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التعليم الثانوي – توحيد املسارات

اسم املقرر

رمزه

الساعات املعتمدة

املستوى  /الفصل الدراسي

الربجمة بلغة
Visual Basic.Net

تقن 211

2

الثاني أو الثالث  /الثالث إىل السادس

المداخل

التوجيهات

المفردات
 استكشاف واجهة الربجمية.

صة
التوجيهات الخا ّ

التوجيهات العا ّمة

 تناول خصائص أمناط من لغا الربجمة املتوفّرة. التعرّض إىل أهمّ الوظائف والكائنا ضمن شريط القوائموشريط األدوا .

االستكشاف

 الربجمةةةةةةةةةةةةةةةةة بالكائنةةةةةةةةةةةةةةةةا  -التطرّق إىل خصائص الربجمة بالكائنا :OOP
Class, object, property, method
Oriented
Object
).Programming (OOP
 -تناول مميّزا الربجمة باألحداث . Events

 التدقيق يف حمتوى املواقعكما ميكن االستعانة بقوائم
خمتصرة

لعناوين

حيرص

املدرّس على توفريها.
 يكون هذا املدخل ذو طابعتطبيقي حبت إذ يتمّ تناول
خمتلف هذه املفردا
وضعيا

ذا

يف

داللة ضمن

مشروع يُنجزه الطالب.

المداخل
التعينات واملتغريات
والثوابت

املعامالت احلسابية

واملنطقية ومعامالت

المفردات
 التعامةةل مةةع الثوابةةت التعيينةةا
واملتغيّرا .

صة
التوجيهات الخا ّ
 -التعرّض

إىل

الثوابت

والتعيينا

التوجيهات العا ّمة
واملتغيّرا

( )Constant/variableوأوجه توظيفهما ضمن الربجمة.

 التعامةةل مةةع العمليةةا احلسةةابية  -التعريف باملعامال وسبل توظيفها:
واملنطقية ومعامال املقارنة.

 -معامال العمليا احلسابية (+

.)& ^ / * -

 -معامال العمليا املنطقية (.)And, Or, Not

املقارنة

 معامال املقارنة (≥ .)<, >, <>, =, ≤, التعامل مع الدوال.

الدوال

 التعريف بالدوال اجلاهزة وسبل توظيفها: الدوال النصية ()Val

 التعامل مع اجلُمل اخلوارزميّة.
اجلمل اخلوارزمية

التوجيهات

 تناول اجلُمل اخلوارزميّة التالية: اختاذ القرار ()IF/Then/Else
 التكرار (.)For/Next/Step

المداخل

التوجيهات

المفردات
 تصميم النّماذج واستخدامها.

التوجيهات العا ّمة

صة
التوجيهات الخا ّ
 تصميم النماذج ( )Formsوالتعرّض إىل خصائصهاالرّئيسية.
 إدراج منوذج ضمن مشروع والتعرّض إىل األحداث Eventsالرّئيسيّة املرتبطة بها.

النماذج

 -إدراج التعليما

الضرورية لعدد من أحداث النماذج

( )Forms' Eventsالرئيسيّة.
 التعرّض إىل أساليب النماذج ).(Forms Method التعامل مع عناصر التحكّم.

عناصر التحكم

 التعرّض إىل عناصر التحكّم ووظائفها: األزرار Buttons
 مربع الصورة PictureBox
 التسميا Labels
 مربع النص TextBox
 تقويم شهري MonthCalender
 اختيار تاريخ أو وقت DateTimePicker
 صندوق اجملموعة GroupBox

إدراج عناصر التحكّم ضمن
مناذج املشروع حسب احلاجة
إليها.

المداخل

المفردات

التوجيهات
صة
التوجيهات الخا ّ

 التعامل مع عناصر حتكّم  -التعرّض إىل عناصر حتكّم إضافية ووظائفها:
إضافية.

عناصر حتكم إضافية

التوجيهات العا ّمة
 -عند

اختيار

األداة

 أداة CheckBox

CheckBox

 أداة RadioButton

 RadioButtonيتم تنفيذ

 أداة ListBox

أمر حمدد كالتالي:

 أداة ComboBox

أو

 تنسيق لون اخللفية.
 تنسيق لون اخلط.
 إجراء عملية حسابية.
 ختزين قيمة حمددة يف
متغري.

 التعامل مع أساليب عناصر  -التعرض ألساليب عنصري التحكم  ComboBoxو
التحكم .
أساليب عناصر التحكم
ComboBox,
ListBox

 ListBoxوتوظيفها:
Add 
Remove 
RemoveAt 
Clear 
SelectItem 
Item (i) 
Count 

المفردات

المداخل
 التعامل

مع

التحكّم.

أحداث

التوجيهات
صة
التوجيهات الخا ّ
عناصر  -التعرض إىل أحداث عناصر التحكم وتوظيفها:
 احلدث TextChanged
 احلدث Click
 احلدث DoubleClick

أحداث عناصر التحكم

 احلدث Enter
 احلدث KeyPress
 احلدث MouseEnter
 احلدث MouseLeave
 إضافة تعليما برجمية ألحداث عناصر التحكّم. -إضافة شاشة افتتاحيّة للمشروع.

التوجيهات العا ّمة
 -إضافة

عناصر

التحكّم

والتعليما الضٍرورية لذلك.

