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 وتطبيقات برجمة كتاب متارين اجابة

 مبرحلة الثالثة للسنة احلاسوب

  الثانوي التعليم

  عساتلا بابلا ىلا عبارلا بابلانم 
 

  برجمة وتطبيقات  احلاسوب بلغة بيسك املرئي
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  

  صدق اهللا العظيم 
  
  

  

  )85اآلیة  (سورة اإلسراء 
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  ملخص الكتاب 
  
  

یحت  وي ھ  ذا الكت  اب عل  ى إجاب  ات لتم  ارین  كت  اب م  ادة  برمج  ة  وتطبیق  ات      

الكت اب عل ى   حیث یحتوي    "لیبیا" الحاسوب للسنة الثالثة بمرحلة التعلیم الثانوي في       

. ابت   دأ م   ن الف   صل الراب   ع وحت   ى الف   صل التاس   ع  الكت   اب المدرس   ي لتم   ارینح   ل 
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  مقدمة 
  
  

بیسك من  لغات البرمجة ذات االستخدام الواسع في مجال برمجة  تعتبر لغة 

  وكذلك, المستخدمة  نظرا ألنھا من أقدم وابسط لغات البرمجة، وذلك الحاسوب 

م 1960یسك إلى سنھ ب وترجع بدایة  لغة ال,ناء البرامج والتطبیقاتقوتھا في بل نظرا 

 وتوماس كورتز John Kemeny جون كیمیني  ھذه اللغة  من قبل طورتحیث 

Thomas Kurtz . من تطویرھا  ھو  الوصول إلى لغة  األساسي  الھدف وكان 

لك   وذاآللیةبرمجة الحاسبات  مفھوم تبسیط برمجة عالیة المستوي ھدفھا 

  . التعلیمیةألغراضالستخدامھا في ا

  المب   رمجین أوس   اطب   ین  كبی   را وانت   شارا  ب   اھرا الق   ت ھ   ذه اللغ   ة نجاح   ا   

وذل   ك  ل   م ت   وفره  م   ن إمكانی   ات ف   ي ح   ل الم   سائل     المبت   دئین المحت   رفین م   نھم و  

وازداد ھذا االنتشار بشكل كبیر بعد أن طورت ھذه       , والخوارزمیات وإعداد البرامج      

تصبح لغة مرئیة  تستخدم لتصمیم الواجھات الرس ومیة  تح ت اس م لغ ة البی سك           اللغة ل 

  . مما زاد من قوة ھذه اللغة وانتشارھاVisual basicالمرئي 



  سالم مسعود الدروقي :ُمعد الكتاب .. .........الثانويتعلیم لمادة الحاسوب للسنة الثالثة بمرحلة اكتاب  تمارین إجابة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                               

 5

 الباب الرابع
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  ماذا  یحدث لو نفذنا الجملة التالیة  : األولالتمرین 
City$= inputbox(“  اكتب اسم المدینة“) 

  
  الحل 

   في محرر الكود األمربعد كتابة 
  

  
  

   اسم المدینة إدخالسیظھر مربع إدخال یطلب 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 2.5اكتب برنامج لحساب قیمة الزكاة على مبلغ مالي علما بأن نسبة الزكاة  ھي : التمرین الثاني 

   .Print  وطباعة الناتج باستخدام Inputbox   خدامبحیث تتم قراءة المبلغ باست% 

  :الحل 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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اكت  ب . 2 :1ي م  شروع اقت  صادي بتق  سیم العائ  د بینھم  ا بن  سبة تف  اھم ش  ریكان ف  : التم  رین الثال  ث

 ف ي   print  األم ر اس تخدم  .  وتق سیمھ بینھم ا  Inputboxبرنامجا لقراءة العائد مستفیدا من الدالة 

  .الطباعة

  : الحل 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 إظھار في textboxمستخدما مربع النص  ) 2( اعد كتابة البرنامج في تمرین      :التمرین الرابع   

   .الناتج

  :الحل

   label وكذلك  وضع صندوق نص علي الفورمیحتاج ھذا التمرین إلى
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 ف ي  Textboxم ستخدما مرب ع ال نص     ) 3( اع د كتاب ة البرن امج ف ي تم رین          :التمرین الخامس   

  . الناتج علي النموذجإظھار

  :لحل ا

   label 2 و   صندوق نص علي الفورم2 وضع عدد إلىیحتاج ھذا التمرین  

 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ن صیب   "  البرنامج ال سابق عب ارات وص فیة لتوض یح الن اتج مث ل             إلى أضف   :ادس  التمرین الس 

   :" نصیب الثاني "  و" األول 

  : الحل

 ھ  ذه العب  ارات ع  ن طری  ق الف  ورم  ف  ي التم  رین الخ  امس  وف  ي ھ  ذا التم  رین س  یتم    إض  افةتم  ت 

  2 و  ص  ندوق ن  ص2 وض  ع ع  دد إل  ى یحت  اج ھ  ذا التم  رین  . ع  ن طری  ق مح  رر الك  ود إض  افتھا

label . 

 
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  الباب الخامس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.أصغرھمااكتب برنامجا لقراءة عددین وطباعة :  األولالتمرین   

: الحل  

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   .أبجدیااكتب برنامجا لقراءة اسمین وطباعتھما مرتبین ترتیبا   : التمرین الثاني

  : الحل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 عن د  إدخال ھ على مبلغ م الي ی تم     اكتب برنامجا لحساب قیمة الضریبة المفروضة       : التمرین الثالث 

وت ساوي   300 كان اقل من إذامن المبلغ المالي  % 12 البرنامج  علما بان الضریبة تساوي  تنفیذ

  .  فما فوق300 كان  یساوي إذا % 17

    :الحل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

وطباعة )   صفر أو سالبة أوقد تكون موجبة ( یمة كسریة  اكتب برنامج لقراءة ق :التمرین الرابع

 إذا) صفر( كانت القیمة سالبة و كلمة إذا) سالبھ(كلمة   كانت القیمة موجبة وإذا) موجبة(كلمة 

   if-then-elseكانت القیمة تساوي صفر وذلك باستخدام جملة 

 : الحل 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  .أبجدیا وطباعتھا مرتبة ترتیبا أسماءاكتب برنامجا لقراءة ثالثة : التمرین الخامس

: الحل   

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  :  لقراءة رمز من الرموز التالیة  select case استخدم جملة :التمرین السادس 

R,B,G,Y وطباعة كلمة  :  

RED              كان الرمز المدخلإذا  =          R   

B كان الرمز المدخل إذا   =            BLUE  

 G  كان الرمز المدخل إذا  =         GREEN 

Y =    كان الرمز المدخل إذا     YELLOW 

  :الحل 
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 غی ر الرم وز   آخ ر  یخطئ المستخدم ویدخل رم زا    أنفي التمرین السابق یجوز     : التمرین السابع   

في حالة وجود خطأ )  غیر سلیم إدخال(  البرنامج بحیث یطبع عبارة عدل في . المذكورة األربعة

  .اإلدخالفي 

  :الحل 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

    select case باستعمال جملة 4اعد كتابة البرنامج في التمرین رقم    :تمرین الثامنال

  : الحل 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : اكتب برنامج یقوم بقراءة عدد صحیح یعبر عن المستوي الدراسي بحیث یطبع : التمرین التاسع

     9   إلى    1 كان العدد المدخل من  إذا   )  أساسي( كلمة 

     12  إلى   10 كان العدد المدخل من إذا)  متوسط   ( كلمة 

      18  لىإ   13 كان العدد المدخل من  إذا)  عالي     ( كلمة 

  18  زاد العدد عن إذا)  دقیق     ( كلمة 

  :الحل 
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  الباب السادس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : Do-Until أو Do-while باستعمال أو  for-nextلبرامج التالیة  باستعمال حلقة  اكتب ا
  

    200 و 100 الزوجیة بین األعداد اكتب برنامجا لطباعة جمیع  :األولالتمرین 

  : الحل 

    For -nextباستخدام حلقة   : أوال 

 
  Do- Until  باستخدام حلقة ثانیا 

 
  Do-Whileباستخدام  حلقة  : ثالثا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  



  سالم مسعود الدروقي :ُمعد الكتاب .. .........الثانويتعلیم لمادة الحاسوب للسنة الثالثة بمرحلة اكتاب  تمارین إجابة
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اكتب برنامجا لحساب مجموع مبیعات شركة من بیانات المبیعات الیومیة لفترة : التمرین الثاني

  . یوما25

: الحل   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  . طالبا15 أعمار اكتب برنامجا لحساب متوسط  :التمرین  الثالث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  



  سالم مسعود الدروقي :ُمعد الكتاب .. .........الثانويتعلیم لمادة الحاسوب للسنة الثالثة بمرحلة اكتاب  تمارین إجابة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                               

 16

   . من الدرجات ویطبع أكبر وأصغر درجةnاكتب برنامج یقرأ عدد  :التمرین الرابع

  : الحل 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 من  األسماء  ویطبع أول اسم من حیث الترتیب n اكتب برنامج یقرأ عدد : التمرین الخامس 

  .األبجدي

  : الحل 
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   :اكتب برنامج یطبع الشكل التالي :السادس التمرین 

* 
** 
**** 
***** 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

  : اآلتي اكتب برنامجا لطباعة : التمرین  السابع
a   b   b  b  b 
b   a   b  b  b  
b   b   a  b  b 
b   b   b  a  b 
b   b   b  b  a  

: الحل   
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اكتب برنامجا لح ساب مجم وع ع دد غی ر معل وم م ن البیان ات الخاص ة بتك الیف              :لتمرین الثامن   ا

أي ال (  البیانات وض عت قیم ة س البة ف ي نھای ة البیان ات وھ ي غی ر حقیقی ة                إلنھاء , مشروع بناء 

  ).تدخل في المجموع 

   :الحل 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اكتب برنامجا یقوم بق راءة ع دد غی ر معل وم م ن البیان ات تخ ص الم وظفین ف ي                      :التمرین التاسع 

والمطلوب متوسط دخل  الذین تزی د       , تحتوي ھذه البیانات علي عمر ومرتب كل موظف         .شركة  

  . سنھ40 عن أعمارھم

  : الحل 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  

  

   الباب السابع
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األش  ھر وتخزینھ  ا ف  ي  م  صفوفة  أحادی  ة البع  د ث  م  اكت  ب برنامج  ا لق  راءة أس  ماء : األولالتم  رین 

  .طباعتھا مبینا رقم الشھر واسمھ

  : الحل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ط  الب ف  ي م  ادة دراس  یة واح  دة ویطب  ع اس  م 10 اكت  ب برنامج  ا لق  راءة أس  ماء :التم  رین الث  اني 

ال  ب المتح  صل عل  ي اعل  ي درج  ة الح  ظ ان  ھ یمكن  ك اس  تعمال الم  صفوفات ف  ي ھ  ذا      ودرج  ة الط

  .اكتب البرنامج بالطریقتین. البرنامج كما یمكنك كتابتھ بدونھا 

  : الحل 

   بدون استخدام المصفوفات : أوال 

 
  

  

 باستخدام المصفوفات: ثانیا 
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: الي في مصفوفة اكتب برنامجا لتخزین جدول االمتحانات الت:التمرین الثالث   

ریاضة     انجلیزي  :   السبت  

حاسوب   عربي   :  األحد    

     فیزیاء  إحصاء   : االثنین

بیسك       كیمیاء:  الثالثاء   

.مناسبة یطبع الجدول بطریقة أنیجب   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 وكان ت  k تب ین ع دد القط ع م ن ال صنف رق م       q(k) األحادیة كانت المصفوفة  إذا :التمرین الرابع 

اكت ب برنامج ا یق رأ ع دد القط ع       , k تبین سعر القطعة الواحدة م ن ال صنف رق م       p(k)المصفوفة  
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 وك ذلك مجم وع   إدخالھ ا ، وسعر القطعة ، ثم یطب ع البیان ات الت ي ت م           عھا من كل صنف     یالتي تم ب  

  .12 التي تم بیعھا ھو األصناف عدد أنافترض . المبیعات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ) 1(  في الثانویة التخصصیة رقم ألطلبھ یبین عدد sch1(I,J) كان الجدولإذا : التمرین الخامس

 2(  في الثانویة التخصصیة رقم ألطلبھ یبین عدد   sch(I,J) والجدول   J والقسم  I  ةألسنحسب 

  total ( I,J)ج ا لق راءة الج دولین وح ساب الج دول      اكت ب برنام  .   J والق سم   I  ال سنة ح سب  ) 

  .3 األقسام وان عدد 4 عدد السنوات أن في الثانویتین افترض ألطلبھ عدد یحويالذي 

  : الحل 
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  الباب الثامن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لح  ساب م  ساحة مثل  ت triangle باس  م SUBفرعی  ا م  ن ن  وع   اكت  ب برنامج  ا  :األولالتم  رین 

    h = 4.6 وارتفاعھ  b=3.4قاعدتھ 

  : الحل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ث م یطب ع   n یقوم باس تقبال ع دد ص حیح    SUB  اكتب برنامجا فرعیا من نوع         أ –التمرین الثاني   

  . n إلى 1 من عداداأل

 : الحل 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

: ة الشكل التالي استخدم البرنامج  الفرعي السابق في طباعب -التمرین التاني  



  سالم مسعود الدروقي :ُمعد الكتاب .. .........الثانويتعلیم لمادة الحاسوب للسنة الثالثة بمرحلة اكتاب  تمارین إجابة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                               

 24

1 
12 
123 
1234 
12345 

 : الحل 

 
 یحسب نصیب شریكین في عائ د م شروع   SUBاكتب برنامجا فرعیا من نوع       :  التمرین الثالث 

    2 إلى 1 بنسبة  متفقان  علي قسمة ھذا العائد بأنھمااقتصادي علما 

  . دینارا 1234شروع  كان  عائد المإذااستعمل ھذا البرنامج الفرعي لطباعة نصیب كل منھما 

  : الحل 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  

  

  

  

   . لحل التمرین السابق function استخدام  البرنامج الفرعي من النوع :التمرین الرابع
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  : الحل 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   .sub بدال من Function باستخدام الدالة 1 اعد حل التمرین :الخامس التمرین 

   : الحل

 
 

  : اكتب برنامجا لحساب دخل موظف بحیث یشمل البرنامج: التمرین السادس

   برنامجا فرعیا لقراءة البیانات  •

    ) من النوع النضید ( االسم 

  ) متزوج غیر متزوج ( الحالة االجتماعیة 

  . ) ألكسريمن النوع  ( األساسيالراتب 

  

م ن  % 12 ی ضیف ن سبة   بحی ث الة یقوم بحساب ص افي الرات ب       برنامج فرعي من نوع د     •

 .  كان غیر متزوجإذا % 7 كان  الموظف متزوجا ویضیف نسبة إذا األساسيالراتب 
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  والراتب الصافي مع اسم الموظف األساسيبرنامج فرعي یطبع الراتب  •

  : الحل
  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   : األتياكتب برنامجا یستخدم الدوال الجاھزة لحساب وطباعة  :التمرین السابع

  34.5 للعدد ألتربیعيالجدر   - أ

  60 الزاویةجیب  - ب

  . عدد عشوائي بین الصفر والواحد-ج

  . عدد عشوائي بین الصفر والمائة-د

  . عدد عشوائي صحیح  بین الصفر والمائة-ھـ

  . visual basic عدد الحروف في كلمة -و

  23 45 66 72 38 : األعداد متوسط -ز

   2 5 8 4 6  لألعداد االنحراف المعیاري -ح

  . الوقت الحالي-ط

  . تاریخ الیوم-ي

  : الحل 
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   الباب التاسع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ویح سب ال ضریبة المفروض ة علی ھ      اإلجم الي  اكتب برنامجا یقوم بق راءة ال دخل          :األوللتمرین  ا

   :  %16 علما بان نسبة الضریبة الشكل التاليوصافي الدخل علي 

   :الحل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  راءة اكتب برنامجا یقوم بق :التمرین الثاني 
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   اسم الطالب -

   ضعیف  - متوسط – جید –ممتاز (  تقدیر الطالب -

علما بان قبول الطالب یتطلب تقدیر ) غیر مقبول  ( أو) مقبول ( ویطبع اسم الطالب مع كلمة 

   . جیدأوممتاز 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  اكتب برنامجا یقوم بقراءة  :التمرین الثالث

     األساسي  المرتب -

  ) أعزب/ متزوج (  الحالة االجتماعیة -

: ویحسب عالوة السكن علي النحو األتي  

.  للمتزوجاألساسيمن المرتب % 30  

  .لألعزب األساسيالمرتب من % 20

  :الحل 
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 بحث أصدقائك ھواتف وعناوین وأرقام ءأسما اكتب برنامجا یقوم بتخزین قائمة :التمرین الرابع 

 اكتب Listbox معین استخدم مربع القائمة سم الیعرض علیك الرقم والعنوان عند اختیارك 

 .البیانات داخل المربع 
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 ب دال م ن    combo box  ال سابق باس تخدام مرب ع ال سرد     اعد كتابة البرنامج  :التمرین الخامس 

   .مربع القائمة

 : الحل 
 

 
 

 

  :األتي علىاكتب برنامج یقوم بتحدید مرتب موظف بناء :لتمرین السادس ا
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  ) فني– إداري(  التخصص -

   )3 أو 2 أو 1(  الدرجة الوظیفیة -

  بحیث 

  العالوة  + 100* الدرجة الوظیفیة = المرتب 

   لإلداري 30 للفني و 20= العالوة 

  .األدوات المناسبة من صندوق األدوات استخدم
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  الخاتمة

  

أثناء إعداد ھذا الكتاب حاولت قدر اإلمكان  اختبار كافة البرامج وذلك بتنفیذھا علي 

 وإدخال بیانات فعلیة علي كافة البرامج للتأكد من  visual basic 6.0المترجم الخاص بلغة 

للنقد والتعدیل والن ھذا العمل من فعل بني البشر  فھو قابل , عملھا بالشكل الصحیح 

  ...والتصحیح 

 كما انھ یجب األخذ في االعتبار أن لكل مبرمج طریقتھ في إجابة التمارین وان بعض 

  ...التمارین یمكن أن تحل بأكثر من طریقة 

  .....وما توفیقي إال باهللا

  

  أرحب بمالحظاتكم واستفساراتكم وتعلیقاتكم  علي البرید االلكتروني

com.yahoo@Salemaldrugi 
  

  تحیاتي 

سالم الدروقي: الكتاب  ُمعد  

 

 

 


