةحساب مساحة  (6-4تدريب )

 (18-4كما هو موضح بشكل ) ( لحساب مساحة الدائرةAreaاإلعالن عن الدالة )

 
 ( لحساب مساحة الدائرةArea( دالة )18-4شكل )
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(، Single( حيث يكون ناتج الدالة )radius( واإلعالن عن الوسيط )Areaحيث تم اإلعالن عن الدالة ) 
( لتخزين ناتج حساب مساحة res( و )22/7القيم )( كثابت يخزن به xوتم اإلعالن عن المتغيرين )

 .الدائرة

 (Areaإستدعاء الدالة )

 
 (MessageBoxمن خالل صندوق الرسالة )  (Areaاستدعاء الدالة )

 ( وعرض الناتج من خالل صندوق رسالة2( واعطاء قيمة نصف القطر ب )Areaتم استدعاء الدالة )
(MessageBox) 

 (Predefined Function)المعرفة الدوال  4-5

 :هي دوال معرفة لدى لغة البرمجة يتم إستدعاؤها مباشرة

 وسوف نعرض لبعض من هذه الدوال

 (MessageBox( المعلنه داخل التصنيف )Showالدالة ) -1

يتحدد محتوياته حسب الوسائط المعطاه للدالة ( MessageBox)ها يمكن إظهار صندوق رسالة لمن خال
(Showمثال ) 

  

 (19-4كما هو موضح بشكل )عند استدعاؤها يظهر صندوق الرسالة 

 
 ( صندوق الرسالة19-4شكل )
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( في Trueوناتجها إما ) الرقمية أم هي من خاللها اختبار قيمة هل يمكن  (IsNumericالدالة ) -2

 .رقيمة( في حالة إذا كانت القيمة غير False) أوحالة إذا كانت القيمة رقمية 

 استدعاؤها

 

 " اليمكن تحويلها لقيمة رقميةFiveألن القيمة "( Falseعند استدعاؤها يظهر الناتج )

 الحظ:

  جميع الدوال(Function )للحصول على ناتجها تستخدم في الطرف االيمن من معادلة التخصيص. 
  أي دالة في حينهناك دوال ال تأخذ أي وسائط (Function) .البد وأن يكون لها ناتج 
 ( اإلجراءاتSub.ال يجوز استخدامها في أي جملة تخصيص ) 
 ( إجراء الحدثEvent Procedureيعتبر إجراء من النوع ) (Sub). 
 ( وسيط اإلجراءProcedure( إما أن يكون قيمة مجردة أو متغير )Variable أو ثابت )

(Constant( أو دالة )Function.) 
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 أسئلة وتدريبات

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

 (...) أي عدد من المرات. ( مرة واحدة ويستدعيProcedureيعلن اإلجراء ) (1)

 (...) ( يلزم اإلعالن عنها أوال.Predefinedالدوال المعرفة ) (2)

 ( كما هو موضح في إعالنها Single( هي )Areaالقيمة الراجعة للدالة ) (3)

Function Area(ByVal radius As Single) As Integer 

(...) 

ماااااان خاللهاااااا تسااااااتقبل قااااايم ماااااان خاااااارج اإلجااااااراء  (Procedure( اإلجاااااراء )Parametersوساااااائط ) (4)
(Procedure.) 

(...) 

( ال يجاااااوز Functions( فاااااي طرفاااااي جملاااااة التخصااااايص أماااااا الااااادوال )Subتساااااتخدم اإلجاااااراءات ) (5)
 استخدامها في أي جملة تخصيص.

(...) 

 (...) ( تعود بقيمة.Function( اليعود بأي قيمة أما الدالة )Subاإلجراء ) (6)
( أن تسااااااتخدم وساااااايط واحااااااد علااااااى األقاااااال Proceduresعنااااااد اإلعااااااالن عاااااان اإلجااااااراءات ) يشااااااترط (7)

(Parameters.) 
(...) 

( أو ثابااااااات Variable( إماااااااا أن يكاااااااون قيماااااااة مجاااااااردة أو متغيااااااار )Procedureوسااااااايط اإلجاااااااراء ) (8)
(Constant( أو دالة )Function.) 

(...) 

 السؤال الثاني:
 الرقم المناسب من العمود )أ(أمام كل عبارة بالعمود )ب( اكتب 

 (ب) م (أ) م
تستخدم في الطرف األيمن من جملة   (Subاإلجراء ) (1)

 التخصيص وال يخصص لها أي قيمة.
تستخدم في الطرف األيمن من جملة   (Functionالدالة ) (2)

التخصيص ويخصص لها قيمة عند 
 اإلعالن فقط.

 جملة التخصيص نهائيا. ال يستخدم في  (Variablesالمتغيرات ) (3)

 تستخدم في طرفي جملة التخصيص.  (Constantsالثوابت ) (4)
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 السؤال الثالث: 

 اآلتي:( Code)استخرج من الكود 

 

 اسم اإلجراء : -1

 :وأنواعها وسائط هذا اإلجراء -2

 السؤال الرابع:

 اآلتي:( Code)استخرج من الكود 

 

 اسم اإلجراء : -1

 اإلجراء:وسائط هذا  -2

 القيمة الراجعة: -3

 نوع البيان الخاص ب: -4

 الدالة: -أ

 وسيط الدالة: -ب

 :القيمة الراجعة -ج
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 السؤال الخامس: 

 اآلتي: (Code) استخرج من الكود

 

 اسم اإلجراء : -1

 وسائط هذا اإلجراء: -2

 القيمة الراجعة: -3

 نوع البيان الخاص ب: -4

 الدالة: -أ

 الدالة:وسائط  -ب

 القيمة الراجعة: -ج

 السؤال السادس:

 (Function( أو دالة )Subأي من اآلتي إجراء )أكتب 

 -أ

 

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



 

 

(999) 
 

 

 اإلجراءات الرابعالفصل 

 Procedures 

 -ب 

 

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

 -ج

 

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

 السؤال السابع:

 ( اآلتي:Code( من الكود )Functionsاستخرج أسماء الدوال )

 

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

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

 


