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مقدمة
تم إعداد هذا البحث لتقديمه الكاديمية المجموعة العربية للكمبيوتر.

واتقدم ابلشك لالاكدميية عىل املس توى اذلى وصلت اليه
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حمتوايته
تعريف صندوق الادوات واس تخداماته
مجموعات صندوق الادوات
تعريف الامنذج
اخلصائص العامة
اخلصائص اخلاصة ابلامنذج
: Button Control
: Checkbox Control
: CheckedListBox Control
: Combobox Control
: DataTimePicker Control
: Label Control
: LinkLabel Control
: ListBox Control
: MaskedTextBox Control
: MonthCalendar Control
: NotifyIcon Control
: NumericUpDown Control
: DomainUpDown Control
: PictureBox Control
: ProgressBar Control
: RadioButton Control
: RichTextBox Control
: TextBox Control
: ToolTip Control
: Web Browser Control
: FlowLayoutPanel Control
: Tab Control
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: ContextMenuStrip Control
: MenuStrip Control
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الفصل
العنوان
 مقدمة عن صندوق1
االدوات
خصائص النماذج
Forms
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االدوات الموجودة
Common ( فى
) Controls
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االدوات الموجودة
Containers
االدوات الموجودة
(Menus &
Toolbars)
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: ToolStrip Control
: ToolStripContainer Control
: ErrorProvider Control
: Timer Control
: PageSetupDialog Control
: PrintDialog Control
: PrintDocumet Control
: PrintPreview Control
: PrintPreviewDialog Control
: رشح الادوات عن طريق مرشوع
: ColorDialog Control
: FolderBrowserDialog Control
: FontDialog Control
OpenFileDialog Control
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االدوات الموجودة
(Components)
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االدوات الموجودة
(Printing)
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االدوات الموجودة
(Dialogs)
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الفصل االول  :مقدمة عن االدوات
 oتعريف صندوق االدوات واستخداماته :
˂ هى أدوات يستخدمها المبرمج لتصميم واجهة المستخدم (النموذج) و هذه األدوات
تقوم بالوظائف المطلوبة من البرنامج  ،ولكل اداه لها خصائص واحداث وسائل لكى
يتم برمجتها للغرض بمعنى وتوجد أداة لكل غرض مثل أداة إلدخال نص وأداة أخرى
لوضع صورة بداخلها وأخرى  ------الخ
˂ طرق استخدام وإضافة أداة التحكم إلى النموذج اما ( نقر أداة التحكم نقرة مزدوجة -
نقر أداة التحكم نقرة واحده ثم رسمها على النموذج باستخدام مؤشر الفارة  -السحب
واإلفالت لألداة على النموذج ) ولكل اداه لها نافذه خصائص ومن خالل هذه النافذه
نقوم بتغيير خصائها واعطاء لها اوامر وايضا تستطيع برمجتها من شاشة الكود

 oمجموعات صندوق االدوات :
˂ هذه االدوات مقسم على شكل مجموعات وكل مجموعة بها ادوات لها نفس الغرض.
˂ وسوف يتم شرح اغلبية المجموعات واالدوات وفى الشكل التالى بها اسماء
المجموعات
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الفصل الثانى  :النماذج Forms
o

˂

o
˂

تعريف النماذج :
النماذج هي واجهة استخدام للتطبيق وهى عباره عن االداه االم الى برنامج لذا لن
نجدها فى االدوات وتكون واجهة استخدام لمدخل البيانات (المستخدم للتطبيق )
والتي تمكنه من إدارة كافة البيانات في التطبيق بشكل أفضل وسلس جدا مثل إدخال
وحذف وتحرير البيانات في قاعدة البيانات .
الخصائص العامه :
وهي مشتركة بين النموذج وكل األدوات يعني تكون موجدة ضمن نافذة خصائص
الفورم وأيضا ضمن نافذة خصائص كل األدوات بدون استثناء ومنها:

الوظيفة
الخاصية
هو أنها تمثل االسم البرمجي للنموذج أو األدوات يعني االسم الذي ستتعامل
Name
معه في نافذة االكواد
هو أن من خاللها تقوم بتغيير عنوان النموذج وتغيير العناوين و النصوص
Text
التي تكون مكتوبة على األدوات.
وتمثل هذه الخاصية ما إذا كان النموذج أو األدوات بحالة تمكين أو تعطيل.
إذا كانت مضبوطة على القيمة  Trueفتكون بهذه لحالة النموذج أو األداة
Enabled
بحالة تمكين إما إذا كانت مضبوطة على القيمة  Falseفسيكونون بحالة تعطيل
وهي مشتركة بين كل األدوات وغير موجودة ضمن خصائص النموذج وعملها
هو أنها لجعل األدوات مرئية على النموذج أو غير مرئية.
Visible
إذا كانت مضبوطة على القيمة  trueفهذا يعني أن األداة مرئية أما إذا كانت
مضبوطة على القيمة  Falseفهذا يعني أن األداة غير مرئية.
وهي لتغيير حجم ونمط الخط للنصوص التي تكون مكتوبة على الفورم أو
Font
األدوات والمقصود بها العناوين.
 ForeColorوهي لتغيير لون النصوص المكتوبة على األدوات والنموذج.
وهي لتغيير لون الخلفية لألدوات والنموذج لتغير خلفيه االداه ولكن هناك ثالث
انواع من االلوان
 System BackColorتتاثر الخلفيه هنا بسميز الويندز
 Webوهى الوان الدوت نت وال توجد فى الفيجوال بيسك 6
 Customلتخصيص درجه لون معينه
وتمثل حجم النموذج أو األدوات بالطول و العرض وتتفرع منها خاصيتين:
 : Widthوتمثل عرض النموذج أو األدوات بالبكسل.
Size
 : Heightوتمثل طول النموذج أو األدوات بالبكسل.
وتمثل موقع النموذج واألدوات بالمحور السيني والصادي وتتفرع منها
خاصيتين:
Location
 : Xوهي تمثل موقع النموذج واألدوات على المحور السيني.
 : Yوهي تمثل موقع النموذج واألدوات على المحور الصادي
 Right To Leftوهذه الخاصية لمحاذاة اتجاه النموذج واألدوات من اليمين إلى اليسار
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وبالعكس حسب
إذا كانت الخاصية مضبوطة على  Trueأو False
وهي لمنع التعديل على الفورم واألدوات وقت التصميم
Locked
حسب إذا كانت مضبوطة على  Trueأو False
 AllowDropوهي لتمكين السحب واإلفالت لألدوات والنموذج.
وهي لتغيير مؤشر الماوس الذي سيظهر على الفورم أو األدوات.
Cursor
 BackgroundIلعمل صوره خلفيه للفورم
mage
وهى تستخدم لطريقه عرض الصوره المختاره اما بملئ الفورم او تجانبيه ---
الخ وتاخذ قيم متعدده :
 : Noneتختص بعرض الصورة من أول األداة وحتى نهاية الصورة.
 : Tileوتختص بعرض الصورة بحجمها الطبيعي ويتتم تكرارهتا علتى الفورمتة
BackgroundI
إذا كان حجم األداة أكبر من حجم الصورة.
mageLayout
 : Stretchبعرض الصورة كاملة متشمل كامل حجم األداة.
 : Centerتختص بعرض الصورة بحجمها الطبيعي في منتصف األداة.
 : Zoomوضتتع الصتتورة كاملتتة علتتى األداة ولكتتن بنستتب متستتاوية متتن الطتتول
والعرض.

 oالخصائص الخاصة بالفورم :
˂

وهي تكون خاصة بالنموذج وغير موجودة باألدوات وتكون خاصة بأداة معينة
وموجودة فيها فقط وغير موجودة بباقي األدوات وهذا يكون حسب عمل واختصاص
األداة.
الخاصية
AutoScroll

AutoSize
ContextMenuStrip
ControlBox
Icon
ShowIcon
ShowInTaskbar
StartPosition
MaximizeBox
MinimizeBox
Opacity
TopMost
WindowState

الوظيفة
للتمكين من عمل شريط تمرير وقت زياده العناصر على الفورم وتم
اخفاء بعض عناصر الفورم.
لعمل تحجيم تلقائى لالدوات لتظهر جميعها على الفورم.
لعمل ريت كليك واظهار قائمه مختصره ولكن طريقه عمل ContextMenuStrip
الظهار ادوات التحكم من تصغير وتكبير واغالق
لعمل ايقونه للفورم
الظهار او اخفاء االيقونه التى قمنا باختيارها
للظهور فى شريط المهام من عدمه
موقع ظهور الفورم هل منتصف الشاشه ام اعلى اليسار ام كما يحدد الويندز
الظهار او اخفاء مفتاح التكبير من شريط التحكم
الظهار او اخفاء مفتاح التصغير من شريط التحكم
للتحكم فى درجه شفافيه الفورم
لتحديد ان كانت الفورم دوما تظهر اعلى النوافذ ام ال
لتحديد وضع ظهور الفورم ان كانت بطول وعرض الشاشه ام يتم تصغيرها ام كما يتم وقت
التصميم وتاخذ قيم التالية
 : Normalوضع الفورمة الطبيعي على الشاشة كما كانت في وضع التنفيذ.
 : Minimizedجعل الفورمة تظهر كأيقونة في شريط المهام وليس على الشاشة.
 : Maximizedجعل الفورمة تظهر وتحتل الشاشة بالكامل.
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FormBorderStyle

TransparentKey

لتحديد االطار الخارجى للفورم و ممكن تحدٌد نوعٌة التعامل.
 : Noneحذف ش ٌرط العنوان الخاص بالفورمة.
ضيق) اإلطار الخاص
سع أو ت ٌ
حجم الفورمة )منع المستخدم من إمكانٌة تو ٌ
ٌ : FixedSingle
بالفورمة.
 : Fixed3Dتجعلها تاخذ شكل ثالثة االبعاد
تحجم الفورمة.
ٌ : FixedDialog
ٌ
ضيقه.
سعه أو أو ت ٌ
ستطع تو ٌ
 : Sizableجعل اإلطار حر ًا للمستخدم ٌ
شرط العنوان
تحجم الفورمة مع حذف المفاتٌح الخاصة بالتحكم على ٌ
ٌ : FixedToolWindow
ماعدا مفتاح اإلغالق.
ضيق اإلطار الخاص بالفورمة مع حذف
سع وت ٌ
 : SizableToolWindowإمكانٌة التحكم فً تو ٌ
المفاتٌح الخاصة بالتحكم على ش ٌرط العنوان ماعدا مفتاح اإلغالق
وتحدد هذه الخاصية اللون الذي يتم إخفاؤه من مجموعة األلوان الخاصة بالفورمة أثناء التنفيذ
فهى تعطي فرصة أكبر لظهور النوافذ الموجودة أسفل هذه النافذة.
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الفصل الثالث  :االدوات الموجودة فى
()Common Controls
: Button Control o
˂ وهى اداه المفتاح واهم ادوات فى اى لغه برمجه فتلك االداه عباره عن مفتاح يتم
الضغط عليه لتنفيذ حدث معين ومن اهم خصائص تلك االداه فى الجدول التالى :
الوظيفة
الخاصية
تلك الخاصيه لها اربع اتجاهات وكلما ضغطنا على اتجاه تم تثبيت
Anchor
المسافه من ذلك االتجاه مع التكبير او التصغير.
لعمل تحجيم تلقائى لالدوات لو قيمتها  Trueاليمكن تصغير االداه عن
حجم الخط
لو  Falseيمكن تصغير االداه عن النص بس لو انا مش عايز االداه تكبر
AutoSize
عن النص وتكون نفس حجم الخط تماما نستخدم الخاصيه AutoSiae
.Mode= GrowAndShrink
وتستخدم لوضع االداه فى احد جوانب الفورم وال تتحرك من مكانها ابدا
Dock
مهما تم تكبير او تصغير الفورم
لوضع صوره فى المفتاح ولكن ليس كخلفيه ولكن جزء من المفتاح
Image
ونحدد مكان  Imageده بالخاصيه دى
ImageAlign
ق
وتقوم هذه الخاصية بتمكن المستخدم من الوصول إلى األداة عن طر ٌ
مفتاح ال  Tabوتأخذ قيمتين إما  Trueوهى تمكنٌ المستخدم من
الوصول إلى األداة عن طرق مفتاح ال  Tabوالقيمة اآلخرى False
TabStop
ق مفتاح ال
وهى عدم تمكنٌ المستخدم من الوصول إلى األداة عن طر ٌ
.Tab
تٌم تحد ٌد إسم المفتاح الذي تٌم عرضه للمستخدم عند تشغي ٌل البرنامج.
Text
وتقوم هذه الخاصيةٌ بضبط مكان عنوان النص على األداة .
TextAlign
وهذه الخاصيةٌ خاصة بمكان الصورة مع النص وهذه الخاصيةٌ تأخذ
بعض القي ٌم وهم:-
 OverLayوهذه القي ٌمة لجعل الصورة والنص تراكب معا ً.
 ImageAboveText TextImageRelationوهذه القيمة لجعل الصورة فوق النص.
 TextAboveImageوهذه القي ٌمة لجعل النص فوق الصورة.
 ImageBeforeTextوهذه القي ٌمة لجعل الصورة قبل النص.
 TextBeforeImageوهذه القي ٌمة لجعل النص قبل الصورة.

: Checkbox Control o

˂ هذه األداة لتحديد مجموعة من اإلختيارات والخصائص التى تناسب المستخدم
البرنامج.
الخاصية
Appearance

الوظيفة
وهى لتحديد شكل ظهور االداه وهى اما تظهر على شكل طبيعى Normal
أم تظهرعلى شكل مفتاح وعند الضغط عليه يتم تغير لون المفتاح الى االغمق
.Button
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CheckAlign
TextAlign
Checked

CheckState

لتحديد موضع مربع اإلختيار داخل األداة
لتحديد موضع النص داخل األداة
بتحديد هل يتم تعليم اإلختيار أم ال حيث تأخذ هذه الخاصية إحدى قمتين
هما  Trueوهى لتعليم اإلختيار ،وإما القيمة  Falseوهى لعدم تعليم
اإلختيار.
لكى تعمل الخاصيه  CheckStateالبد ان تكون الخاصيه Checked
تساوى True
والخاصيه  CheckStateلها ثالث حاالت اوال  Checkedلوضع
عالمه الصح واالخرى  UnCheckedالزاله عالمه الصح
واالخيره  Indeterminateوهى عالمه تكون على شكل مربع وليس
عالمه الصح وهى تعنى ان لدينا مجموعه اختيارات بعضهما عليه صح
واالخر ال يوجد

: CheckedListBox Control o
˂ هى نفس االداه السابق ولكن هنا من الممكن ان نضيف مجموعه من التشك بوكس
فى اداه واحده وهى مفيده جدا فى حاله تحديد الهوايات او الرغبات واهم خصائصها
:
الوظيفة
الخاصية
وهى خاصة بالعناصر التي ستم وضعها داخل هذه األداة والضافه عناصر
Items
فى التشك ليست وكل عنصر يمثل تشك بوكس خاص به
عند النقر بالماوس على أي عنصر تنشط العنصر من أول مرة يتم فيها
CheckOnClick
النقر ام ال فال تنشطها
 HorizontalScrollلعمل شريط تمرير فى حاله زياده عناصر اليست تشك وذلك طبعا لو القيمه
ترو
bar
 MultiColumnلتمكين العرض على اكثر من عمود
لفرز العناصر ابجدى داخل اليست تشك دا طبعا لو القيمه ترو والعكس
Sorted
بالعكس

˂ برمجة االداه ( :سوف نقوم برمجتها مره باضافة عناصر ثابته بها ومره اخرى
دينامكيا من خالل تكست بوكس) :
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: Combobox Control o
˂ هو أنها تقوم بعرض قائمة منسدلة
الوظيفة
الخاصية
وضع بها مجموعة عناصر فى قائمة
Items
 DropDownStyleتمكنك من تغيير شكل األداة والتي تكون لها ثالث قيم هي
 : DropDownList تمكنك المستخدم من تحرير النص في خانة
النص
 : Simple فال تمكنك المستخدم من تحرير النص في خانة النص
 : DropDown فهي تمكن المستخدم من تحرير النص ولكنها
تظهر عناصر األداة بشكل مبدئي.
عبارة عن النص الذى على أساسه يقترح جزء من عناصر القائمة
تأخذ قيم كثيرة منها - Append – Suggest - None
SuggestAppend
 : None فلن تظهر ميزة عملية اإلكمال التلقائى
AutoCompleteM
 : Suggest تظهر اقتراح لعملية االكمال التلقائى
ode
 : Append تظهر تكمله لعملية االكمال التلقائى
 : SuggestAppend تظهتتتتتر اقتتتتتتراح وتكملتتتتته لعمليتتتتتة االكمتتتتتال
التلقائى
تستتتخدم لتحديتتد مصتتدر العناصتتر المقترحتتة لعمليتتة اإلكمتتال التلقتتائى ل تألداة
وتأخذ قيم منها :

AutoCompleteSo
urce

: DataTimePicker Control o
˂ لعمل اختيار فقط للتاريخ بدال من ان نقوم بكتابه التاريخ يدويا ويحدث خطا فى
فورمات التاريخ
الخاصية

Format

الوظيفة
لتحديد تنسيق التاريخ المعروض داخل هذه األداة ومن انواعها
 / Long لتحديد الشهر كتابه وليس ارقام
 / Short يظهر التاريخ كله ارقام
 / Time تظهر الوقت فقط
 / Custom تظهر مانخصصه نحن وبالتالى لدينا خاصيه
اسمها CustomFormat
11

نقوم بتحديد الفورمات كما نريد واهم اشكال تلك الفورمات :
CustomFormat
()hh-mm-ss( – )dd-MM-yyyy( – )MM/dd/yyyy
لتحديد ادنى تاريخ واقصى تاريخ وارى ان تلك الخاصيه ممكن ان
MinDate /
تستخدم فى الحمايه من خالل تحديد وقت النتهاء البرنامج وخاصه ان كان
MaxDate
يعتمد على التاريخ وطبعا اليوجد برنامج اليعتمد على التاريخ
لتغير التاريخ نقوم بالضغط على السهم الجانبى يظهر سهم اعلى للزياده
ShowUpDown
واسفل للنقصان وذلك بعد تحديد اليوم او الشهر او السنه
بتحديد قيمة التاريخ التي يتم عرضها داخل األداة
Value
الظهار تشك بجانب التاريخ ولكن هى مرتبطه بخاصيه اخرى اسمها
 Checked ShowCheckBoxفلو ترو يتم اعتماد التاريخ وتخزينه فى قاعده البيانات
والعكس بالعكس
وهى ترتبط بالخاصية السابقة وهى تختص بوضع عالمة (صح) في مربع
Checked
اإلختيار الذي يظهر أم ال

˂ مثال لبرمجة االداه من خالل الكود :

: Label Control o
˂ هو تستخدم هذه األداة لكتابة نص عليها لعرض مهمة أو وظيفة أداة آخرى.
˂ ومن اهم خصائها هى تتشابة مع الخصائص العامة للجميع االدوات التى تم شرحها
مسبقاً.

: LinkLabel Control o
˂ هى تشبه اداه الليبل ولكن لها مميزات اخرى منها تصفح مثال مواقع الويب او
االنتقال الى فورم اخرى
˂ ثم برمجتها من خالل الحدث  LinkClickedوكتابة مثال :

: ListBox Control o
˂ هى عباره عن حاويه للعديد او مجموعة من النصوص او االرقام
˂ تلك االداه ومن الممكن ان تستغلها فى تسلسل عناصرها لالختيار بينهم ومن اهم
خصائصها هى :
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الخاصية
Items
MultiColumn
Stored

الوظيفة
الضافه عناصر الى الليست بوكس
المكانيه العرض فى اكثر من عمود واذا كانت القيمة  Trueوتسمح
بعرض العناصر على صورة أعمدة واما  Falseعرضها على عمود واحد
لترتيب العناصر ابجديا واذا كانت القيمة  Trueوتعني ترتيب العناصر
المعروضة داخل األداة تصاعديا ً واما  Falseعرضها بال ترتيب

˂ كيفية التعامل مع  ListBoxمن خالل الكود :

: MaskedTextBox Control o
˂ وهى اداه مثل التكست بوكس تماما ولكن تختلف فى كونها من الممكن عمل قناع
معين الجبار المستخدم بنوع الدتا المطلوب مثل قناع تليفون او تاريخ ومن اهم
خصائصها :
الخاصية
Mask
PasswordChar
PromptChar
Text

الوظيفة
لتحديد شكل الماسك بشكل  #كدالله على الداتا
الظهار شكل الكتابه ان كان البيان عباره عن رقم سرى فالرقم السرى
اليجوز اظهاره اثناء الكتابه حتى اليقوم احد بمعرفتها
شكل الحرف المستخدم في تنسيق األداة ويمكنك تغييره بإضافة أي حرف
آخر سواه
لمعرفة القيمة التي أدخلها المستخدم لالداه
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: MonthCalendar Control o
˂ فهى تستخدم في نفس الغرض الذي تستخدم فيه األداة  DataTimePickerإال
أنها تقوم بالعرض على صورة نتيجة على الفورم:
˂ وعند إختيار تاريخ من هذه األداة يتم إخفاء هذه األداة مرة أخرى وإنتقال قيمة
التاريخ المختار إلى أداة النص من الكود التالى

: NotifyIcon Control o
˂ لجعل أيقونه للبرنامج ووضعها بجوار الساعة في الـشريط  Taskbarو اغالق
حسبما يتراى للمبرمج بناء على ظروف البرنامج :
الخاصية
Icon

الوظيفة
لتحديد شكل ال  NotifyIconو ممكن هنا عمل
 ContextMenuStripواستغاللها عندما يتم عمل ريت كليك على ال
 NotifyIconبجوار الساعة

˂ عندما نضغط كليك على زر اخفاء الفورم إذا قمنا بالضغط كليك يمين على األيقونه

نالحظ التالي
˂ وتلك االكواد المكتوبة فى الزرين :
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: NumericUpDown Control o
˂ تستخدم لعمل زياده او نقصان فى االرقام الموجوده باالداه
الخاصية
Increment
Maximum
Minimum
UpDownAlign
Value

الوظيفة
لعمل زياده بمقدار معين
وهى اقصى قيمه للزياده
اقل قيمه يمكن عرضها
لتحديد مكان االسهم وهو يمين ويسار
قيمه الخاصيه عند الظهور

: DomainUpDown Control o
˂ تستخدم لعمل زيادة أو نقص في األرقام الموجوده باآلداة بقيمة معينة
الخاصية
Items
ReadOnly
Sorted
Wrap

الوظيفة
وضع بها مجموعة من العناصر
لجعلها للقراءه فقط
لتريبها تصاعديا
لجعلها تعاد عندما تصل الى نهاية العنصر

: PictureBox Control o
˂ تستخدم هذه األداة في عرض إحدى الصور الموجودة على الجهاز.
الخاصية
Image
˂

الوظيفة
تستخدم لتحديد الصوره

كيفية التعامل معها بالكود :
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: ProgressBar Control o
˂ ان كانت هناك بعض االجراءات تستغرق وقتا ما يمكن استخدام تلك االداه لعمل زياده
مرئيه حتى اليشعر المستخدم بالملل ومن اهم هذه خصائصها :
الخاصية
ForeColor
Maximum /
Minimum
Value
Style

الوظيفة
لتحديد لون الشريط
لتحديد الحد االدنى واالقصى من الزياده للشريط
قيمه بدايه الشريط وفى الغالب تكون صفر
لتحديد شكل الشريط

˂ ومن خالل الكود سوف نستخدم اداه التيمر لزيادتها :

: RadioButton Control o
˂ لتحديد إختيار واحد فقط من مجموعة إختيارات
˂ من خالل الكود يوضح كيف تستخدم مثال فى تحديد نوع الجنس (ذكر ام انثى)

: RichTextBox Control o
˂ هى نفس اداه  NotePadالتى تستخدم فى الويندز وهى تشبه اداه TextBox
˂ من خالل الكود سوف نرى اشكال مختلفة من الكود :
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: TextBox Control o
˂ يستخدم فى استقبال مدخالت مستخدم البرنامج ومن اهم خصائصها
الوظيفة
الخاصية
وهى النص المكتوب على االداه والتكست بوكس هى اداه استقبال البيانات
Text
من المستخدم
المكانيه تعدد السطور داخل تلك االداه وذلك حسب ظروف البرنامج وهى
MultiLine
تاخد  Trueتعدد الخطوط وفالعكس لعدم التعدد السطور
 وهى لتحديد حاله االحترف ستواء كابتتل او استمول او عاديته حستب
مايقوم المستخدم بتحديده
 : Normal لكتابة الحروف داخل األداة كما كتابها المستخدم
CaracterCasing
 : Lower لجعل الحروف داخل األداة بحالة صغيرة
 : Upper لجعل الحروف داخل األداة بحالة كبيرة
تختص بادخال مجموعه من السطور ولن تظهر تلك السطور اال ان كان
Lines
الخاصيه  MultiLineترو
نستخدم الدخال رقم سرى فاى شكل نحدده حتى يظهر للمستخدم على شكل
PasswordChar
رموز
تستخدم لمنع ادخال بيانات الى اداه التكست ان كانت ترو لجعلها للعرض
ReadOnly
فقط
لعمل شريط تمرير سواء افقى او راسى او كالهما او عدم وجود شريط
ScrollBars
تمرير اساسا
لتحديد محاذاه النص يمين ام يسار ام منتصف
TextAlign
لمحاذاه النص تلقائيا وان تم التفعيل هنا فال داعى لخاصيه شريط التمرير
WordWrap
االفقى

: ToolTip Control o
˂ بعرض تلميح بسيط عن األداة بمجد المرور بالمؤشر على األداة التي نريد عرض تلميح
˂ وبمجرد وضع هذه األداة على الفورمة فإن أي أداة على الفورمة تضاف إليها خاصية
جديدة لها
الخاصية
Active
BackColor
ForeColor

ToolTipIcon

الوظيفة
لو القيمه ترو يظهر التعليق بمجرد تمرير الموس ولو  Falseاليظهر التعليق
مهما كان
لون خلفيه شريط التلميح
لون خط شريط التلميح
تحديد ايقونه التلميح وهى رموز جاهزه يتم االختيار بينهما وتاخذ عده قيم منها
:
 : None أي ال يتم وضع اي أيقونات لشريط التمرير.
 : Info أي يتم وضع أيقونة على الشريط عبارة معلومات .
 : Warning وهى لوضع أيقونة عبارة عن عالمة تحذير للمستخدم.
 : Error وهتتى لوضتتع أيقونتتة تعبتتر عتتن ان هنتتاك خطتتأ هتتو مقتتدم علتتى
تنفيذه.
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: Web Browser Control o
˂ تستخدم لعرض المواقع االنترنت والتفصح من خاللها  -ومن خالل االكواد هنرى
التعامل مع هذه االداه
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الفصل الرابع  :االدوات الموجودة
Containers
: FlowLayoutPanel Control o
˂ هى حاوية لالدوات بداخلها وبتعملها لها ترتيب لوحدها حيث انها هتوفر وقت كبير
فى ترتيب العناصر
الخاصية
FlowDirection
WrapContents
ScrollBars

الوظيفة
لتحديد اتجاه العناصر داخل الحاوية
لجعتتتتل عناصتتتتر التزيتتتتد عتتتتن حتتتتدود الحاويتتتتة وبالتتتتتالى عتتتتدم احتيتتتتاج لتتتتـ
ScrollBars
لظهتتتتتتور شتتتتتتريط المتتتتتترور االفقتتتتتتى والراستتتتتتى وتعمتتتتتتل متتتتتتع الخاصتتتتتتية
WrapContents

: Tab Control o
˂ هى حاوية لالدوات بداخلها ولكن من الممكن عمل اكثر من تاب وبكل تاب بها صفحة
مختلفة بادوات مختلفة عن االخرى.
˂ عن طريق بالضغط كليك يمين ثم نقوم بالضغط على  AddTabواضافة تاب جديد
الوظيفة
الخاصية
 RightToLeftLayالتابات تحولت من إتجاه اليسار إلى إتجاه اليمين اذا القيمة بترو
out
هى اسم التاب الصفحة
Text
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الفصل الخامس  :االدوات الموجودة
)(Menus & Toolbars
: ContextMenuStrip Control o

˂ إلظهار القوائم المختصرة عند النقر يمينا ً بالمؤشر على الفورم.
˂ ولبرمجه احد العناصر نقوم بالضغط دبل كليك عليه لنذهب الى شاشه الكود
˂ واذا اردنا تعديل فى خصائص االداه او عناصر نضغط عليها كليك ثم نقوم بتعديل فى

خصائصها

: MenuStrip Control o
˂ لصناعة القوائم التي يمكن وضعها في البرنامج للتسهيل على المستخدم في تنفيذه
أوامره.
˂ وهى اداه صناعه القوائم كما يوجد بكل البرامج من File / View / Edit /
˂ واذا اردنا عمل شريط قوائم اخر سنقوم بعمل اداه جديد وعمل شريط اخر
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: ToolStrip Control o
˂
˂
˂
˂

لتصميم شريط األدوات على الفورمة يعنى ببساطه هو شريط ال StandardBar
وهذه الشريط للتسهيل المستخدم البرنامج
واذا اردنا عمل شريط قوائم اخر سنقوم بعمل اداه جديد وعمل شريط اخر
اما عن البرمجه فالبضغط دبل كليك يتم الذهاب الى شاشه الكود

: ToolStripContainer Control o
˂ هي وعاء يحتوي على  ToolStripوهذه االداه بتسمح بأكثر من اداه ToolStrip
في الجانب .ToolStripContainer
˂ يمكن أن تحتوي لوحة على كل جانب من نموذج فقط MenuControl
( MenuStrip ،ToolStripأو .)StatusStrip
˂ لوحة المركزية  ToolStripContainerيمكن أن تحتوي على واحد أو أكثر من
عناصر التحكم األخرى وتوسيع اللوحة التي اردت إضافة .ToolStrip
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الفصل السادس  :االدوات الموجودة
)(Components
: ErrorProvider Control o
˂ هى عباره عن ايقونه تظهر وميض وقت خطا فى مكان معين
الخاصية
BlinkRate
BlinkStyle
Icon

الوظيفة
تحدد درجه الوميض
ونختار واحده من ثالث اولها
 : BlinkDifferentErrorهنا يحدث الوميض عدد مرات ويتوقف
 : AlwaysBlinkهنا اليتوقف الوميض نهائيا
 : NeverBlinkاى اليحدث وميض نهائيا
لتغير شكل االيقونه االفتراضيه

˂ وبرمجه االداه تكون كما يلى ولكن بعد تصحيح الخطا ستظل االداه موجوده
والخفائها يكون كما يلى

: Timer Control o
˂ هى تحديد مده الزمنية لتنفيذ كود معين وبعدها يعاد تكرار
الخاصية
Interval
Enabled

الوظيفة
تحدد الوقت المنتظر إلعادة تكرار الكود مرة أخرى
تحدد إمكانية تشغيل المؤقت الخاص بهذه األداة والقيمتة  Trueفتإن الكتود
سيتم تكراره و القيمة  Falseفإنه لن يتم تكرار الكود

˂ مشروع لجعل برنامج يتعامل الوقت من خالل هذه االداه بالكود :
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الفصل السادس  :االدوات الموجودة
)(Printing
: PageSetupDialog Control o
˂ هى بفتح نافذه اعداد الصفحة.

: PrintDialog Control o
˂ هى بتفتح نافذه الطباعة.

: PrintDocumet Control o
˂ هى اللى بتمكن ادخال المحتوى الذى نريد طباعته.

: PrintPreview Control o
˂ هى بتجعل نراه المحتوى قبل طباعته

: PrintPreviewDialog Control o
˂ هى نفس االداه السابقة بس بتظهر فى Dialog
 شرح االدوات عن طريق مشروع :
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المكون االساسى للطباعة فى  NET.هو  PrintDocumetفالقيام باى عملية طباعة البد اوال من اضافة هذا
المكون الى المشروع وهو غير مرئى فى وقت التنفيذ ويظهر فى صينية المكونات فى وقت التصميم،
للبدء فى عملية الطباعة يتم استدعاء الطريقة  Printللكائن  PrintDocumetوهذه الطريقة ال تفعل شئ غير
انها تفجر الحدث  PrintPageوهذا هو المكان الذى يوضع فيه الكود المسئول عن توليد المخرجات للطباعة يتم
انشاء المخرجات بواسطة طرق الرسم للكائن  Graphicوتبدأ عملية الطباعة بعد انهاء الحدث PrintPage

لفهم ما سبق انشئ مشروع جديد واضف  Buttonوضع نسخة من المكون  PrintDocumetعلى الفورم فى
حدث النقر للزر اكتب الكود التالى والذى يقوم بتفجير حدث طباعة الصفحة :
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
()PrintDocument1.Print
End Sub
وبالنقر المزدوج على المكون  PrintDocumetتصل للحدث  PrintPageالممرر الثانى للحدث  eيعرض كل
الخواص التى تحتاجها فى عملية الطباعة الخاصية  Graphicsتستخدم لتوليد المخرجات الى سترسل للطباعة
الخاصية  MarginBoundsتحتوى على معلومات حول منطقة الطباعة للصفحة (الهوامش المحددة من قبل
المستخدم والتى يجب اخذها بعين االعتبار عند الطباعة)  ،الخاصية  PageSettingsتحتوى على معلومات حول
الصفحة التى ستطبعها(حجم الصفحة ،اتجاه الصفحة ،الهوامش وما الى ذلك )...ومن ضمن خواص الكائن
 PageSettingsالخاصية  PrinterSettingsوهو كائن اخر يحتوى على معلومات حول الطابعة واالعدادات
الخاصة بها
اكتب الكود التالى فى الحدث  PrintPageوهذا الكود يقوم بطباعة مستطيل يغلق منطقة الطباعه للصفحة
(الهوامش) ويقوم بطباعة نص فى داخله كما يقوم بطباعة نص خارج منطقة الطباعة القيمة االفتراضية للهوامش
هى  1انش لكل جانب

Private Sub PrintDocument1_PrintPage(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage
Dim G As Graphics = e.Graphics
Dim X, Y, W, H As Integer
X = e.MarginBounds.X
Y = e.MarginBounds.Y
W = e.MarginBounds.Width
H = e.MarginBounds.Height
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))G.DrawRectangle(Pens.Blue, New Rectangle(X, Y, W, H
)Dim prnFont As New Font("Comic Sans MS", 36, FontStyle.Regular
G.DrawString("Printing with VB.NET ،"prnFont_ ،
)Brushes.Green, 150, 300
"G.DrawString("Sample Printout_ ،
)New Font("Verdana", 16, FontStyle.Regular_ ،
)Brushes.Gray, -10, -10
End Sub
الصور للشرح :

الكائن  : PageSettingsوهو يحتوى على الخواص التالية :
:Boundsونعود بكائن مستطيل  Rectangleيمثل حجم الصفحة وهذه الخاصية مكافئة للخاصية
 MarginBoundsللممرر  eفى الحدث  ، printpageاال ان الخاصية  Boundsال تاخذ بعين االعتبار الهوامش
المحددة من قبل المستخدم فى مريع حوار اعدادات الصفحة ،فصفحة بحجم  letterابعاد المستطيل تكون
 1188×058وصفحة بحجم  A4تكون االبعاد  : Color ، 1161×028تعود بقيمة منطقية  True/Falseاسند
اليها القيمة  Trueاذا كانت الطابعة ملونة
If printDoc.PrinterSettings.SupportsColor Then
e.PageSettings.Color = True
End If
 : Orientationوهى تعود بقيمة منطقية وهى تحدد اتحاه الطباعة هل هو افقيا  landscapeاو عموديا
، portraitاستخدم هذه الخاصية لمعرفة االتجاه الذى يحدده المستخدم فى مربع حوار اعدادات الصفحة ،وتغيير
قيمة هذه الخاصية لن يؤثر فى عملية الطباعة مباشرة اذ البد من كتابة الكود الالزم لتغيير اتجاه الطباعة (تبديل
عرض وارتفاع الصفحة)
 : Marginsتعود بكائن يمثل الهوامش المحددة من قبل المستخدم كخواص ( Top, Left, Right,
.)Bottom
 :PaperSizeوتعود هذه الخاصية بكائن يمثل حجم الورق  ،وابعاد الورقة هى تماما مثل االبعاد التى نحصل
عليها من الخاصية  Boundsولكن توجد خاصيتان مهمتان لهذا الكائن هما  Kindو  PaperNameالخاصية
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 Kindتاخذ احدى قيم المرقم  ).PaperKind (Letter, B5 Envelope, etcبينما الخاصية PaperName
تستخدم مع الحجوم المخصصة من قبل المستخدم
 : PaperSourceتعود بكائن يمثل نوع ملقم الورق او صينية الورق على الطابعة المختارة فمثال للطابعات
ذات صينية الورق المفردة قيمة الخاصية  PaperSourceNameللكائن  PaperSourceتكون '' Auto Sheet
".Feeder
 : PrinterResolutionتعود بكائن يمثل دقة الطباعة الخواص  X,Yلهذا الكائن تعود بالقيم االفقية
والعمودية على التوالى كنقاط لكل انش  DPIوالخاصية  Kindتتضمن عدة خواص ( Low, Medium, High,
) Custom, Draft
 : PrinterSettingsتعود بكائن يمثل خواص الطابعة استخدم هذه الخاصية لمعرقة الخواص التى يحددها
المستخدم فى مربع حوار اعددات الطابعة.
الكائن  PrinterSettingsمن اهم خواص هذا الكائن:
 :InstalledPrintersوهى تسترجع اسماء كل الطابعات المثبته على الكمبيوتر بالضافة الى اسماء الطابعات
الموجودة ضمن الشبكة وله الحق فى الوصول اليها  : Copiesفى هذه الخاصية يتم تحديد عدد النسخ المراد
طباعتها استخدم الخاصية  MaximumCopiesلمعرفة اقصى عدد من النسخ تسمح به الطابعة فى المرة الواحدة
 : SupportsColorتعود بقيمة منطقية تحدد اذا ما كانت الطابعة تدعم الطباعة بااللوان ام ال  :IsValidذات
قيمة منطقية وتحدد اذاما كان اسم الطابعة صحيح وان الطابعة متوفرة The Printing Dialog Boxes
توجد ثالث كائنات تظهر كمربعات حوار فى وقت التنفيذ تستتخدم بجانب الكائن  Print Documentللتحكم فى
عملية الطباعة واالستجابة لخيارات المستخدم  PageSetupDialogوهو يسمح للمستخدم بتحديد اعدادات
الصفحة (اتجاه الطباعة،الهوامش،الورق ).....صندوق الحوار هذا يعود بكائن  PageSettingيمثل االعدادات
المحددة من قبل المستخدم والتى يجب اخذها بعين االعتبار وجعل التطبيق يقوم بالطباعة على حسب ما يحده
المستخدم
With PageSetupDialog1
PageSettings = PrintDocument1.DefaultPageSettings.
_ If .ShowDialog =DialogResult.OK Then
PrintDocument1.DefaultPageSettings = .PageSettings
End With
 PrintDialogمربع حوار معروف لكل مستخدمى ويندوز وهو يسمح للمستخدم باختيار الطابعة وتحديد
خواصها اذا قمت بتجاهل هذا المربع الحوار سترسل المخرجات الى الطابعة االفتراضية بشكل تلقائى وسيتم استخدام
باقى االعدادات االفتراضية
_ = PrintDialog1.PrinterSettings
PrintDocument1.DefaultPageSettings.PrinterSettings
PrintDialog1.AllowSelection = True
PrintDialog1.AllowSomePages = True
If PrintDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
PageSetupDialog1.PageSettings = PrintDocument1.DefaultPageSettings
If PageSetupDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
_ = PrintDocument1.DefaultPageSettings
PageSetupDialog1.PageSettings
PrintDocument1.Print
End If
End If
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الشرح بالصور :

 PrintPreviewلعرض معاينة للمخرجات قبل طباعتها ويفضل توفيره للمستخدم دائما فهو يوفر كميات من
الحبر حيث يقوم بمعاينة المخرجات ورؤيتها فاذا كانت مالئمة بقوم بطباعتها وعند استخدام هذا الكائن الداعى
الستدعاء الطريقة  Printللكائن  PrintDocumentفقط قم باسناد الكائن PrintDocument
للخاصية Documentللكائن  PrintPreviewوباستدعاء الطريقة  ShowDialogيتم تفجير الحدث
 PagePrintوعرض المخرجات فى مربع حوار
الشرح بالصور :
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الفصل السادس  :االدوات الموجودة
)(Dialogs
: ColorDialog Control o
˂ تقوم تلك االداه بحمل لون بداخلها ويتم تطبيقه على مانريد
˂ وعند استدعاء تلك االداه يتم تحمليها اسفل النافذه فى وضع التصميم

: FolderBrowserDialog Control o
˂ تلك االداه تستخدم لعرض المجلدات على الهارد ديسك
˂ وهى مهمه جدا ان اردنا حفظ ملف فى مجلد معين
˂ واهم خصائص تلك االداه
الخاصية

الوظيفة
تحدد اول مكان يفتح عليه ال FolderBrowserDialog

RootFolder

SelectedPath

وهتتى لتحديتتد المستتار التتذى وصتتلنا اليتته وهتتو مهتتم جتتدا للعديتتد متتن االوامتتر
البرمجيه

˂ وعند استدعاء تلك االداه يتم تحمليها اسفل النافذه فى وضع التصميم
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: FontDialog Control o
˂ اختيار نوع خط معين لتطبيقه على فورم ما او اى اداه
˂ وعند استدعاء تلك االداه يتم تحمليها اسفل النافذه فى وضع التصميم

: OpenFileDialog Control o
˂ تقوم تلك االداه بالنداء على ملف وال تقوم بفتحه
˂ وعند استدعاء تلك االداه يتم تحمليها اسفل النافذه فى وضع التصميم

˂ ولفتح الملف المختار نقوم باستخدام االمر الواضح من الكود

)(OpenFileDialog1.ShowDialog
TextBox1.text = OpenFileDialog1.FileName
)System.Diagnostics.Process.Start(OpenFileDialog1.FileName
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