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 الثالث الفصل
 BASIC البرمجة لغة

 بسمات محتفظةVisual Basic زالت فما وتاريخھا، بامجادھا معتزة اصیلة شخصیة Visual Basic ان
 ، High level programming language العلیا البرمجة لغات من تصنف التي BASIC البرمجة لغة
 Visual وشعبیة اسھم من زادت التي اللغة ھيو   Visual Basic، البرمجة لغة روح ھي BASIC لغة

Basic ج النماذ مصمم جانب الىForm Designer الصیغ معظم. ف Syntax اللغة بھا ظھرت التي 
 فقط، ھذا یسل  . Visual Basic صداراتا احدث في جید بشكل مدعومة مازالت الستینات بداية منذ
 تطبیقات يكوتحا Visual Basic قوة تالئم حتى البرمجیة والصیغ الدوال من العشرات الیھا اضیفت بل

Windows امكانیاتھا في. 

 والثوابت المتغیرات
 الضرورية المسائل من المتغیرات انواع استیعاب إن . برمجة لغة أي اساس ھي والثوابت المتغیرات

 العملیات إلجراء او الدوال الى الرسالھا سواء للمتغیرات المناسبة االنواع اختیار من تمكنك التي
 تفاصیل في الخوض قبل الحیاة وعمر الرؤية قابلیة مبدئا عن التحدث بودي .علیھا الحسابیة
 .المتغیرات

 الحیاة وعمر الرؤیة قابلیة
 Visual Basic و البرمجة، لغات ع جمي في الضرورية المبادئ احد من الحیاة وعمر الرؤية قابلیة
 للمتغیر - Scope المدى او– Visibility الرؤية قابلیة .المبدئان ھذان تدعم حقیقة برمجة لغة يعتبر
 ال التالي الكود في الموجود X فالمتغیر واستخدامه، المتغیر الى الوصول على البرنامج قدرة تمثل
 MySub1  االجراء خارج الیه الوصول يمكن

Sub MySub1 () 
Dim X As Integer 
X = 20 

End Sub 
Sub MySub2 () 

      Print X   السابق X المتغیر يمثل ال
End Sub 

 بقیمته،  محتفظا المتغیر فیھا يظل التي الفترة تمثل فھي للمتغیر، LifeTime الحیاة عمر اما
 االجراء من الخروج بمجرد رةكا الذ من تلقائیا ويزال سینتھي السابق، الكود في الموجود X فالمتغیر

Sub1 ه يتبع الذي االسلوب تفھم لكي. و Visual Basicالمتغیرات، وعمر الرؤية قابلیة مبدأ لتطبیق 
 :الحیاة وعمر الرؤية منظور من المتغیرات انواع معرفة علیك

 :الدینامیكیة المحلیة المتغیرات
 تعلن الذي السطر مع تولد متغیرات ھي Dynamic Local Variables الدينامیكیة المحلیة المتغیرات

 ھذه حجزتھا التي المساحة تحرير ويتم مباشرة االجراء نھاية بعد وتموت االجراء داخل فیه عنھا
 في الى المتغیرات ھذه الى الوصول تستطیع فلن الرؤية لقابلیة وبالنسبة رة،كالذا في المتغیرات

 تابةك مع المتغیر لتصريح Dim المحجوزة الكلمة تستخدم  .المتغیر فیه صرح الذي االجراء نفس
 :ونوعه اسمه

Dim sName As String 
Dim iAge As Integer 
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 لنافذة العامة االعالنات منطقة اعلى في موجودة Option Explicit المحجوزة الكلمة انتك اذا
 الكلمة تكن لم وان السابقة، الصیغة في آما بالتصريح الاللتزام فعلیك ، BAS البرمجة ملف او النموذج

 التصريح بعملیة االلتزام دون مباشرة المتغیر تعريف فیمكنك مسطورة Option Explicit المحجوزة
 :له ابتدائیة قیمة باسناد

Ali “  " sName =  
iAge = 99 

 المبرمجین لدى یركب بشكل محبذ غیر انه ال المتغیر تصريح عناء علیك يوفر السابق الكود ان صحیح
 :االسباب احد المثال ھذا يعرض قد الجادين،

 sCompanyName"  =   التجارية ةكالشر”
          ‘    Print sConpanyName     0 الناتج

 ،"التجارية ةكالشر" متوقع ھو ماك يكون لن السابق الكود في Print الطباعة عملیة من الناتج
 الخطأ ھذاو  sCompanyName ولیس sConpanyName ھو الثاني السطر في المستخدم فالمتغیر

  .برامجك في Bugs البرمجیة الشوائب نمو في فیلك
  Variant النوع من تكون المتغیرات جمیع ان وھو التصريح بعملیة االلتزام تحبذ يجعلك قد آخر سبب

  .الحقا سیأتي ماك المتغیرات انواع ابطأ ھو Variant والنوع ذلك، غیر نوع تصريح يتم لم نا
 توقف و خطأ عن االعالن إلى Option Explicit المتغیرات عن االعالن فرض يؤدي السابق؛ مثالنا في

 لم متغیرات إلى قیمة اسناد أو المتغیر اسم تابةك  في الخطأ فإن الحاالت جمیع وفي . البرنامج
 .ايضاً  البرنامج وسیتوقف خطأ، عن اإلعالن في سیتتسبب مسبقاً  عنھا االعالن يتم

 المحجوزة الكلمة بكتابة أي التصريح بعملیة يلزمك خیار  IDEالمتكاملة التطوير بیئة لك توفر :مالحظة
Option Explicit االختیار، لتفعیل .الخ  ....البرمجة ملفات النماذج، آنوافذ برامجك وحدات جمیع في 

  Options.الحوار صندوق في   Editorالتبويب خانة من  Require Variable Declarationاالختیار حدد

 اما ، ""ة خالی حرفیة قیمة يكون والحرفي ، 0ھي المصرح العددي للمتغیر االبتدائیة القیمة اخیرا، 
  Nothing.ئ  ش ال فھي الكائنات

 :الوحدة مستوى على المتغیرات
 وا  Form نموذج نافذة او  برمجة ملف في لمتمثلةا  Module البرمجیة الوحدةھي  بالوحدة قصدن

 في الوحدة مستوى على متغیر تصريح يمكنك . للمشروع المكونة الوحدات من. الخ .... Class فئة
 عام يكون المتغیرات من النوع لھذا الرؤية قابلیة .االجراءات خارج أي للوحدة العامة االعالنات منطقة
 Private: و ا Dim المحجوزة الكلمة استخدام حالة في الوحدة وادكا لجمیع

  
Dim sName As String 
Dim iAge As Integer 

Sub SetData () 
     sName = “ studnt1”  

iAge = 99 
End Sub 
Sub PrintData () 

Print sName 
Print iAge 

End Sub 
 المحجوزة فالكلمة ، المشروع انحاء جمیع من للوصول قابلة عامة متغیرات تعريف تريد نتك اذا اما

Public  بالغرض فيت: 
   ‘ برمجة ملف في

Public iNumberOfUsers As Integer 
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 Form1 ‘ نموذج نافذة في
Public sCurrentUser As String 

 
 Form2 ‘ النموذج نافذة في

Private Sub Form_Load() 
If iNumberOfUsers <= 0 Then 
Exit Sub 
Else 
Me.Caption = Form1.sCurrentUser 
End If 
End Sub 

 عمرك– فیه والمصرح له التابع الكائن حیاة لعمر مرافق فیكون المتغیرات من النوع لھذا الحیاة عمر اما
 فستظل ، البرمجة ملفات في المصرحة العامة للمتغیرات وبالنسبة الستاتیكیة، المتغیرات حیاة

 .البرنامج تنفیذ نھاية حتى بقیمتھا محتفظة

 المتغیرات
 يحتوي س مجھول انه على المتغیر يعرف الرياضي بالمنظور بمنظورين، المتغیرات نعرف ان نستطیع

 في تحفظ قیمة انه على المتغیر يعرف – االھم وھو– البرمجي بالمنظور اما معینة، قیمة على
 النوع فمتغیرمن المتغیر، نوع باختالف القیمة ھذه لحفظ المحجوزة المساحة وتختلف . الجھاز رةكذا

Byte  نوع من متغیر أن حین في الحاسب، رةكذا من واحد بايت سوى يستھلك ال String يحجز قد 
 Visual: قبل من المدعومة المتغیرات انواع لجمیع عرض يلي وفیما .جیجابايت 2 الى تصل مساحة

Basic 

 Byte: النوع من المتغیرات
 انواع اصغر وھو [ 255 , 0 ] العددي المجال ضمن صحیحة قیمة باي االحتفاظ النوع ھذا يستطیع

   . بايت 1 سوى يحتجز ال اذ المتغیرات

 Integer: ع  النو من المتغیرات
  Integer النوع من للمتغیرات [ 32,767 , 32,768 -] المجال في صحیحة عددية قیمة أي اسند

 . الصحیحة االعداد مع التعامل عند النوع ھذا من المتغیرات تفیدكت. باي 2 مساحة تحجز ھيف

 Long: النوع من المتغیرات
 المجال في صحیحة عددية قیم حمل تستطیع Long نوع من المتغیرات

 فھي الواحد، للمتغیر بايت 4 قدرھا مساحة تحجز ھيف ]  [ 2,147,483,647 , 2,147,483,648 
 . Overflow التنفیذ وقت خطأ ظھور من الخوف مقللة جدا بیرةك قیم تحمل

 Boolean: النوع من المتغیرات
 من تمكنك التي القیم ولكن Integer النوع من المتغیرات نفس ھي Boolean النوع من المتغیرات
 حجم مثل Boolean النوع من المتغیرات حجم ، True 1 - او False 0 اما تكون الیھا اسنادھا

 االخرى بت 15 ال متجاھلة بت 1 سوى تستخدم ال انھا اال بايت، 2 أي Integer النواع من المتغیرات
 تسھل Boolean النوع من المتغیرات ان اال مستخدمة، غیر زيادة يعتبر بايت 2 الحجم ان صحیح .

 .وادكاال وفھم قراءة عملیة علیك
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 Single: النوع من المتغیرات 
 نم  الموجبة االعداد ھو احتوائھا Single النوع من للمتغیرات يمكن التي القیم مجال

 1.401298e-45 3.402823 الىe38 3.402823- من السالبة االعداد اوe38 الى 
-1.401298e-45 مبرمجي معظم يفضل ربما .بايت 4 مساحة وتستھلك Visual Basic النوع Single  

 النوع في صحیح االعتقاد ھذا الثاني، من التنفیذ في اسرع األول ان العتقادھم Doubleع النو لىع
 Math Coprocessor، رياضي مساعد على تحتوي ال والتي المعالجات من القديم

 لالعداد الحسابیة بالعملیات خاص وھو الرياضي المساعد على تحتوي الجديد المعالجات اغلب اما
   Double و Single النوعین بین جدا متقاربة السرعة يجعل مما Floating Point العائمة الفاصلة ذات

. 

 Double: النوع من المتغیرات
 الموجبة االعداد ھو احتوائھا Double النوع من للمتغیرات يمكن التي القیم مجال

 السالبة االعداد او 1.79769313486232e308 الى 4.9406564581247e-324 من
 وتستھلك 1.79769313486232e308- الى 4.9406564581247e-324- من

   ھو لك لذ Double النوع من بقیمة تعود باالعداد الخاصة Visual Basic دوال معظم .بايت 8 مساحة
 العیب ھذا يظھر وقد يحتجزھا، التي الكبیر المساحة في ھو الوحید عیبه ان اال دائما، المفضل النوع
 Double. ع النو من الكبیرة المصفوفات في جلیا

 Currency: النوع من المتغیرات
  Fixed-Point  ة الثابت للفاصلة عشرية بقیم االحتفاظ Currency النوع من للمتغیرات يمكن

 ، 922,337,203,685,477.5808 -] المجال داخل في محصورة تكون ان ريطةش
 المتغیرات من النوع ھذا يوفر .ا ايض بايت 8 وحجمھا [ 922,337,203,685,477.5808

 المتغیرات مع بكثرة  تستخدمھا والتي لخا  .... Round ،Fix ك التقريب دوال باستخدام التقريب عناء
 للمتغیرات المجرد االستخدام ذلك مع الحسابیة، العملیات يبطئ مما Single و Double النوع من
 بكثرة تستخدمھا فال Single و Double المتغیرات من مرات اربع او خمس ابطأ Currency النوع من
 .علیھا الحسابیة العملیات آالف تطبیق حالة في

 Date: ع النو من المتغیرات
  31ى ال  100كانون الثاني  1التاريخ من تبدأ تاريخیة قیم يحمل المتغیرات من النوع ھذا

 الساعة حتى ص  00:00:00الساعة من يبدأ وقت المتغیر نفس ويشمل  9999االولكانون 
 . بايت 8 مساحة وتستھلك م 23:59:59

 String: ع النو من المتغیرات
 من نتك اذا ! String نوع من الحرفیة المتغیرات بسبب والجواب سھلة؟ BASIC ال لغة لماذا

 او دينامیكیا انك سواء رةكالذا في المساحة حجز بقضیة متعلق شئ لك فانسى C مبرمجي
 6 او 3 تتطلب التي االمور من وغیرھا النص طول من التحقق او المصفوفات، باستخدام ستاتیكیا

 بمجرد تلقائیا االمور بھذه المتكفل وھ  Visual Basic ف حرفي، متغیر الى قیمة السناد سطور
 .له حرفیة قیم اسناد اوString ع النو من متغیر تصريح

 UNICODE ترمیز تعتمد Strings الحرفیة المتغیرات اصبحت - بت 32 عیار نسخة– VB4 االصدار منذ
 ھما كل  Visual Basic يوفرھما الحرفیة المتغیرات انواع من نوعان يوجد عامة، بصفة . ASCII ولیس

 ھي الطول ثابتة المتغیراتVariable-Length. ل الطو والمتغیرةFixed-length ل الطو ثابتة المتغیرات
 :يتغیر ان يمكن وال تصريحھا اثناء في محدد حروفھا عدد حرفیة متغیرات

Dim FixedStr As String * 13 
 sFixedStr=  “Computer dep“ 
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 استھالك الى يؤدي مما 13 ھو يحمله ان FixedStr للمتغیر يمكن التي الحروف من االقصى فالعدد
  . الواحد للحرف بايت 2 يستھلك UNICODE ان تنسى ال– بايت 24 قدرھا مساحة
 النوع عیوب جمیع على تغطي باختصار فھي Variable-Length الطول المتغیرة للمتغیرات بالنسبة
 عن معلومات تحوي اضافیة بايتات 10 +ف الحرو عدد ضعف تعادل مساحة تحتجز انھا اال السابق،

 من االقصى والعدد عنك، Visual Basic يخفیھا التي التفاصیل من وغیرھا حجمهك الحرفي المتغیر
 .بايت جیجا 2 إلى يصل النوع ھذا في حفظھا يمكن التي الحروف

 Object: ع النو من المتغیرات
 من متغیرات ھي فئات بنوع او Object بالنوع صرحت سواء ائناتك تمثل التي المتغیرات معظم

 Object: ع النو
Dim X As Object 
Dim Y As Form 
Dim Z As Text 

  
 Set: ة  العبار باستخدام نستطیع اسناد كائن الى كائن عن 

Set X = New MyClass 
Set Y = Form1 
Set Z = Text1 

 
  
  

 Variant: ع النو من المتغیرات
 السابق  البیانات انواع جمیع حمل ويستطیع ،  VB3 االصدار في Variant النوع من المتغیرات ظھرت

 16 ھو Variant المتغیر يستھلكه الذي الحجم .لخا  .... Long ،Date ،String :مثل رھاكذ
 في اال تستخدم ال 7 الى 2 من والبايتات المتغیر، في الموجودة القیمة نوع يحدد االول بايت،البايت

 يحملھا التي القیمة تمثل فھي 15 الى 8 من البايتات اما ، Decimal النوع من القیمة ونك حالة
 .المتغیر
 مختلفة انواع على اشتمالھا امكانیة في فقط لیس Variant نوع من المتغیرات بھا تتمیز التي المیزة

 نوع باختبار Visual Basic يقوم حیث علیھا، المنطقیة او الحسابیة العملیات واجراء بل البیانات من
 :لھا المناسبة المنطقیة او الحسابیة العملیة اجراء ثم ومن المتغیرات

Dim X As Variant 
Dim Y As Variant 
Dim Z As Variant 

 X = 2000 ‘ Integer النوع من قیمة
 Y = CLng(2000) ‘ Long النوع من قیمة

 Z = X + Y ‘ Long النوع من قیمة
 X = CDbl(2.5) ‘ Double النوع من قیمة

 Z = X + Y ‘ Double النوع من قیمة
 
كما  متوقعة، غیر نتائج تعطیك فقد استثنائي، بشكل السابقة الطرق على االعتماد تحاول ال

 المتغیرات من ھذا النوع ابطئ انواع المتغیرات. 

 الثوابت
 او Decimal العشري بالنظام مباشرة تابتھاك يمكنك والتي العددية الثوابت ھي الثوابت انواع ابسط

 :الثماني للنظام &O البادئة او Hexadecimal الستعشري للنظام &H البادئة باضافة
 ‘ 15 تساوي التالیة االعداد جمیع
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Print 15 
Print &HF 
Print &O17 

 ،0 آ Hexadecimal الستعشري النظام في المستخدمة االعداد جمیع بان ھنا انبه ان الضروري من
1، F ،E ،.... 2 ني الثما والنظام Octal نظر في تعتبر وادككا في تكتبھا والتي Visual Basic اعداد 

  Integer النوع من
 

 اليمكنك الثوابت قیم أن في بینھما الفرق ويكمن المتغیرات، بفكرة شبیھه المسماة الثوابت فكرة
 ھذه استبدال يتم وانما المتغیرات، قیمك رةكبالذا موجودة لیست قیم النھا التنفیذ وقت تعديلھا

 في مباشرة تحفظ فالثوابت ، Compiling الترجمة عملیة اثناء الكود في الفعلیة بقیمتھا االسماء
 .للبرنامج EXE التنفیذي الملف

 Const: العبارة باستخدام جديد ثابت تعريف تستطیع
Const PI = 3.14 
Print PI 

 :معه التعامل سرعة لزيادة الثابت نوع تعريف يفضل ماك
Const PI As Double = 3.14 

   Const PROGRAMMER_NAME As String = “Computer department”   
Const SPECIAL_VALUE As Long = &H32FE& 

 

 العملیات الحسابیة 
 .الجدول التالي يبین العملیات الحسابیة حسب االسبقیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

(Operation Code)  رمز العملیة (Operation ) العملیة 

 االقواس ()

 الرفع  ^

 االسبقیة حسب والضرب القسمة  /،*

Mod لقسمةا باقي 

 االسبقیة حسب والطرح الجمع  + ، -

 ) الحرفي الدمج(الجمع  &

 الیمین الى الیسار من األسبقیة  = ، < ، <= ، >، >= ، <>

AND , OR تعابیرمنطقیة 
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 البرنامج سیر في التحكم
 او Select و  If  التفرع عبارات تستخدم مالم بیرةك معنوية قیمة ذات تكون لن االجراءات من %90

 تشرح التالیة الفقرات البرنامج، سیر في لتتحكم Do … Loop او For … Next ك التكرارية الحلقات
 Looping Statements. التكرار وعبارات Branch Statements التفرع عبارات

 IF باستخدام التفرع
 لغات جمیع في وانما وحسب Visual Basic في لیس مبرمج، اي عنھا يستغني ال الجمیلة If جملة

 في اما تنجز وھي البرنامج، في ا استخدام العبارات ثركا من If تعتبر فیه شك ال ومما . البرمجة
 :سطور عدة -المفضل– او واحد سطر

 ‘ واحد سطر في
 
If Condition Then statement 
If Condition Then statement1 Else statement2 
  
If X > 0 Then Y = 0 
If X > 0 Then Y = 0 Else Y = X 

 ‘ سطور عدة في 
If Condition Then 
    statement 
End If 

If Condition Then 
Statement1 

Else 
Statement2 

End If 
 
 
If Condition1 Then 

Statement1 
ElseIf Condition2 Then 

Statement2 
Else 

Statement3 
End If 

  
  

 
 

 

 

 

 
If X > 0 Then 
    Y = 0 
End If 

 

If M > 0 Then 
T = 1     

Else 
T = -1 

End If 
 
If M > 0 Then 

T = 1 
ElseIf M < 0 Then 

T = -1 
Else 

T = 0 
End If 
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 Select Caseعبارة 
إذا كان جواب الشرط عبارة عن احتمالین أو ثالثة أما إذا كنت تتوقع عند تقییمك  if تصلح عبارة الشرط

وتكون صیغتھا العامة ما  Select Caseاألفضل أن نستخدم عبارة  لشرط معین احتماالت كثیرة فمن
يلیھا اسم المتغیر او التعبیر الذى سیتم اختباره .تأتي بعد ذلك  Select Caseيلى : تبدأ العبارة بـ 

بعد كل منھا احدى قیم المتغیر الذى ستتم مقارنته ثم يعقبھا التعلیمات التى  Caseاالحتماالت 
ومعناھا إذا كان  Case elseقیمة . واخیًرا يأتى ستنفذ إذا كان الشرط صحیًحا أو كان المتغیر بھذه ال

 Elseالمتغیر ال يساوي أيًا من القیم السابقة أو إذا لم يكن الشرط صحیًحا فإن التعلیمات التى تلى 
  ھي التى تنفذ .

 
Select [ Case ] testexpression   
    [ Case expressionlist   
        [ statements ]  
        ]   
 
    [ Case Else   
        [ elsestatements ]  
    ]   

End Select   

 
Dim number As Integer 
number = 7 
Select Case number 
    Case 1 To 5 
        MsgBox "Between 1 and 5, inclusive" 
        ' The following is the only Case clause that evaluates to True. 
    Case 6, 7, 8 
        MsgBox "Between 6 and 8, inclusive" 
    Case 9 To 10 
        MsgBox "Equal to 9 or 10" 
    Case Else 
         MsgBox "Not between 1 and 10, inclusive" 
End Select 
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 Forعبارة التكرار 

البدایة والنھایة (ومقدار العد إن أردت) ، ویكون ستخدم لتكرار أمر ما أكثر من مرة ، بتعیین قیمة تو 
  :بالشكل التالي

 

For Counter= StartValue To endValue [Step number] 

    Statements 

Next Counter 
 
For i = 1 To 10 
   Print i 
 Next i 
  
 For i = 1 To 10 Step 2 
   Print i 
Next i 
 
For i = 10 To 1 Step -1 
 Print i 
Next i 
 
 

 مثال : اكتب برنامج  بلغة فجوال بیسك لحل المتتالیة التالیة
X= 2 + 4+ 6  + 8 …..+   n 
 
n = Val(InputBox("Enter N", "Sum", 1)) 
  For i = 1 To n 
     Sum = Sum + i 
 Next i 
 MsgBox Sum 
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  Exit Forااليعاز 
باستخدام ھذا االيعاز كما في المثال   for يمكن الخروج من الحلقة التكرارية 

 التالیي:
Dim iCounter As Integer 
For iCounter = 0 To 100 
    IF MsgBox(“ Are you want to Stop” , vbYesNo)= vbYes then 
 Exit For 
    End if 
 … 
Next 

 Collections: المجموعات ائناتك على تطبق فھي For Each حلقة اما
  

Dim X(100) As Integer 
Dim Y As Variant 

 ‘ للمصفوفة قیم السناد ودك
… 

 ‘ محتوياتھا طباعة
For Each Y In X 
     Print Y 
Next 

 Untilو  Do … Loopالحلقات التكرارية 
النھا ال تحد عدد   Forھي اكثر مرونة من الحلقة التكرارية  Untilو  Do … Loopالحلقات التكرارية      

 مرات التكرار لكن تحدد شرط معین اليقاف عملیة التكرار .

Do While MsgBox( “Are you want to Stop” , vbYesNo) = vbYes 
 …… 
Loop 
 
Do Until MsgBox( “Are you want to Stop” , vbYesNo) = vbNo 
 …… 
Loopو 
 
  

 الكلمة استخدام حال في True صحیحة الشريط الجملة مادامت الحلقة تنفیذ عملیة ستتم  
 الحلقة تنفیذ اردت اذاو  Until المحجوزة الكلمة استخدام حال في False او While المحجوزة
، كذالك يمكن استخدام االيعاز   الحلقة اسفل في الشرط حمل ضع االقل، على واحد مرة التكرارية
Exit Do  .داخل عبارة شرطیة للخروج من الحلقة التكرارية 
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 While Do الى  For loopتحویل طریقة 
كما  Do Whileالى عبارات التكرار المشروطة   forتحويل بین عبارات التكرار الغیر مشروطة يمكن  

 في المثال التالي
 

For i=0 to 10 
 ----  

Next i 
 
Dim i as integer 
 i=0  
Do while  i < 10  
   ------- 
Loop  
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 المصفوفات
 او البعد احادية انتك سواء Arrays المصفوفات مع والتعامل انشاء من Visual Basic يمكنك
 :بعدا 60 الى تصل قد– االبعاد متعددة

 Dim OneDim (99) As Intgerصر           عن 100
 Dim TwoDim (4, 9) As Integerد      االبعا ثنائیة

 Dim ThreeDim (2, 2, 2) As Integerة البعد       ثالثی
 
Dim OneDArray(0 To 10) As String 
Dim TwoDArray(0 To 10, 0 To 10) As Long 
Dim OneDArray(15 To 22) As String 

 
 المصفوفة فھرس ان العلم مع المصفوفة تصريح بمجرد القیم اسناد عملیة في البدء تستطیع

Array Index ة  المحجوز الكلمة تستخدم مالم صفر من يبدأ OptionBase 1 االعالنات منطقة في 
 :بواحد سیبدأ فانه البرمجیة للوحدة العامة

OneDim (0) = 100 
OneDim (1) = 200 
TwoDim (0, 0) = (100, OneDim (0) + OneDim (1)) 
  

  
 :االخیر العنصر برقم تعود UBound الدالة بینما LBound الدالة استخدم االول العنصر رقم ولمعرفة

Dim lCounter As Long 
For lCounter = LBound (OneDim) To UBound (OneDim)  

Print OneDim (lCounter)  
Next 
  

 الحجم ثابتة أي ستاتیكیة مصفوفات ھي ThreeDim و   TwoDim ،OneDim السابقة المصفوفات
 Dynamic الدينامیكیة المصفوفات مع ستكون الحقیقة فالمرونة لذلك التنفیذ، وقت في تتغیر ال

Arrays ركذ بدون يكون وتصريحھا الحاجة، دعت لماك المصفوفات حجم في التحكم لك تتیح التي 
 :حجمھا

Dim DynamicArray () As String 

 :الحجم ركذ مع اوال ReDim المحجوزة الكلمة استخدام علیك القیم، اسناد عملیة في تبدأ ان قبل

ReDim DynamicArray (2) 
DynamicArray (0) = “computer” 

 = “Student”)DynamicArray (1 
DynamicArray (2) = “Ali” 

 جمیع ان  معرفة وعلیك اخرى مرة ReDim استخدم المصفوفة، حجم تقلیص او زيادة اردت لو
 :تلغى سوف المصفوفة محتويات
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ReDim DynamicArray  )4(  
DynamicArray  )3( =”Ahmed” 
DynamicArray  )4( = “Hassen” 
Print DynamicArray  )4(      ‘ تبطبع        Ahmed 
Print DynamicArray  )2(  ال تطبع شئ ‘    

 المحجوزة فالكلمة فیھا، الموجودة البیانات بفقد المخاطرة دون المصفوفة حجم تغییر اردنا اذااما 
Preserve  لالستخدام يمكن استخدامھا: 

 
ReDim Preserve DynamicArray  )4(  
DynamicArray  )3( =”Ahmed” 
DynamicArray  )4( = “Hassen” 
Print DynamicArray  )4(      ‘ تبطبع        Hassen 
Print DynamicArray  )2(     ‘  Ali تطبع       

 
 Erase:  العبارة باستخدام تدمیرھا امكانیة وھي الدينامیكة المصفوفات حول اخیرة نقطة

Erase OneDim 


