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 أساسيات بناء واجهات ويندوز الفصل األول: 

 Visual Studio 2013باستخدام 
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 عنوان الموضوع: 
 Visual Studio 2013أساسيات بناء واجيات ويندوز باستخدام 

 
 الكممات المفتاحية: 

GUI المقادة باألحداث. ، عناصر التحكم، النماذج، الخصائص، األحداث، الطرائق، التطبيقات 
 

 ممخص:
 .Visual Studio 2013ُنبين في ىذا الفصل أساسيات بناء تطبيقات ويندوز باستخدام 

 
 أهداف تعميمية:

 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
 .النماذج 
 .عناصر التحكم 
 .الخصائص 
 .الطرق 
 .األحداث 

 
 المخطط:

 Visual Studio 2013أساسيات واجيات ويندوز باستخدام 
 (Learning Objects)وحدات  4
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 مقدمة
  تكّون واجية المستخدم البيانية(GUI = Graphical User Interface)  الجزء من البرنامج الذي

 يشاىده المستخدم ويتعامل معو بشكل تفاعمي سيل. كما أنيا تُعطي البرنامج مظيره المعين.
  ولذا، فإن توفير مجموعة من عناصر التحكم سيمة االستخدام في أي تطبيق ُيعد عاماًل أساسيًا في

ار عناصر التحكم المناسبة ُيمّكن نجاح التطبيق وانتشاره. كما أن حسن تصميم واجيات التطبيق واختي
 المستخدمين من زيادة إنتاجيتيم وتفاعميم مع التطبيق بشكل بسيط و سريع.

 .ُيبين الشكل التالي مثااًل عن واجية مستخدم بيانية لتطبيق شيير تستخدم مجموعة من عناصر التحكم 
 

 

 
 ( ُيظير الشكل السابق واجية برنامج اآللة الحاسبةCalculator و ) التي تحوي العديد من عناصر

 التحكم:
 ( ففي أعمى النافذة، نجد شريط القوائمMenu Bar( والذي يحوي القوائم )Menus( عرض :)View ،)

 (.Help(، ومساعدة )Editتحرير )
 ( تحوي واجية ىذا البرنامج مجموعة من األزرارButtons لكل منيا ميمة ُيحّددىا البرنامج. مثل كتابة )

 عمميات الحسابية.األرقام وال
  ُتشّكل عناصر التحكم ىذه مكونات الواجية البيانية لمتطبيق، والتي يتفاعل المستخدم من خالليا مع

 مختمف وظائف البرنامج.
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  )تُبنى الواجيات البيانية باستخدام مجموعة من عناصر التحكم، والتي تدعى أحيانًا )كائنات
(Componentsيكون دور ىذه العناصر عرض م .) عمومات عمى الشاشة، أو تمكين المستخدم من

التفاعل مع البرنامج عن طريق الفأرة ولوحة المفاتيح أو بعض أساليب اإلدخال األخرى )كاألوامر 
 الصوتية(.

 
 :ُيظير الجدول التالي مجموعة من أكثر عناصر التحكم استخدامًا 

 
 شرح عنصر التحكم

 Label لصاقة
لمتحرير يعرض صور ونصوص غير قابمة 

 من قبل المستخدم.

 TextBox صندوق نص
ُيمّكن المستخدم من إدخال البيانات باستخدام 
لوحة المفاتيح، كما ُيستخدم لعرض نصوص 

 قابمة أو غير قابمة لمتحرير.
 يرفع حدثًا عند النقر عميو بالفأرة. Button زر

 CheckBox مربع اختيار
اختيار ُيمكن المستخدم من اختيار أو عدم 

 بند معين.

 RadioButton زر الخيار
يكون عادًة ضمن مجموعة من أزرار الخيار 

 حيث ُيمكن اختيار خيار واحد منيا فقط.

 ComboBox قائمة منسدلة
يوفر ىذا العنصر قائمة منسدلة من البنود 

 التي يستطيع المستخدم اختيار أحدىا.

 ListBox صندوق قائمة
من البنود التي يوفر ىذا العنصر قائمة 

يستطيع المستخدم اختيار واحد منيا أو 
 أكثر.

 NumericUpDown قائمة رقمية
تُمّكن المستخدم من اختيار قيمة رقمية 

 ضمن مجال محدد.
 صندوق صورة. PictureBox صندوق صورة

 صندوق يضم مجموعة من العناصر. GroupBox صندوق مجموعة
 العناصر.حاوية لمجموعة من  Panel لوحة
 ُيستخدم إلظيار تمميحات مساعدة. ToolTip تمميح
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 Visual Studio 2013البدء باستخدام 
بشكل بسيط  Windows Applicationsبإنشاء تطبيقات ويندوز  Visual Studio 2013يسمح محيط العمل 

 وسريع:
 .Visual Studio 2013افتح محيط العمل  .1
 أنشئ مشروع جديد: .2

File → New → Project 
 :، وقم بإدخال اسم المشروع ومسار التخزينVisual C#/Windows Forms Applicationاختر  .3

 

 
 :Form1يتم فتح مشروع جديد يحوي نموذج واحد  .4
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وكتابة الكود البرمجي الالزم لمعالجة  Toolboxُيمكنك اآلن إضافة عناصر تحكم من شريط األدوات  .5

 أحداث ىذه العناصر.
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 ( تُستخدم نماذج النوافذWindows Forms إلنشاء واجيات بيانية لمبرامج. حيث يكون النموذج )
(Form مكن أن يكون مربع حوار، أو نافذة ( عبارة عن عنصر بياني )نافذة( يظير عمى الشاشة. كما ُي

( Multiple Document Interface Window) ))نافذة واجية متعددة المستندات MDIمن النوع 
 والتي سنقوم بدراستيا الحقًا.

 ( يكون الكائنComponent نسخة من صف يحقق الواجية )IComponent لتي ُتعّرف التصرفات وا
(Behaviors( التي يجب عمى الكائن سموكيا، مثل كيفية تحميل )Load.المكون ) 

 ( تممك عناصر التحكم مثل الزر أو المصاقة تمثياًل بيانيًا في وضع التنفيذRuntime بينما نجد ،)
 (.Timerكائنات أخرى ليس ليا تمثيل بياني )مثل المؤقت 

 ير عناصر التحكم والكائنات الموجودة في صندوق أدوات نعرض فيما يمي شكاًل ُيظC# (ToolBox ،)
 وىي ُتصّنف بحسب وظائفيا.

 ( عند اختيار التصنيفAll Windows Forms في أعمى صندوق األدوات، ُيمكن استعراض جميع )
 عناصر التحكم والكائنات الموجودة ضمن باقي التصنيفات وذلك ضمن قائمة واحدة.

 إلضافة عنصر ت( حكم أو كائن إلى نموذجForm يجب اختياره وسحبو من صندوق األدوات إلى ،)
( من صندوق األدوات، والذي يظير في Pointerالنموذج. إللغاء التحديد، ُيمكن اختيار البند مؤشر )

 أول كل قائمة من األعمى. )سيجنبك ذلك أن تضيف عنصراً جديدًا إلى النموذج عن طريق الخطأ(.
 

  أكثر من نافذة عمى الشاشة، تكون النافذة الفعالة عند وجودActive Window  ىي الواقعة في المقدمة
 . عادًة، يكون لونو أكثر قتامة من باقي النوافذ.Highlightedمميز  Title Barوالتي ليا شريط عنوان 

 عالة أنيا "تممك تصبح نافذة ما فعالة عندما ينقر المستخدم في مكان ما داخميا، ونقول عن النافذة الف
ىو النافذة الفعالة  Visual Studio. عمى سبيل المثال، يكون صندوق األدوات في Focusالتركيز" 

عندما تقوم باختيار عنصر منو، وتكون نافذة الخصائص ىي النافذة الفعالة عندما تقوم بتحرير 
 خصائص عنصر ما.

  ُيشّكل النموذجForm  حاويةContainer  لعناصر التحكم والكائنات الموجودة عميو. فعندما تضيف
بتوليد كود دوره إنشاء  Visual Studioعنصر تحكم أو كائن إلى النموذج من صندوق األدوات، يقوم 

 نسخة من الغرض وتحديد خصائصو األساسية.

 Windows Formsنماذج النوافذ 

7 ISSN: 2617-989X



Events driven programming _ Ch1 

 

 
 

 تطوير، يتم تمقائيًا تعديل الكود المتولد من عندما تُعّدل خصائص الكائن أو عنصر التحكم في بيئة ال
. وعند حذفو، ُيحذف الكود المرتبط بو. تقوم بيئة التطوير بحفظ الكود المتولد في ممف NET.قبل 

 .Partial Classesمنفصل باستخدام الصفوف الجزئية 
 

  ومع أنو بإمكاننا أن نقوم بكتابة ىذا الكود بأنفسنا، إال أنو من األسيل أن نستعمل صندوق األدوات
 ييتم بالتفاصيل. Visual Studioونافذة الخصائص وأن نترك 

 
  توجد جميع عنصر التحكم والكائنات التي سنقوم بعرضيا في ىذا الفصل والذي يميو في فضاء األسماء

System.Windows.Forms. 
 

  نقوم عادًة عند بناء واجية تطبيق بإنشاء نموذج(Windows Form) و من ثم تعديل خصائصو، ثم ،
( وىي Event Handlersنضيف إليو عناصر تحكم ونعدل خصائصيم ونكتب معالجات ألحداثيم )

 طرائق تستجيب لألحداث التي يولدىا عنصر تحكم.
 لطرائق األكثر استخدامًا في النموذج ُنبين في الجدول التالي الخصائص واألحداث واForm: 

  

مجموعات 

 حسب

 الوظيفة
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 الوصف الخاصية أو الحدث أو الطريقة

 الخصائص

AcceptButton 
. Enterالزر الذي يتم نقره تمقائيًا عند ضغط محرف اإلدخال 

 وتنفيذ إجرائية النقر عمى الزر إن وجدت.

AutoScroll 
التمرير عند قيمة منطقية ُتحّدد فيما إذا أردنا أن تظير أشرطة 

 لزوميا.

CancelButton 
. وتنفيذ Escapeالزر الذي يتم نقره عند ضغط محرف اليروب 

 إجرائية النقر عمى الزر إن وجدت.

FormBorderStyle 
نمط إطار النموذج )بدون إطار، إطار مفرد، إطار ثالثي 

 األبعاد ...(.

Font 
االفتراضي خط النصوص التي تظير عمى النموذج، وىو الخط 

 لعناصر التحكم المضافة عميو.
Text .النص الذي يظير في شريط العنوان لمنموذج 

 الطرائق

Close 
تُغمق النموذج وتحرر جميع الموارد المرتبطة بو، كالذاكرة 

 المستخدمة لتخزين عناصره ومكوناتو. 
Hide .تقوم بإخفاء النموذج دون تحرير الموارد 

Show  نموذج مخفي.تقوم بإظيار 
 األحداث

Load 
ُيرفع ىذا الحدث قبل أن يتم إظيار النموذج لممستخدم. يقوم 

Visual Studio  بإظيار معالج ىذا الحدث عند النقر المزدوج
 .Visual Studioعمى النموذج في مصمم 

 
 نقوم بإنشاء عناصر التحكم، يقوم  عندماVisual Studio  بتوليد الكثير من الكود المتعمق بالواجية

إدارة الكود المرتبط بالواجيو. ويبقى عمى المبرمج  Visual Studioالبيانية. في البرمجة المرئية، يتولى 
 كتابة أجسام معالجات األحداث ليحدد ما الذي يجب عمى البرنامج القيام بو عندما يحدث حدث ما.
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  يا. فمثاًل، في برنامج بريد لمستخدم عادًة مع البرنامج ليحدد لو ما الميمة التي يجب عميو فعم يتفاعل ا
وبعد أن تكتب رسالة ما، فإن ضغط زر )إرسال( يطمب من البرنامج أن يرسل  E-Mailإلكتروني 

 الرسالة إلى العنوان المحدد.
 

 ت( وصف التطبيقات ذات الواجيات البيانية بأنيا تطبيقات مقادة باألحداثEvent Driven حيث أن ،)
تفاعل المستخدم مع مكون ما في الواجية يدفع البرنامج إلى تنفيذ ميمة محددة. نسمي ىذ التفاعل حدث 

Eventغالق . ومن ىذه األحداث: النقر عمى زر، والكتابة في مربع نص، واختيار بند من ق ائمة، وا 
 نموذج، وتحريك الفأرة.

  ندعو الطريقةMethod  التي ُتنفذ ميمة مرتبطة بحدث ما بمعالج الحدثEvent Handler وتدعى ،
 .Event Handlingعممية كتابة ىذه الطرائق بمعالجة األحداث 

 
 A Simple Event-Driven GUIواجهة بسيطة مقادة باألحداث 
 ُيظير رسالة لممستخدم عند النقر عميو. Buttonيحوي زر  Formنقوم في المثال التالي، بإنشاء نموذج 

 
1 // SimpleEventExampleForm.cs 
2 // Simple event handling example. 
3 using System; 
4 using System.Windows.Forms; 
5 namespace SimpleEventExample 
6 { 
7 // Form that shows a simple event handler 
8 public partial class SimpleEventExampleForm : Form 
9 { 
10 // default constructor 
11 public SimpleEventExampleForm() 
12 { 
13  InitializeComponent(); 
14 } // end constructor 
15 // handles click event of Button clickButton 
16 private void clickButton_Click( object sender, EventArgs e ) 
17 { 
18             MessageBox.Show( "Button was clicked." ); 
19 } // end method clickButton_Click 
20 } // end class SimpleEventExampleForm 
21 } // end namespace SimpleEventExample 

 Events Handlingمعالجة األحداث 
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  لتنفيذ ىذا المثال، نقوم أواًل بإنشاء تطبيقWindows .جديد ونضيف زرًا إلى النموذج 
  في نافذة الخصائص لمزر، ُنعّدل اسم الزر إلىclickButton ونعّدل الخاصية ،Text  لو لتصبح

Click Me يصطمح بعض المبرمجون عادًة عمى إضافة نمط الغرض في نياية اسمو مثل .
clickButton  الذي لو النمطButtonلغرض مما ُيساعد المبرمج ، وذلك لمداللة داخل الكود عمى نمط ا

 عمى تذكر الغرض.
  وبما أننا نريد من البرنامج أن يستجيب بإظيار صندوق رسالةMessageBox  عندما يقوم المستخدم

لمعالجة حدث النقر عمى الزر. ُيمكن  Event Handlerبنقر الزر السابق. فيجب إنشاء معالج حدث 
إنشاء ىذا المعالج بالنقر المزدوج عمى الزر، سيؤدي ذلك إلى تعريف معالج الحدث التالي )الحظ أنو 

 يكون بدايًة فارغًا(:
private void clickButton_Click( object sender, EventArgs e ) 

{ 
 
} 

  تصطمح.NET الشكل التالي: عمى تسمية طريقة معالج الحدث عمى 
controlName_eventName  مثلclickButton_Click 

  سيتم تنفيذ ىذه الطريقة عندما يقوم المستخدم في وضع التنفيذ بالنقر عمى الزرclickButton. 
 :يتمقى كل معالج حدث وسيطين عند استدعائو 
والثاني يدل عمى وسائط يدل عمى الغرض الذي أنشأ الحدث.  – objectمن النمط  senderواسمو  -األول 

. يحتوي ىذا المتحول عادًة عمى معمومات e)أو أحد أبنائو(، ويسمى عادًة  EventArgsالحدث وىو من النمط 
 إضافية عن الحدث.

 لالستجابة عمى حدث نقر الزر بإظيار رسالة، نكتب الكود التالي في جسم معالج الحدث:
MessageBox.Show( "Button was clicked." ); 

11 ISSN: 2617-989X



Events driven programming _ Ch1 

 

 

 :يكون الشكل النيائي لمعالج الحدث 
      private void clickButton_Click( object sender, EventArgs e ) 

      { 

         MessageBox.Show( "Button was clicked." ); 

      } 

       

 :عند تشغيل البرنامج والنقر عمى الزر تظير الرسالة الموافقة 

 
 

 Visual Studioالكود المولد من قبل 
  عندما نقوم ببناء واجية بيانية في وضع التصميم، يقومVisual Studio  بتوليد الكود الذي يقوم ببناء

 ىذه الواجية وتييئتيا برمجيًا.
  ُيخّزن ىذا الكود في ممف خاص لكل نموذج يدعىDesigner.cs  وفي مثالنا(

SimpleEventExampleForm.Designer.cs) 
  يمكن فتح ىذا الممف عن طريق توسيع عقدة الممف الذي نعمل عميو

(SimpleEventExampleForm.cs ثم النقر المزدوج عمى الممف )Designer.cs  المطموب، يظير
 58إلى  23بطي األسطر من  Visual Studioالشكل التالي والذي يميو محتوى الممف في مثالنا، يقوم 

 بشكل افتراضي.
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  يمكنك فيم ىذا الكود! إال أنو، وبما أنVisual Studio  يولد ويدير ىذا الكود، فال داعي لمطالعتو! في
الحقيقة، لست بحاجة لفيم معظم الكود المكتوب لبناء الواجيات البيانية، إال أننا اآلن نحاول شرح كيفية 

 عمل التطبيقات ذات الواجية البيانية.
  الذي ُيعّرف النموذج إن الكود المولد آليًا والذي ُيعّرف الواجية البياينة ىو في الواقع جزء من الصف

 (.SimpleEventExampleForm)في حالتنا 
  تّم استعمال الكممة المفتاحيةpartial  في السطر األول من الشكل السابق والتي تسمح بتوزيع تعريف

 الصف عمى أكثر من ممف.
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  تعريف الزر  30نالحظ في السطرclickButton و والذي قمنا بإنشائو في وضع التصميم، والذي ى
 .SimpleEventExampleFormضمن الصف  Instance Variableمتحول منَتسخ 

  يقومC#  بتعريف متحول لكل عنصر تحكم نضيفو في وضع التصميم. ويكون ىذا المتحول خاص
private .بشكل افتراضي 

  كما يحوي الكود أيضًا عمى الطريقةDispose  لتحرير الموارد. والطريقةInitializeComponent في( 
( والتي تحوي الكود الذي ينشئ الزر ويحدد خصائصو وخصائص النموذج 52إلى  28السطور من 

 الموافقة لما تم إدخالو في نافذة الخصائص في وضع التصميم.
  الحظ أنVisual Studio  (، كما أنو تّم توليد السطر رقم 34إلى  32يضيف تعميقات )األسطر من

 عندما أنشأنا حدث النقر عمى الزر. 41
  يتّم استدعاء الطريقةInitializeComponent  عند إنشاء النموذج ويتم فييا تحديد الخصائص كعنوان

 النموذج وحجمو وأحجام عناصر التحكم ونصوصيا.
  كما أنVisual Studio يستعمل ىذا الكود إلظيار النموذج في وضع التصميم. إن تعديل كود الطريقة 

InitializeComponent  من قبل المبرمج بشكل خاطئ قد يحول دون إمكانية عرض الواجية بشكل
 صحيح!

 
 ( وآلية معالجة األحداثDelegatesالمفوضات )

 ُيدعى ( عنصر التحكم الذي يولد الحدث بمرسل الحدثEvent Sender مثاًل، يؤدي نقر زر أمر .)
 بح الزر مرساًل ليذا الحدث.من قبل المستخدم إلى توليد حدث النقر وبص

 ( بينما تُدعى الطريقة المسؤولة عن معالجة الحدث بمستقبل الحدثEvent Receiver وعندما .)
 يحصل الحدث يقوم مرسل الحدث باستدعاء مستقبل الحدث ليعالج الحدث.

  األحداث في  معالجةإن آلية.NET  ما، تسمح باختيار أي اسم لمطريقة المسؤولة عن معالجة حدث
معين( لتمقي المعمومات المرتبطة  Signatureإال أنو يجب لمطريقة أن تمتمك وسائطًا مناسبة )توقيع 

بالحدث. وبما أنو ُيمكن لممبرمج اختيار اسم الطريقة بنفسو فال بد من وجود آلية لتحديد شكل الطريقة 
 المستقبمة لمحدث.

 
 Delegatesالمفوضات 

  "يتم ربط معالجات األحداث إلى أحداث عنصر التحكم باستعمال أغراض خاصة تدعى "المفوضات
Delegates توقيع( ُيحّدد غرض مفوض مرجع لطريقة ليا ترويسة .Signature ُيحّددىا التصريح )

عن نمط المفوض. تتوفر مجموعة من المفوضات مسبقة التعريف لتغطي جميع أحداث عناصر تحكم 
 البيانية. الواجية
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  فمثاًل، يوجد نمط مفوض ُمعّرف لحدث نقر زر واسموEventHandler  في فضاء األسماء
System:ذا بحثت عن ىذا النمط في ممفات المساعدة سترى السطر التالي  ، وا 

public delegate void EventHandler(object sender, EventArgs e); 
  الحظ استعمال الكممة المفتاحيةdelegate  لتعريف نمط مفوض اسموEventHandler والذي ُيحدد ،

، والثاني من objectوتتمقى وسيطين، األول ىو مرسل الحدث وىو من النمط  voidتوقيع لطريقة ُترجع 
من المثال السابق سترى أن  61، إذا قارنت تعريف المفوض السابق مع السطر EventArgsالنمط 

 المفوض:معالج الحدث ُيطابق تعريف نمط 
private void clickButton_Click( object sender, EventArgs e ) 

 
 تحديد الطريقة التي يجب عمى المفوض استدعاؤها

  يستدعي مرسل الحدث غرض مفوض وكأنو طريقة. أي أنو وبما أن معالج الحدث ُيعّرف كغرض
يستدعي غرض  مفوض، يستطيع مرسل الحدث استدعاءه ببساطة عندما يحصل الحدث. فالزر

 ليستجيب لمنقر. –EventHandlerوىو من النمط –المفوض الخاص بو 
  ولكي يتّم تعيين أنclickButton_Click  ىي الطريقة المطموب استدعاؤىا يقومVisual Studio 

ىذا  Visual Studioمن الشكل السابق حيث يضيف  41بالربط بين الطريقة والزر. الحظ السطر 
 لمزدوج عمى الزر في وضع التصميم.الكود عند النقر ا

 :تقوم العبارة 
this.clickButton_Click.Click+ = new System.EventHandler(this.clickButton_Click); 

 .clickButton_Clickوتييئتو بالطريقة  EventHandlerبإنشاء غرض مفوض من النمط 
  إلضافة غرض المفوض إلى حدث نقر الزر. مما يعني أن الطريقة  =+المعامل  41يستعمل السطر

clickButton_Click  .ستُنفذ عندما يقوم المستخدم بالنقر عمى الزر 
  في الواقع، ُيمكن أن نحدد أكثر من طريقة ليتم استدعاؤىم كرد عمى الحدث وذلك عن طريق إضافة

 .41بالمكتوبة في السطر مفوضات أخرى إلى حدث نقر الزر بكتابة عبارات شبيية 
 

  توصف مفوضات األحداث بأنيا متعددةMulticast )أي أنيا تمثل مجموعة من الطرائق )المفوضات ،
تحمل جميعيا نفس الترويسة )التوقيع(، تُمكننا ىذه المفوضات المتعددة من استدعاء أكثر من طريقة 

جميع الطرائق المشار إلييا من  لمرد عمى حدث محدد، فعندما يحصل حدث ما يستدعي مرسل الحدث
 .Event Multicastingالمفوض المتعدد، يدعى ىذا بتعدد األحداث 

 
  ُتشتق مفوضات األحداث من الصفMulticastDelegate والذي ُيشتق بدوره من الصف ،

Delegate وكالىما في فضاء األسماء ،System. 
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 طرق أخرى إلنشاء معالجات أحداث
 بق بالنقر المزدوج عمى الزر في وضع التصميم لنكتب لو معالج حدث. ُينشئ قمنا في المثال السا

Visual Studio  بيذه الطريقة معالج حدث لمحدث االفتراضيDefault Event  ليذا العنصر، أي
 الحدث األكثر استخدامًا عادًة ليذا العنصر )النقر لمزر مثاًل(.

  ،وكل منيا يممك معالج حدث خاص بو. تممك عناصر التحكم أنواعًا عديدة من األحداث 
 

 استعمال نافذة الخصائص إلنشاء معالجات أحداث
 ُيمكن إنشاء معالجات أحداث إضافية عن طريق نافذة الخصائصProperties Window .لمعنصر 
  عند اختيار عنصر تحكم ثم النقر عمى زرEvents  في نافذة الخصائص والذي يبدو في الشكل التالي

وعميو رمز يشبو البرق، ستظير قائمة بجميع أحداث ىذا العنصر. ُيمكن إظيار كود معالج حدث 
موجود أو إنشاء معالج حدث جديد بالنقر المزدوج عمى اسم الحدث، كما ُيمكن استخدام القائمة المنسدلة 

موجودة، حيث تظير قائمة بالطرائق التي تحقق ترويسة المفوض بجانب اسم الحدث لربطو إلى طريقة 
 المرتبط بالحدث المحدد.

  ُيمكن العودة إلى خصائص العنصر بالنقر عمى زرProperties  خصائص( الموضح في الشكل(
 التالي.

 

 

  

 الحدث

 المحدد

 زر

 األحداث

 زر

 الخصائص

16 ISSN: 2617-989X



Events driven programming _ Ch1 

 

 إيجاد معمومات عن الحدث
  ُيمكن استخدام توثيقVisual Studio  لمحصول عمى المزيد من المعمومات حول األحداث المختمفة

 لعنصر تحكم ما.
  اختر مثاًل زر األمر ثم اضغطF1 :لفتح صفحة المساعدة عن أزرار األمر 

 
  انقر عمى الرابطButton Events :مثاًل لمحصول عمى شرح عن أحداث الزر 
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  ثم انقر الرابطClick :لمحصول عمى شرح ومثال مساعد عن حدث النقر لمزر 
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 .نعرض فيما يمي خصائص شائعة لمعديد من عناصر التحكم 
   ُتشتق عناصر التحكم من الصفControl  في فضاء األسماءSystem.Windows.Froms . 
  ُيظير الجدول التالي بعض خصائص وطرائق الصفControl: 

 
خصائص وطرائق الصف 

Control 
 الوصف  

  الخصائص

BackColor .لون خمفية عنصر التحكم 
BackgroundImage .صورة خمفية عنصر التحكم 

Enabled  تُحّدد فيما إذا كان العنصر فعااًل )أي فيما إذا كان ُيتاح لممستخدم
معو( وعادة تظير عناصر التحكم غير الفعالة بمون باىت التفاعل 

 كدليل عمى عدم فعاليتيا.
Focused .ا كان التركيز الحالي عمى العنصر  تُحّدد فيما إذ

Font .الخط المستعمل إلظيار نص عنصر التحكم 
ForeColor  المون األمامي لمعنصر، وُيّحدد عادًة لون النص في الخاصيةText. 
TabIndex  الترتيب الجدولي لمعنصر، فعندما يتم ضغط محرف الجدولةTab  ينتقل

التركيز بين العناصر وفق ترتيبيا الجدولي، ُيمكنك تحديد ىذا الترتيب 
 باستخدام ىذه الخاصية.

TabStop  إذا كانتtrue  مكن لممستخدم الوصول لمعنصر باستخدام الزر  Tabُي
م الزر   ال فمن نصل لو باستخدا  .Tabوا 

Text .النص المرتبط بالعنصر، يختمف موقعو ومظيره بحسب نمط العنصر 
Visible .تُحّدد فيما إذا كان العنصر مرئيًا أو ال 
  الطرائق
Focus .وضع التركيز عمى العنصر 
Hide  ُيسند  (.Visibleإلى  falseإخفاء العنصر )

Show  ُيسند( إظيار العنصرtrue  إلىVisible.) 
 

  ُيمكن تحديد قيم ىذه الخصائص لمعديد من عناصر التحكم. فمثاًل، تُحّدد الخاصيةText  النص الذي
يظير عمى عنصر التحكم. يختمف موقع النص ومظيره بحسب نوع العنصر، ففي النموذج يظير النص 

 في شريط العنوان، أما في حالة الزر يظير عمى سطح الزر.
  تنقل الطريقةFocus ى عنصر التحكم وتجعمو العنصر الفعال الحالي التركيز إلActive Control. 

خصائص وتوضع عنصر التحكم
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  عند الضغط عمى محرف الجدولةTab  في تطبيقاتWindows ينتقل التركيز من عنصر آلخر وفق ،
بإعطاء قيمة ليذه الخاصية بحسب  Visual Studio. يقوم TabIndexالترتيب المحدد بالخاصية 

باستخدام   ي وضع التصميم. إال أنو ُيمكن تغيير ترتيب الجدولةترتيب إضافة العناصر إلى النموذج ف
 .TabIndexالخاصية 

  إن ترتيب الجدولة مفيد لممستخدمين الذين يقومون بإدخال المعمومات في عدة عناصر، مثل مجموعة
 من صناديق النصوص التي تُمثل اسم المستخدم وعنوانو ورقم ىاتفو، ُيمكن لممستخدم إدخال المعمومات

 .Tabفي عنصر ثم االنتقال بسرعة إلى العنصر التالي باستخدام الزر 
  ُتحّدد الخاصيةEnabled  فيما إذا كان العنصر متاحًا لممستخدم أم ال. فمثاًل، يكون زر المصق في

 محرر نصوص غير متاح حتى يقوم المستخدم بنسخ نص ما.
  باىت )يكون العنصر الفعال أقرب إلى يظير العنصر غير الفعال في معظم الحاالت بمون رمادي

 األسود من غير الفعال(.
  ُيمكن إخفاء عنصر تحكم بإسناد القيمةfalse  إلى الخاصيةVisible  لو، أو باستدعاء الطريقةHide .

 في كال الحالتين يبقى العنصر موجودًا لكن بدون أن يظير عمى النموذج في وضع التنفيذ.
  صف لتحديد كيفية توضع العناصر في حاوية )مثل نموذج(.ُيمكن استعمال اإلرساء والر 
  ُيبقي اإلرساءAnchoring  العنصر الموجود في حاوية عمى مسافة ثابتة من جوانب الحاوية عندما

يتغير حجميا. مما ُيحسن من تعامل المستخدم مع البرنامج. فمثاًل، يتوقع المستخدم وجود عنصر معين 
 اء بقاء العنصر في تمك الزاوية حتى بعد تغيير حجم النموذج.في زاوية محددة، يضمن اإلرس

  يربط الرصفDocking  عنصر ما بأحد جوانب الحاوية بحيث يتمدد عمى كامل الجانب، مثاًل، إذا
كان ىناك زر مرصوف عمى الجانب األعمى لمنموذج، يتمدد ىذا الزر عمى طول الجانب األعمى بغض 

 النظر عن عرض النموذج.
 يير حجم حاوية ما تتحرك العناصر المرساة )وقد يتغير حجميا( بحيث يبقى بعدىا عن جوانب عند تغ

اإلرساء ثابتًا. ُترسى أغمب العناصر بشكل افتراضي عمى الجانبين األيسر والعموي. لمعاينة تأثير 
ي كما يبدو اإلرساء، قم بإنشاء تطبيق يحوي زرين، قم بإرساء أحد الزرين عمى الجانبين األيمن والسفم

 في الشكل التالي:
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واترك الزر الثاني بدون إرساء، شغل البرنامج وكبر النموذج، الحظ أن بعد الزر ذو اإلرساء عن الزاوية السفمى 
 اليمنى يبقى ثابتًا، بينما يبقى بعد الزر اآلخر عن الزاوية العميا اليسرى ثابتًا )الوضع االفتراضي(.

 
 

 ل ناحية كاممة من النموذج حتى عند تغيير حجم النموذج، مثل شريط الحالة ُيمكن أن نجعل عنصر يحت
StatusBar  الذي يجب أن يبقى عادة في أسفل النموذج. يسمح الرصفDocking  لعنصر أن يحتل

ناحية كاممة من حاويتو )الناحية اليسرى أو اليمنى أو العميا أو السفمى( أو أن يمأل كل الحاوية، حيث 
العنصر المرصوف عند تغيير حجم حاويتو. وضعنا في المثال التالي زر مرصوف عمى يتغير حجم 

 الجانب العموي، عند تغيير حجم النموذج، يتغير حجم الزر ليوافق عرض النموذج الجديد.
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  ُتحدد الخاصيةPadding  الحشوة(، المسافات الداخمية لمعنصر، وتممك ىذه الخاصية أربع قيم )قيمة(
 ، وتكون قيميا صفر افتراضيًا.لكل جانب(

 :يوضح الجدول التالي ممخصًا لبعض خصائص توضع العناصر 
 

خصائص توضع عنصر 
Control 

 الوصف

Anchor  تُبقي العنصر عمى بعد ثابت عن جانب )أو جوانب( حاويتو عند تغيير
 حجميا.

Dock  الحاوية.تسمح لمعنصر أن يحتل ناحية كاممة من حاويتو أو أن يمأل كل 
Padding  ُتحّدد المسافة بين العنصر والعناصر المرصوفة داخمو، القيمة االفتراضية

 ىي الصفر.
Location .ُتحّدد موقع )إحداثيات( الزاوية العميا اليسرى لمعنصر بالنسبة لحاويتو 

Size ( ُيحّدد حجم العنصر بالبيكسلPixel وىو غرض من النمط )Size  الذي
 .Heightواالرتفاع  Widthلو خاصيتان: العرض 

MinimumSize, 
MaximumSize 

 ُتحّدد القياس األصغري واألعظمي لمعنصر عمى الترتيب.

 
  تتحدد خاصيتي اإلرساء والرصف لعنصر ما بحسب حاويتوContainer  العنصر الحاوي لو( والتي(

 )نتعرض ليا في فقرة قادمة(. Panelيمكن أن تكون نموذجًا أو لوحة 
  ُيمكن تحديد القياس األصغري واألعظمي لنموذج أو عنصر ما باستعمال الخاصيتين

MaximumSize, MinimumSize  عمى الترتيب. لكمتا ىاتين الخاصيتين: العرضWidth  واالرتفاع
Height معين، حيث  لتحديد حجم العنصر. تسمح ىاتان الخاصيتان بتصميم واجية ضمن مجال حجم

ال ُيسمح لممستخدم تصغير النموذج دون قياسو األصغري، وال يسمح تكبيره أكثر من القياس األعظمي. 
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كما ُيمكن جعل حجم النموذج ثابتًا بإعطائو قياسًا أعظميًا وأصغريًا بنفس القيمة، أو تغيير الخاصية 
FormBorderStyle  لتصبحFixedSingle. 

 
 تحرير توضع عناصر الواجهةل Visual Studioاستعمال 

  يؤمنVisual Studio  أدوات تساعد عمى توضع العناصر في الواجية. الحظ أنو أثناء تحريك عنصر
( لتساعد في تحديد Snap Linesفي نموذج تظير الخطوط الزرقاء )التي تُعرف بخطوط المحاذاة 

 .Visual Studioدة في موقع عنصر مع مراعاة باقي العناصر وحواف النموذج، وىذه ميزة جدي
 

 
  كما يوفرVisual Studio  القائمة تنسيقFormat  التي تحوي العديد من الخيارات لتحرير توضع

لضبط محاذاة  Alignالعناصر. عند تحديد أكثر من عنصر يمكنك استخدام القائمة الفرعية محاذاة 
 العناصر مع بعضيا )يسار، مركز، يمين، فوق، وسط، تحت(.

   كما ُيمكن تحديد قيمة المسافات األفقيةHorizental Spacing  والعموديةVertical Spacing  بين
 العناصر.

  ُيمكن أيضًا إعطاء العناصر نفس القياسMake Same Size  الطولHeight  أو العرضWidth 
 أو كمييما.
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 (1عناصر التحكم )الفصل الثاني: 
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 عنوان الموضوع: 
 (1عناصر التحكم )

 
 الكممات المفتاحية: 

Label ،Text Box ،Button ،Group Box ،Panel ،Check Box ،Radio Button. 
 

 ممخص:
 الفصل بعض عناصر التحكم األساسية وطريقة استخدام خصائصيا وأحداثيا.نعرض في ىذا 

 
 أهداف تعميمية:

 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
  المصاقةLabel. 
  صندوق النصText Box. 
  الزرButton. 
  صندوق المجموعةGroup Box. 
  الموحةPanel. 
  صندوق االختيارCheck Box. 
  زر الخيارRadio Button. 

 
 المخطط:

 ( 1عناصر التحكم )
 3  وحدات(Learning Objects)  
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 (Buttonsاألزرار )و  (TextBoxes(، صناديق النص )Labelsالمصاقات )
  ُتظير المصاقات معمومات نصية، كما ُيمكن أن ُتظير صورًا. وتُعّرف المصاقات في الصفLabel 

 .Controlالذي يرث من الصف 
  ُتظير المصاقات نصوصًا ال ُيسمح لممستخدم أن ُيعّدليا بشكل مباشر. إال أنو ُيمكن تحريره برمجيًا عن

 لمصاقة.  Textطريق الخاصية 
 ائمة بأىم خصائص المصاقة:ُيظير الجدول التالي ق 

 
أىم خصائص الصف 

Label 
 الوصف

Font .خيارات خط النص ضمن المصاقة 
Text .النص الذي تظيره المصاقة 

TextAlign  ،محاذاة النص ضمن المصاقة، أفقيًا )يمين، وسط، يسار( وعموديًا )أعمى
 وسط، أسفل(

 
  الصف( أما صندوق النصTextBox فيو صندوق ُيظير ) نصًا، كما ُيتيح لممستخدم إدخال نص

 باستعمال لوحة المفاتيح.
  ُيمكن الحصول عمى صندوق كممة سر بإعطاء قيمة لمخاصيةPasswordChar  لمربع النص

TextBoxصندوق كممة السر. فمثاًل، عند و  . نحتاج عادًة الستعمال كال النوعين: صندوق النص
 مو وكممة سره. تسجيل الدخول ُيطمب من المستخدم إدخال اس

 .نعرض في الجدول التالي أىم خصائص وأحداث صندوق النص 
 

خصائص وأحداث 
 TextBoxالصف 

 الوصف

 الخصائص
AcceptsReturn  إذا كانت ىذه الخاصيةtrue متعدد األسطر  صندوقوكان الMultiline ،

ال فسيكون  Enterسيؤدي ضغط محرف اإلدخال  إلى إنشاء سطر جديد، وا 
مكافئًا لمنقر عمى الزر االفتراضي لمنموذج، وىو المحدد في  Enterضغط 

 .Formلمنموذج  AcceptButtonالخاصية 
Multiline  إذا كانت قيمتياtrue  النص أكثر من سطر، القيمة صندوق يمكن أن يحوي

 .falseاالفتراضية ىي 
PasswordChar  كممة صندوق النص صندوق إذا أسند محرف ما إلى ىذه القيمة، يصبح
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 سر، ويظير ىذا المحرف عوضًا عن كل محرف يدخمو المستخدم.
ReadOnly  إذا كانتtrue  النص، القيمة االفتراضية صندوق ال يمكن تحرير النص في

 .falseىي 
ScrollBars  في صناديق النصوص ذات األسطر المتعددة، ُتحّدد ىذه الخاصية أشرطة

، Vertical، عمودي Horizontal، أفقي Noneالتمرير التي تظير )بدون 
 (Bothكالىما 

Text  النص.صندوق محتوى النص في 
 األحداث

TextChanged  النص )أي عندما يضيف صندوق يتولد ىذا الحدث عندما يتغير النص في
أو يحذف المستخدم محارفًا منو(. يتولد معالج حدث فارغ ليذا الحدث عند 

 النص في وضع التصميم.صندوق النقر المزدوج عمى 

  أما الزرButton .فيو عنصر التحكم الذي ينفذ ميمة ما عندما ينقر عميو المستخدم ، 
  ُيظير الجدول التالي قائمة بأىم خصائص وأحداث الصفButton: 

خصائص وأحداث 
 Buttonالصف 

 الوصف

 الخصائص
Text .ُتحدد النص الذي يظير عمى الزر 

FlatStyle  تُعّدل مظير الزر، وتأخذ القيمFlat  ،)بدون مؤثرات ثالثية األبعاد(
 Standard)بدون مؤثرات حتى يستقر مؤشر الفارة فوق الزر(، و Popupو

)يتحكم نظام التشغيل بالمظير(، تكون القيمة  System)ثالثي أبعاد(، و
 .Standardاالفتراضية ىي 

 األحداث
Click  عندما ينقر المستخدم عمى الزر. يتولد معالج حدث يتم توليد ىذا الحدث

 فارغ ليذا الحدث عند النقر المزدوج عمى الزر في وضع التصميم.

  نستخدم في المثال التالي صندوق نص وزر ولصاقة. حيث ُيدخل المستخدم نصًا في صندوق كممة
 سر، ثم يضغط الزر ليتم عرض النص الذي أدخمو في المصاقة.

  عندما ينقر المستخدم الزرShow Me .سيتم عرض النص المدخل في صندوق النص في المصاقة 
  إلنشاء ىذا المثال، نقوم أواًل ببناء الواجية عن طريق سحب عناصر التحكم )صندوق النص والزر

والمصاقة( إلى النموذج. ومن ثم تعديل أسماء العناصر بعد توزيعيا )من 
textBox1,button1,label1:إلى أسماء أكثر وضوحًا، ولتكن ) 

 displayPasswordLabel, displayPasswordButton, displayPasswordTextBox 
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 ( )اسم( تسمح الخاصيةName في نافذة الخصائص بتغيير اسم المتغير الُمعّرف لعنصر التحكم. يقوم )
Visual Studio  بكتابة الكود الالزم ووضعو في الوظيفةIntializeComponent  في الصف الجزئي
Parial Class  الموجود في الممفLabelTextBoxButtonTestForm.Designer.cs. 

1 // LabelTextBoxButtonTestForm.cs 
2 // Using a TextBox, Label and Button to display 
3 // the hidden text in a password TextBox. 
4 using System; 
5 using System.Windows.Forms; 
6 namespace LabelTextBoxButtonTest 
7 { 
8 // Form that creates a password TextBox and 
9 // a Label to display TextBox contents 
10 public partial class LabelTextBoxButtonTestForm : Form 
11 { 
12 // default constructor 
13 public LabelTextBoxButtonTestForm() 
14 { 
15    InitializeComponent(); 
16 } // end constructor 
17 // display user input in Label 
18 private void displayPasswordButton_Click(  
19        object sender, EventArgs e ) 
20 {   // display the text that the user typed 
21     displayPasswordLabel.Text = inputPasswordTextBox.Text; 
22 } // end method displayPasswordButton_Click 
23 } // end class LabelTextBoxButtonTestForm 

24 } // end namespace LabelTextBoxButtonTest 

  نقوم أيضًا بتغيير الخاصيةText  لمزر لتصبحShow Me ومن ثم مسح كل من النص الخاص .
 عند بداية تشغيل البرنامج. بالمصاقة والنص الخاص بصندوق النص كي يكونا خاليين

  نقوم بعدىا بتعديل الخاصيةBorderStyle  لمصاقة لتصبحFixed3D  لتعطي ليا مظيرًا ثالثي
 بشكل افتراضي. Fixed3Dلصندوق النص ىي  BorderStyleاألبعاد. الحظ أن الخاصية 

  ثم نقوم بإعطاء الخاصيةPasswordChar  سوى محرف  . الحظ أن ىذه الخاصية ال تأخذ*القيمة
 واحد.

  نقوم بإنشاء معالج حدث لمنقر عمى الزر وذلك بالنقر المزدوج عميو في وضع التصميم، ثم نكتب السطر
 في جسم معالج الحدث: 21

 displayPasswordLabel.Text = inputPasswordTextBox.Text; 
  عندما ينقر المستخدم الزرShowMe  رض النص الذي أدخمو بع 21أثناء تنفيذ البرنامج، يقوم السطر

 المستخدم في صندوق النص ضمن المصاقة.
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 (Panelsالموحات )و  (GroupBoxesصناديق المجموعات )
 عادًة  يكون دور صناديق المجموعات والموحات ىو ترتيب العناصر ضمن الواجية البيانية، وُتستخدم

لتجميع عدة عناصر ليا وظائف متقاربة أو مرتبطة فيما بينيا. كما تتحرك كل ىذه العناصر معًا عند 
 تحريك مربع المجموعة أو الموحة.

  يكمن الفرق األساسي بين ىذين العنصرين في أن صندوق المجموعة ُيمكن أن يعرض نصًا وال يمكن
 تحوي أشرطة تمرير لكنيا ال تممك نصًا. أن يحوي شريط تمرير، في حين ُيمكن لموحة أن

  يكون لصندوق المجموعة حافة ضيقة بشكل افتراضي، ويمكن تعديل حواف الموحة عن طريق الخاصية
BorderStyle.ُيبين الجدوالن التاليان أىم خصائص مربع المجموعة والموحة ، 

 
خصائص الصف 

GroupBox 
 الوصف

Controls  المجموعة.صندوق مجموعة العناصر التي يحوييا 
Text  المجموعة.صندوق يحدد النص الذي سيظير في أعمى 

 
خصائص الصف 

Panel 
 الوصف

AutoScroll  تحدد فيما إذا كانت أشرطة التمرير ستظير إذا أصبح حجم الموحة غير
 .falseكافيًا، القيمة االفتراضية 

BorderStyle  تحدد مظير إطار الموحة، القيمة االفتراضية ىيNone  والقيم األخرى ىي
Fixed3D وFixedSingle. 

Controls .مجموعة العناصر التي تحوييا الموحة 
 

  إلنشاء صندوق مجموعة، نقوم بسحب الرمز الموافق في مربع األدوات إلى النموذج ثم نسحب عناصر
لتصبح جزءًا من صندوق  Controlsجديدة من مربع األدوات إليو. ُتضاف ىذه العناصر إلى الخاصية 

 .Textالمجموعة، كما ُيمكن تحرير النص الخاص بصندوق المجموعة باستخدام الخاصية 
 ء لوحة، نقوم بسحب الرمز الموافق في مربع األدوات إلى النموذج، ُيمكن بعد ذلك إضافة عناصر إلنشا

 عمى الموحة بسحبيا من مربع األدوات إلى الموحة.
  لتفعيل أشرطة التمرير لموحة نجعل قيمة الخاصيةAutoScroll  مساويةtrue فإذا تغير حجم الموحة ،

 -سواء في زمن التنفيذ أو التصميم-العناصر المحتواة فييا بحيث يصبح من غير الممكن عرض جميع 
 تظير أشرطة التمرير.
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  قمنا في الشكل التالي بتعديل الخاصيةBorderStyle  لموحة لتصبحFixedSingle  لتمييزىا عن
 النموذج.

 

 
 

  نستعمل في المثال التالي صندوق مجموعة ولوحة لترتيب مجموعة أزرار، عند النقر عمى أحد ىذه
 .messageLabelاألزرار يقوم معالج الحدث الموافق بتغيير النص في المصاقة 

 ( يحوي صندوق المجموعةmainGroupBox :زرين )hiButton  الذي يعرض النصHi والزر ،
byeButton  الذي يعرض النصBye. 

 ( تحوي الموحةmainPanel :زرين أيضًا )leftButton  والذي يعرض النصFar Left  والزر
rightButton  والذي يعرض النصFar Right كما أن الخاصية ،AutoScroll  لموحة تحمل القيمة

true .مما يسمح ألشرطة التمرير بالظيور عندما ال تكفي مساحة الموحة 
1 // GroupboxPanelExampleForm.cs 
2 // Using GroupBoxes and Panels to arrange Buttons. 
3 using System; 
4 using System.Windows.Forms; 
5 namespace GroupBoxPanelExample 
6 { 
7 // Form that displays a GroupBox and a Panel 
8 public partial class GroupBoxPanelExampleForm : Form 
9 { 
10 // default constructor 
11 public GroupBoxPanelExampleForm() 
12 { 
13    InitializeComponent(); 
14 } // end constructor 
15 // event handler for Hi Button 
16 private void hiButton_Click( object sender, EventArgs e ) 
17 { 
18    messageLabel.Text = "Hi pressed"; // change text in Label 
19 } // end method hiButton_Click 

20 // event handler for Bye Button 
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21 private void byeButton_Click( object sender, EventArgs e ) 
22 { 
23    messageLabel.Text = "Bye pressed"; // change text in Label 
24 } // end method byeButton_Click 
25 // event handler for Far Left Button 
26 private void leftButton_Click( object sender, EventArgs e ) 
27 { 
28   messageLabel.Text = "Far left pressed"; // change text in Label 
29 } // end method leftButton_Click 
30 // event handler for Far Right Button 
31 private void rightButton_Click( object sender, EventArgs e ) 
32 { 
33   messageLabel.Text = "Far right pressed"; // change text in Label 
34 } // end method rightButton_Click 
35 } // end class GroupBoxPanelExampleForm 

36 } // end namespace GroupBoxPanelExample 
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  إلضافة عناصر إلى صندوق المجموعة أو الموحة يستدعيVisual Studio  الطريقةAdd  ضمن
 لكل حاوية، ويكتب ىذا الكود في الممف  Controlالخاصية 

LabelTextBoxButtonTestForm.Designer.cs. 
  وقد أضفنا سطرًا لكل معالج 34إلى  16توجد معالجات األحداث لألزرار األربعة في األسطر من ،

ض في المصاقة لمداللة عمى الزر الذي تم ( لتغيير النص المعرو 33و 28و 23و 18حدث )األسطر 
 نقره.
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 (RadioButtons( وأزرار الخيار )CheckBoxesصناديق االختيار )
  تممك.NET  خطأ( وىما: -غير محدد أو صح –نوعين من األزرار التي تحمل معنى الحالة )محدد

. ُيشتق كل من ىذين الصفين من الصف RadioButtonوزر الخيار  CheckBoxصندوق االختيار 
ButtonBase  مثل صف الزر(Button.) 

 
 CheckBoxصندوق االختيار 

  يظير صندوق االختيارCheckBox خاليًا أو يحمل عالمة اختيار، عندما يقوم  كمربع صغير يكون
ذا نقر عميو  المستخدم بتحديد الخيار الذي ُيمثمو صندوق االختيار تظير عالمة االختيار في المربع، وا 

 مرة أخرى لُيمغي اختياره تزول العالمة.
 :يعرض الجدول التالي أىم خصائص وأحداث صندوق االختيار 

خصائص وأحداث الصف 
CheckBox 

 صفالو 

 الخصائص
Appearance :تأخذ قيمتين 

Normal )االفتراضي( 
Button يظير مربع االختيار كزر 

Checked  االختيار محددًا )يحوي عالمة اختيار( أو صندوق ُتحّدد فيما إذا كان
أو  Trueغير محدد )ال يحوي عالمة اختيار(، وتُعيد قيمة منطقية 

False. 
CheckState  صندوق ُتحّدد حالة اختيار( االختيار بقيمة من نمط التعدادenum )

CheckState  والذي يأخذ إحدى القيم
Checked,Unchecked,Indetermined. 

عندما يكون من غير الواضح فيما إذا  Indeterminedُيستعمل 
كان الصندوق الخيار محددًا أو غير محدد، ويكون الصندوق في 

 ىذه الحالة مظماًل.
ThreeState :تأخذ قيمتين 

False )القيمة االفتراضية( 
True :يكون في ىذه الحالة لمربع االختيار ثالث قيم 

checked ُمحّدد 
unchecked غير ُمحّدد 

indeterminate حالة عدم تعيين 
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Text .ُتحّدد النص الذي يظير عمى يمين الصندوق 

 األحداث
CheckedChanged  يتولد عندما تتغير الخاصيةChecked وىو الحدث االفتراضي ،

لصندوق االختيار. يتولد معالج حدث فارغ ليذا الحدث عند النقر 
 المزدوج عمى صندوق االختيار في وضع التصميم.

CheckStateChanged  يتولد عندما تتغير الخاصيةCheckState يتولد معالج حدث فارغ .
المزدوج عمى صندوق االختيار في وضع ليذا الحدث عند النقر 

 التصميم.
 

  يسمح المثال التالي لممستخدم بتحديد صندوقي اختيار لتغيير نمط الخط في لصاقة، حيث ُيحّدد معالج
. كما ُيحدد اآلخر فيما إذا كان الخط مائاًل Boldالحدث لمصندوق األول فيما إذا كان الخط عريضًا 

Italic. 
 

1 // CheckBoxTestForm.cs 
2 // Using CheckBoxes to toggle italic and bold styles. 
3 using System; 
4 using System.Drawing; 
5 using System.Windows.Forms; 
6 namespace CheckBoxTest 
7 { 
8 // Form contains CheckBoxes to allow the user to modify sample text 
9 public partial class CheckBoxTestForm : Form 
10 { 
11 // default constructor 
12 public CheckBoxTestForm() 
13 { 
14   InitializeComponent(); 
15 } // end constructor 
16 // toggle the font style between bold and 
17 // not bold based on the current setting 
18 private void boldCheckBox_CheckedChanged(  
19 object sender, EventArgs e ) 
20 { 
21    outputLabel.Font = new Font( outputLabel.Font, 
22                outputLabel.Font.Style ^ FontStyle.Bold ); 
23 } // end metod boldCheckBox_CheckedChanged 
24 // toggle the font setting between italic and 
25 // not italic based on the current setting 
26 private void italicCheckBox_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
27 { 
28 outputLabel.Font = new Font( outputLabel.Font, 
29                     outputLabel.Font.Style ^ FontStyle.Italic ); 
30 } // end method italicCheckBox_CheckedChanged 
31 } // end class CheckBoxTestForm 
32 } //end namespace CheckBoxTest 
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  يحوي نموذج المثال صندوق االختيارboldCheckBox  والذي يحمل النصBold،  صندوق االختيار و

italicCheckBox  والذي يحمل النصItalic والمصاقة ،outputLabel  والتي تحمل النصWatch 
the font style change. 

  بعد أن نقوم بإنشاء العناصر، نقوم بكتابة معالجات األحداث. إذا قمنا بالنقر المزدوج عمى صندوق
 .CheckedChangedاالختيار في زمن التصميم سيتم إنشاء معالج لمحدث 

  لتغيير نمط الخط في المصاقة، يجب أن ُنسند إلى الخاصيةFont  غرضًا جديدًا من النمطFont .
يأخذ كوسطاء اسم الصف وحجمو ونمطو. حيث قمنا  Fontلمنمط  Constructorيًا استعممنا ىنا بان
كأول وسيطين لنبقي اسم  outputLabel.Font.Sizeو outputLabel.Font.Nameبتمرير القيمتين 

، FontStyle Enumerationباستعمال نمط التعداد  Styleالخط وقياسو السابق. كما ُنحّدد النمط 
 .Regular, Bold, Italic, Strikeout,Underline: والذي يحوي القيم

  إن الخاصيةStyle  لمخط ىي لمقراءة فقطread-only  لذا فال يمكن تحديد قيمتيا إال عند إنشاء
 .Fontغرض من الصف 

  ُيمكن تركيب أنماط الخط باستعمال العمميات عمى البتاتbitwise operators حيث أن جميع .
. يكون bitوكل منيما ُيمّثل ضمن بت  1و 0اسب عمى شكل تراكيب من المعطيات تُمثل ضمن الح

مما يعني أن قيم البتات المستعممة لتخزين النمط  System.FlagAttribueالصفة  FontStyleلمنمط 
FontStyle  ُتختار بطريقة تسمح بتركيب قيم متعددة من النمطFontStyle  لتكوين نمط مركب، وذلك

زالتيا بحيث أنو ال يؤثر أحد ىذه باستعمال العمميات ع مى البتات. أي أنو ُيمكن تركيب أنماط مختمفة وا 
 القيم في األخرى.

  ُيمكن تركيب أنماط مختمفة باستخدام العمميتين: األوOR (|)  واألو المقصورةexclusive OR (^). 
  عند تطبيق العمميةOR  ولفيم نتيجة استعمال 1ستكون النتيحة  1عمى قيمتين تحمل إحداىما القيمة ،

والقيمة  01تُمّثل بالقيمة  FontStyle.Boldىذه العممية لتركيب نمطين لمخط لنفرض أن القيمة 
FontStyle.Italic  لذا فعند تركيبيما باستخدام العممية 10تُمثل بالقيمة ،OR  11نحصل عمى القيمة 

01     = Bold 
10     = Italic 
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-- 
11     = Bold and Italic 

 تساعد في تركيب أنماط مختمفة، ولكن ما الذي سيحصل لو تراجع المستخدم عن تركيب النمط؟ ORممية فالع
  ُتساعد العمميةexclusive OR  لغاء ىذا التركيب بسيولة. فعند تطبيق في تركيب أنماط مختمفة وا 

، أما إذا كانا غير متساويين تكون 0مى بتين متساويتين تكون النتيجة ع exclusive ORالعممية 
 FontStyle.Bold. ولفيم نتيجة استعمال ىذه العممية لتركيب نمطين لمخط لنفرض أن القيمة 1النتيجة 

، لذا فعند تركيبيما نحصل عمى القيمة 10تُمثل بالقيمة  FontStyle.Italicوالقيمة  01تُمثل بالقيمة 
11 

01     = Bold 
10     = Italic 
-- 
11     = Bold and Italic 

  لنفترض اآلن أننا نريد إلغاء تركيب النمطBold فتكون أسيل طريقة ىي إعادة تطبيق العممية ،
exclusive OR  بين القيمةBold and Italic  والقيمةBold 

11     = Bold and Italic  
01     = Bold 
-- 
10     = Italic 

 ,Regularأنماط مختمفة لمخط ) 5نوضح فائدة االعتماد عمى ىذه العمميات عمى البتات نذكر أن ىناك ول
Bold, Italic, Strikeout,Underline حالة مختمفة، مما يجعل االعتماد عمى العمميات  16( تؤدي إلى وجود
 عمى البتات أكثر سيولة وأقل تطمبًا لمكود.

 
 RadioButtonزر الخيار 

  والتي ُيمثميا الصف –ُتشبو أزرار الخيارRadioButton-  صناديق االختيار، فميا حالتان فقط: محددة
selected  وغير محددةnot selected إال أن أزرار الخيار تكون عادة ضمن مجموعة ،group 

ُتستعمل  بحيث يكون واحد منيا فقط محدد، كما أن تحديد أحدىا يجعل الباقين غير محددين حتمًا، لذا
 أزرار الخيار لتمثيل مجموعة خيارات متنافية.

 .ُتشّكل جميع أزرار الخيار المضافة إلى حاوية واحدة مجموعة واحدة متنافية 
 :ُيبين الجدول التالي أىم خصائص وأحداث زر الخيار 
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خصائص وأحداث الصف 

RadioButton 
 الوصف

 الخصائص
Checked  محددًا.تحدد إذا كان زر الخيار 

Text .تحدد نص الزر 
 األحداث

CheckedChanged  يتولد كمما يتم تحديد أو إلغاء تحديد زر الخيار، وىو الحدث
االفتراضي لزر الخيار. يتولد معالج حدث فارغ ليذا الحدث عند 

 النقر المزدوج عمى زر الخيار في وضع التصميم.
 

  يستعمل البرنامج في المثال التالي أزرار خيار ليتيح لممستخدم تحديد خيارات رسالةMessgeBox .
لتظير الرسالة، وتوجد لصاقة في الزاوية  Displayالزر  -بعد تحديد الخيارات-يضغط المستخدم 

 اليسرى السفمى تعرض نتيجة الرسالة )نعم، ال، إلغاء األمر ...(.
 لمستخدم بإنشاء وتييئة الغرضين قمنا لتخزين خيارات اiconType وbuttonType. 
  الغرضiconType  ىو غرض من النمطMessageBoxIcon  وُيمكن أن يحوي إحدى

 .Asterisk, Error, Exclamation, Hand, Information,Questionالقيم:
  أما الغرضbuttonType  فيو غرض من النمطMessageBoxButtons  :ويأخذ أحد القيم

AbortRetryIgnore, OK, OKCancel, RetryCancel, YesNo, YesNoCancel يوضح .
اسم القيمة الخيارات المتاحة لممستخدم في الرسالة، وقد عرضنا في األمثمة كل الحاالت المختمفة 

 لألزرار.
منيما ، ويحوي كل Iconو Button Typeقمنا بإنشاء مربعي مجموعة، واحد لكل نمط تعداد، وليما النصين 

أزرار خيارات مناسبة لنمط التعداد الموافق، وبما أنو تم تجميع أزرار الخيار في مجموعتين فيمكننا اختيار زر 
 واحد من كل مجموعة.

والذي يقوم بتحديد  Button Typeألزرار المجموعة األولى  CheckedChangedقمنا بكتابة معالج لمحدث 
(، وقمنا بذلك بشكل مشابو من أجل المجموعة 38إلى  22األسطر من ) buttonTypeالقيمة المناسبة لممتحول 

 .iconType( لتحديد قيمة المتحول 65إلى  43الثانية )األسطر من 
1 // RadioButtonTestForm.cs 
2 // Using RadioButtons to set message window options. 
3 using System; 
4 using System.Windows.Forms; 
5 namespace RadioButtonTest 
6 { 
7 // Form contains several RadioButtons--user chooses one 
8 // from each group to create a custom MessageBox 

9 public partial class RadioButtonTestForm : Form 
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10 { 
11 // create variables that store the user's choice of options 
12 private MessageBoxIcon iconType; 
13 private MessageBoxButtons buttonType; 
14 // default constructor 
15 public RadioButtonTestForm() 
16 { 
17 InitializeComponent(); 
18 } // end constructor 
19 // change Buttons based on option chosen by sender 
20 private void buttonType_CheckedChanged( object sender, EventArgs e ) 
21 { 
22 if ( sender == okRadioButton ) // display OK Button 
23       buttonType = MessageBoxButtons.OK; 
24   // display OK and Cancel Buttons 
25 else if ( sender == okCancelRadioButton ) 
26       buttonType = MessageBoxButtons.OKCancel; 
27  // display Abort, Retry and Ignore Buttons 
28 else if ( sender == abortRetryIgnoreRadioButton ) 
29       buttonType = MessageBoxButtons.AbortRetryIgnore; 
30 // display Yes, No and Cancel Buttons 
31 else if ( sender == yesNoCancelRadioButton ) 
32       buttonType = MessageBoxButtons.YesNoCancel; 
33 // display Yes and No Buttons 
34 else if ( sender == yesNoRadioButton ) 
35       buttonType = MessageBoxButtons.YesNo; 
36 // only one option left--display Retry and Cancel Buttons 
37 else 
38 buttonType = MessageBoxButtons.RetryCancel; 
39 } // end method buttonType_Changed 
40 // change Icon based on option chosen by sender 
41 private void iconType_CheckedChanged( object sender, EventArgs e ) 
42 { 
43  if ( sender == asteriskRadioButton ) // display asterisk Icon 
44   iconType = MessageBoxIcon.Asterisk; 
45  // display error Icon 
46  else if ( sender == errorRadioButton ) 
47  iconType = MessageBoxIcon.Error; 
48 // display exclamation point Icon 
49  else if ( sender == exclamationRadioButton ) 
50  iconType = MessageBoxIcon.Exclamation; 
51 // display hand Icon 
52 else if ( sender == handRadioButton ) 
53 iconType = MessageBoxIcon.Hand; 
54 // display information Icon 
55 else if ( sender == informationRadioButton ) 
56 iconType = MessageBoxIcon.Information; 
57 // display question mark Icon 
58 else if ( sender == questionRadioButton ) 
59 iconType = MessageBoxIcon.Question; 
60 // display stop Icon 
61 else if ( sender == stopRadioButton ) 
62 iconType = MessageBoxIcon.Stop; 
63 // only one option left--display warning Icon 
64 Else 
65 iconType = MessageBoxIcon.Warning; 
66 } // end method iconType_CheckChanged 
67 // display MessageBox and Button user pressed 
68 private void displayButton_Click( object sender, EventArgs e ) 
69 { 
70 // display MessageBox and store 

71 // the value of the Button that was pressed 
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72 DialogResult result = MessageBox.Show("This is your Custom MessageBox.", 
"Custom MessageBox",buttonType, iconType); 

73 // check to see which Button was pressed in the MessageBox 
74 // change text displayed accordingly 
75 switch ( result ) 
76 { 
77 case DialogResult.OK: 
78 displayLabel.Text = "OK was pressed."; 
79 break; 
80 case DialogResult.Cancel: 
81 displayLabel.Text = "Cancel was pressed."; 
82 break; 
83 case DialogResult.Abort: 
84 displayLabel.Text = "Abort was pressed."; 
85 break; 
86 case DialogResult.Retry: 
87 displayLabel.Text = "Retry was pressed."; 
88 break; 
89 case DialogResult.Ignore: 
90 displayLabel.Text = "Ignore was pressed."; 
91 break; 
92 case DialogResult.Yes: 
93 displayLabel.Text = "Yes was pressed."; 
94 break; 
95 case DialogResult.No: 
96 displayLabel.Text = "No was pressed."; 
97 break; 
98 } // end switch 
99 } // end method displayButton_Click 
100 } // end class RadioButtonsTestForm 

101 } // end namespace RadioButtonsTest 

 

 
 

40 ISSN: 2617-989X



Events driven programming _ Ch2 
 

 

 
 

 
 

  يقوم معالج حدث النقر عمى الزرdisplayButton  (، ُتحدد خيارات الرسالة 72بإظيار رسالة )السطر
. وعندما يقوم المستخدم بالنقر عمى أحد األزرار iconTypeو buttonTypeبالمتحوالت المخزنة سابقًا 

  والذي يحمل أحد القيم DialogResultفي الرسالة، ُترد ىذه القيمة إلى البرنامج، وىي من نمط التعداد 
Abort, Cancel, Ignore, No, None, OK, Retry, Yes. 
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  تقوم تعميمةswitch  بفحص القيمة المعادة من الرسالة وتحدد القيمة  98إلى  75في األسطر من
 .displayLabel.Textالمناسبة لمخاصية 
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 (2عناصر التحكم ): الثالثالفصل 
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 عنوان الموضوع: 
 (2عناصر التحكم )

 
 الكممات المفتاحية: 

Picture Boxe ،Tootip ،NumericUpDown.أحداث الفأرة، أحداث لوحة المفاتيح ، 
 

 ممخص:
 .نتابع في ىذا الفصل استعراض عناصر التحكم

 
 أهداف تعميمية:

 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
  صناديق الصورPicture Boxes. 
   التمميحاتTooltips. 
   القوائم الرقميةNumericUpDown. 
  .أحداث الفأرة 
  المفاتيح.أحداث لوحة 

 
 المخطط:

 ( 2عناصر التحكم )
 4  وحدات(Learning Objects)  
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 (Picture Boxesصناديق الصور )
  يكون دور صندوق الصورة ىو عرض صورة. ُيمكن أن تكون الصور المعروضة من عدة

 .JPEGأو   GIFأو bitmapأنواع:
  ُتحّدد الصورة عن طريق الخاصيةImage  .لصندوق الصورة 
 :يعرض الجدول التالي أىم الخصائص واألحداث لصندوق الصورة 

خصائص وأحداث الصف 
PictureBox 

 الوصف

 الخصائص
Image .تحدد الصورة التي سيتم عرضيا في مربع الصورة 

SizeMode  وىي من نمط تعداد يحدد كيفية تحديد موقع وقياس الصورة، ويمكن
والذي يعني وضع الصورة في الزاوية  Normalأن يأخذ إحدى القيم: 

والذي يعني وضع  CenterImageالعميا اليسرى من مربع الصورة، 
الصورة في وسط مربع الصورة، وكال القيمتين السابقتين يقتطع جزءًا 

يقوم بتغيير قياس  StretchImageت كبيرة، من الصورة إذا كان
يقوم بتغيير قياس  AutoSizeالصورة لتناسب قياس مربع الصورة، 
 مربع الصورة ليناسب قياس الصورة.

 األحداث
Click  يحصل عندما ينقر المستخدم عمى الصورة. يتولد معالج حدث فارغ

ليذا الحدث عند النقر المزدوج عمى مربع الصورة في وضع 
 التصميم.

 
  يستعمل المثال التالي مربع صورة يحمل االسمimagePictureBox  :لعرض أحد ثالث صور

image0,image1,image2  والموجودة في مصادر المشروعresources . 
  عندما ينقر المستخدم الزرNext Image  تظير الصورة التالية حسب التسمسل، وعندما نصل إلى

 نعود لعرض الصورة األولى. Next Imageالصورة األخيرة ثم ننقر الزر 
  قمنا ضمن معالج الحدثnextButton_Click  ( باستعمال متغير عدد 24إلى  22)األسطر من

 لنخزن رقم الصورة التي نقوم بعرضيا. imageNumاسمو  intصحيح 
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1 //PictureBoxTestForm.cs 
2 // Using a PictureBox to display images. 
3 using System; 

4 using System.Drawing; 
5 using System.Windows.Forms; 
6 namespace PictureBoxTest 
7 { 
8 // Form to display different images when PictureBox is clicked 
9 public partial class PictureBoxTestForm : Form 

10 { 
11 private int imageNum = -1; // determines which image is displayed 
12 // default constructor 
13 public PictureBoxTestForm() 
14 { 
15 InitializeComponent(); 

16 } // end constructor 
17 // change image whenever Next Button is clicked 
18 private void nextButton_Click( object sender, EventArgs e ) 
19 { 
20 imageNum = ( imageNum + 1 ) % 3; // imageNum cycles from 0 to 2 

21 // retrieve image from resources and load into PictureBox 
22 imagePictureBox.Image = ( Image ) 
23 ( Properties.Resources.ResourceManager.GetObject( 
24                        string.Format( "image{0}", imageNum ) ) ); 
25 } // end method nextButton_Click 
26 } // end class PictureBoxTestForm 

27 } // end namespace PictureBoxTest 
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 استخدام المصادر برمجيا  
   نقوم في ىذا المثال بإضافة الصور كمصادرresources سيقوم المترجم بتضمين ىذه الصور في .

 .Propertiesالممف التنفيذي والسماح لمتطبيق بالوصول إلى الصور من خالل فضاء األسماء 
 :ُيمكنك اتباع الخطوات التالية إلضافة الصور كمصادر لممشروع 
 Solution Explorerفي مستعرض الحل  Propertiesائص انقر بالزر األيمن عمى عقدة الخص .1

 لفتح خصائص المشروع. Openواختر فتح 

 
 من اليسار. Resourcesافتح التبويب مصادر  .1
إلظيار صندوق حوار إضافة   …Add Existing File ثم اختر Add Resourceانقر السيم جانب  .1

 .Add existing file to resourcesممف 
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 المطموبة ثم قم بالحفظ.أضف الصور  .4
  ستظير الممفات التي ُتضيفيا في المجمدResources  في مستعرض الحلSolution Explorer. 
  ُتخّزن مصادر المشروع في الصفResources  من فضاء األسماءProperties يحوي الصف .

Resources  الغرضResourceManager  .لمتعامل مع المصادر برمجيًا 
  ة، استخدم الطريقة لموصول إلى صورGetObject  والتي ليا معامل ىو اسم المصدر كما يظير في

 تبويب المصادر.
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 (ToolTips)التمميحات 
  وىي النصوص التي تظير عندما تستقر الفأرة فوق عنصر في الواجية. تساعدك مثاًل التمميحات التي

عمى أن تألف بيئة التطوير وتذكرك بدور كل بند في الواجية. كما أن العديد  Visual Studioيوفرىا 
من البرامج توفر تممحيات لتساعد المستخدم في تذكر ميام العناصر. نعرض فيما يمي كيفية استخدام 

 إلضافة التمميحات.  ToolTipالكائن 
 :يعرض الجدول التالي أىم خصائص وأحداث ىذا الكائن 

الصف خصائص وأحداث 
ToolTip 

 الوصف

 الخصائص
AutoPopDelay  بالميممي ثانية( الفترة الزمنيةms التي يظير فييا التمميح عندما )

 تكون الفأرة فوق عنصر التحكم.
InitialDelay  بالميممي ثانية( الفترة الزمنيةms التي يجب أن تستقر فييا الفأرة )

 فوق عنصر التحكم قبل أن يظير التمميح.
ReshowDelay  بالميممي ثانية( الفترة الزمنيةms التي تفصل بين ظيور تمميحين )

 عند نقل الفأرة من عنصر تحكم آلخر.
 األحداث
Draw  يحصل عندما يظير التعميق، يتيح ىذا الحدث لممبرمج تغيير مظير

 التمميح.
 

  عند إضافة كائن تمميحToolTip Component  إلى النموذج يظير في لوحة الكائناتComponent 
Tray  وىي المساحة الرمادية تحت النموذج في وضع التصميم. وبعدىا، ستظير خاصية جديدة لجميع

متبوعة باسم كائن التمميح المضاف. فمو كان  ToolTip onعناصر التحكم األخرى وىي الخاصية 
، ُتحّدد ىذه ToolTip on  helpfulToolTipية ، لكان اسم الخاصhelpfulToolTipاسمو مثاًل 

 الخاصية نص التمميح لكل عنصر.
  قمنا في المثال التالي بإنشاء واجية تحوي لصاقتين لنوضح كيفية تحديد نصي تمميح مختمفين ليما. كما

. وبما أنو ال يوجد لدينا FixedSingleلمصاقتين لتصبح  BorderStyleقمنا بتعديل الخاصية 
 .Constructorأحداث في الكود فيو يحوي فقط بانيًا معالجات 
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1 // ToolTipDemonstrationForm.cs 
2 // Demonstrating the ToolTip component. 
3 using System; 

4 using System.Windows.Forms; 
5 namespace ToolTipDemonstration 
6 { 
7 public partial class ToolTipDemonstrationForm : Form 
8 { 
9 // default constructor 

10 public ToolTipDemonstrationForm() 
11 { 
12 InitializeComponent(); 
13 } // end constructor 
14 // no event handlers needed for this example 
15 } // end class ToolTipDemonstrationForm 

16 } // end namespace ToolTipDemonstration 

 

 

 

 

 
  أضفنا في ىذا المثال كائن تمميح اسموlabelsToolTip  ولصاقتين، وغيرنا قيمة نص التمميح لمصاقة

، توضح األشكال التالية مكان كائن Second Label، ولمثانية لتصبح First Labelاألولى لتصبح 
 التمميح في لوحة الكائنات وكيفية تحديد نص التمميح لمصاقة ألولى.
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 (NumericUpDownالقوائم الرقمية )
  ُتستخدم القائمة الرقميةNumericUpDown  لحصر القيمة المدخمة من المستخدم بقيمة رقمية في

مجال محدد. وتظير بشكل مربع نص لو في الجانب األيمن زران صغيران يحمالن صورة سيمين 
أحدىما لألعمى واآلخر لألسفل لزيادة أو إنقاص القيمة في مربع النص. تتحدد القيمة العميا والدنيا 

عمى الترتيب، وكالىما من النمط قيمة عشرية  Minimumو  Maximumلمقائمة الرقمية بالخاصيتين 
decimal كما ُتحدد الخاصية .Increment  مقدار تغير القيمة عند النقر عمى أحد الزرين )لألعمى أو

 .decimalاألسفل(، وىي أيضًا من النمط 
 يوضح الجدول التالي أىم خصائص وأحداث القائمة الرقمية: 

 
خصائص وأحداث الصف 

NumericUpDown 
 الوصف

 الخصائص
Increment  أحد تحدد مقدار زيادة أو انقاص القيمة الحالية إذا نقر المستخدم

 الزرين )لألعمى أو األسفل(.
Maximum .أكبر قيمة يمكن إدخاليا 
Minimum .أصغر قيمة يمكن إدخاليا 

UpDownAlign .تحدد محاذاة الزرين عمى اليمين أو اليسار 
Value .القيمة الحالية المعروضة 
 األحداث

ValueChanged .يحصل عندما تتغير القيمة، وىو الحدث االفتراضي لمقائمة الرقمية 
 

  يوضح المثال التالي استعمال القائمة الرقمية في برنامج يقوم بحساب معدل الفائدة. نستخدم مربعي نص
لتحديد عدد  yearUpDownإلدخال المبمغ األولي ومعدل الفائدة، كما نستخدم قائمة رقمية  اسميا 

، كما تركنا 12ىي  Maximum، والخاصية 1ىي  Minimumالسنوات. تكون قيمة الخاصية 
. مما يعني أن المستخدم يستطيع إدخال عدد من 1عمى قيمتيا االفتراضية وىي  Incrementالخاصية 

لكان بإمكان المستخدم إدخال قيم  2.5، أما لو قمنا بجعل الزيادة مساوية 1بتزايد  12و 1السنوات بين 
 .2.5أو  1.5مثل 

  كما أننا جعمنا لمخاصيةReadonly  القيمةtrue  كي ال يتمكن المستخدم من إدخال رقم بتحريره في
القائمة، فيو مضطر إذًا إلى استعمال الزرين )لألعمى واألسفل( لتحديد عدد السنوات. القيمة االفتراضية 

 .falseليذه الخاصية ىي 
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  تمرير قمنا في النياية باستعمال مربع نص متعدد األسطر لمقراءة فقط لعرض النتيجة، وزودناه بشريط
 عمودي ليتمكن المستخدم من استعراض النتيجة.

 
1 // interestCalculatorForm.cs 
2 // Demonstrating the NumericUpDown control. 
3 using System; 
4 using System.Windows.Forms; 
5 namespace NumericUpDownTest 

6 { 
7 public partial class InterestCalculatorForm : Form 
8 { 
9 // default constructor 
10 public InterestCalculatorForm() 

11 { 
12   InitializeComponent(); 
13 } // end constructor 
14 private void calculateButton_Click(object sender, EventArgs e ) 
15 { 
16 // declare variables to store user input 

17 decimal principal; // store principal 
18 double rate; // store interest rate 
19 int year; // store number of years 
20 decimal amount; // store amount 
21 string output; // store output 
22 // retrieve user input 

23 principal = Convert.ToDecimal( principalTextBox.Text ); 
24 rate = Convert.ToDouble( interestTextBox.Text ); 
25 year = Convert.ToInt32( yearUpDown.Value ); 
26 // set output header 
27 output = "Year\tAmount on Deposit\r\n"; 

28 // calculate amount after each year and append to output 
29 for ( int yearCounter = 1; yearCounter <= year; ++yearCounter ) 
30 { 
31 amount = principal * 
32 ( ( decimal ) Math.Pow( ( 1 + rate / 100 ), yearCounter ) ); 
33 output += ( yearCounter + "\t" + 

34 String.Format( "{0:C}", amount ) + "\r\n" ); 
35 } // end for 
36 displayTextBox.Text = output; // display result 
37 } // end method calculateButton_Click  
38 } // end class interestCalculatorForm 

39 } // end namespace NumericUpDownTest 
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 (Mouse-Eventsمعالجة أحداث الفأرة )
  تتولد أحداث الفأرة مثل النقر والتحريك عندما يتفاعل المستخدم مع عنصر التحكم بواسطة الفأرة. ُيمكن

 أن يعالج أحداث الفأرة. System.Windows.Forms.Controlألي عنصر يرث من الصف 
  يتم، في معظم أحداث الفأرة، تمرير معمومات الحدث إلى معالج الحدث عن طريق غرض من الصف

MouseEventArgs كما ُيستخدم نمط المفوض ،MouseEventHandler  إلنشاء معالج ألحداث
وآخر من النمط  objectالفأرة. تممك كل طريقة تمثل معالج حدث وسيط من النمط 

MouseEventArgs. 
  يحوي الصفMouseEventArgs  معمومات تتعمق بحدث الفأرة، مثل إحداثيات الفأرة، وزر الفأرة

( وعدد مرات نقر الفأرة، مع Middleأو األوسط  Leftأو األيسر  Rightالذي تم ضغطو )األيمن 
( تمثل الزاوية اليسرى 2،2االنتباه إلى أن إحداثيات الفأرة ىي بالنسبة لمعنصر، أي أن اإلحداثيات )

 كم.العميا لعنصر التح
  :نعرض في الجدول التالي أىم أحداث الفأرة  

 الوصف أحداث الفأرة
 EventArgsأحداث ليا وسيط من النوع 

MouseEnter .يحصل عندما يدخل مؤشر الفأرة حدود العنصر 
MouseLeave .يحصل عندما يغادر مؤشر الفأرة حدود العنصر 
MouseHover العنصر. يحصل عندما يتحرك مؤشر الفأرة ضمن حدود 

 MouseEventArgsأحداث ليا وسيط من النوع 
MouseDown  يحصل عندما يتم ضغط زر الفأرة عندما تكون ضمن حدود

 العنصر.
MouseMove  يحصل عندما يتحرك مؤشر الفأرة عندما تكون ضمن حدود

 العنصر.
MouseUp  يحصل عندما يتم تحرير زر الفأرة عندما تكون ضمن حدود

 العنصر.
MouseWheel  يحصل عندما يتم تحريك دوالب الفأرة عندما يكون التركيز عمى

 العنصر.
 MouseEventArgsخصائص الصف 

Button  زر الفأرة الذي تم ضغطو )األيمنRight  أو األيسرLeft  أو
 (.Middleاألوسط 

Clickes .عدد مرات النقر 
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X  اإلحداثيةX .لمفأرة عند وقوع الحدث 
Y  اإلحداثيةY .لمفأرة عند وقوع الحدث 

 
  يستعمل المثال التالي أحداث الفأرة في الرسم عمى نموذج، فكمما قام المستخدم بسحب الفأرة )أي تحريك

 الفأرة وىو يضغط زرىا( نقوم برسم دائرة صغيرة في مكان الفأرة.
  المتحول  11ُنعّرف في السطرshouldPaint  الذي يحدد أنو يجب الرسم عمى النموذج. نريد من

البرنامج أن يرسم عمى النموذج فقط إذا كان زر الفأرة مضغوطًا أثناء تحريكيا. لذا، وبما أن المستخدم 
لممتحول  trueفسنقوم بإسناد القيمة  MouseDownعندما يضغط زر الفأرة يتولد الحدث 

shouldPaint  (، وعندما يحرر المستخدم زر 22إلى  18في معالج الحدث الموافق )في األسطر من
في معالج الحدث  shouldPaintلممتحول  falseفسنقوم بإسناد القيمة  MouseUpالفأرة يتولد الحدث 

( وسيتوقف البرنامج عن الرسم حينيا. وعمى العكس من الحدث 28إلى  24الموافق )في األسطر من 
MouseMove  الذي يتولد بشكل مستمر، يتولد الحدثMouseDown  ،فقط لحظة ضغط زر الفأرة
 فقط عند تحريره. MouseUpويتولد الحدث 

  كمما تحركت الفأرة فوق عنصر تحكم يتولد الحدثMouseMove  الخاص بالعنصر. ضمن معالج
م إذا كانت ( يقوم البرنامج بالرس42إلى  32)األسطر من  PainerForm_MouseMoveالحدث 
طريقة موروثة ضمن  35)أي أن زر الفأرة مضغوط(، يستدعي السطر  trueىي  shouldPaintقيمة 

لنتمكن من الرسم عمى  Graphicsإلنشاء غرض من الصف  CreateGraphicsوىي  Formالصف 
 37العديد من الطرائق لرسم عدة أشكال. نستعمل في السطر  Graphicsالنموذج. يوفر الصف 

 SolidBrushلنرسم دائرة، يكون الوسيط األول ليذه الطريقة غرض من الصف  FillEllipseيقة الطر 
العديد من األلوان مسبقة التعريف وقد  Colorوالذي يحدد لونًا لرسم الدائرة يمرر في البناء، يحوي النمط 

طيل نحدد برسم قطع ناقص ضمن مست FillEllipse)بنفسجي(، تقوم الطريقة  BlueVioletاخترنا 
. FillEllipseإحداثيات زاويتو العميا اليسرى وعرضو وارتفاعو، وىي الوسطاء األربعة المتبقية لمطريقة 

( ونمررىا عمى أنيا زاوية المستطيل، e.X,e.Yلقد استعممنا معمومات الحدث لنستخرج إحداثيات الفأرة )
و  SolidBrushو  Graphicsصفوف (. توجد ال4Pixelولنرسم دائرة نحدد طواًل وعرضًا متساويين )

Color  في فضاء األسماءSystem.Drawing . 
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1 // PainterForm.cs 
2 // Using the mouse to draw on a Form. 
3 using System; 

4 using System.Drawing; 
5 using System.Windows.Forms; 
6 namespace Painter 
7 { 
8 // creates a Form that is a drawing surface 
9 public partial class PainterForm : Form 

10 { 
11  bool shouldPaint = false; // determines whether to paint 
12 // default constructor 
13 public PainterForm() 
14 { 
15 InitializeComponent(); 

16 } // end constructor 
17 // should paint when mouse button is pressed down 
18 private void PainterForm_MouseDown( object sender, MouseEventArgs e ) 
19 { 
20 // indicate that user is dragging the mouse 

21    shouldPaint = true; 
22 } // end method Painter_MouseDown 
23 // stop painting when mouse button is released 
24 private void PainterForm_MouseUp( object sender, MouseEventArgs e ) 
25 { 
26 // indicate that user released the mouse button 

27 shouldPaint = false; 
28 } // end method Painter_MouseUp 
29 // draw circle whenever mouse moves with its button held down         
30 private void PainterForm_MouseMove( object sender, MouseEventArgs e ) 
31 { 
32 if ( shouldPaint ) // check if mouse button is being pressed 

33 { 
34 // draw a circle where the mouse pointer is present 
35 using ( Graphics graphics = CreateGraphics() ) 
36 { 
37 graphics.FillEllipse( 

38 new SolidBrush( Color.BlueViolet ), e.X, e.Y, 4, 4 ); 
39 } // end using; calls graphics.Dispose() 
40 } // end if 
41 } // end method Painter_MouseMove 
42 } // end class PainterForm 

43 } // end namespace Painter 
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 أحداث لوحة المفاتيح
 األىداف التعميمية:

 أحداث لوحة المفاتيح 
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 (Keyboard-Eventsمعالجة أحداث لوحة المفاتيح )
  تحصل أحداث لوحة المفاتيح عند ضغط و تحرير مفتاح ما في لوحة المفاتيح. وُيمكن معالجة ىذه

 .System.Windows.Forms.Controlاألحداث من عناصر التحكم التي تشتق من الصف 
  :يوجد ثالثة أحداث لممفاتيحKeyPress, KeyUp, KeyDown. 
  يحصل الحدثKeyPress  عندما يقوم المستخدم بضغط مفتاح ُيمثل محرفASCII  والذي ُيمكن أن

 لحدث الضغط.  KeyPressEventArgsلموسيط من نمط   KeyCharُيعرف من الخاصية 
  اليوفر الحدثKeyPress (معمومات عن حالة مفاتيح التبديلCtrl, Shift, Alt أما إذا كانت ىذه .)

، والمذان يممكان وسيطًا من KeyUpأو  KeyDownستعمال الحدث المعمومات ىامة لممبرمج، فُيمكن ا
يحوي معمومات عن حالة مفاتيح التبديل. عادًة، نستعمل حالة مفاتيح التبديل  KeyEventArgsالنمط 

 مع الفأرة لتحديد معمومات معينة.
  نمط التعداد يعرض الجدول التالي قائمة بأىم أحداث المفاتيح، تُعيد العديد من الخصائص قيمة من

Keys  والذي يوفر قيمة ثابتة لكل مفتاح في لوحة المفاتيح. يحمل ىذا النمط الصفة
System.FlagAttribute  لذا يمكن تركيب عدة قيم لمداللة عمى ضغط أكثر من مفتاح في نفس

 الوقت.
 

 الوصف أحداث المفاتيح ووسائطيا
 KeyEventArgsأحداث ليا وسيط من النوع 

KeyDown .يتولد عند بداية ضغط المفتاح 
KeyUp .يتولد عند تحرير المفتاح 

 KeyPressEventArgsأحداث ليا وسيط من النوع 
KeyPress .يتولد عند ضغط المفتاح 

 KeyPressEventArgsخصائص الصف 
KeyChar  يعيد محرفASCII .الموافق لممفتاح الذي ضغط 
Handled  يحدد فيما إذا تمت معالجة الحدثKeyPress. 

 KeyEventArgsخصائص الصف 
Alt  يحدد فيما إذا كان المفتاحAlt. 

Control  يحدد فيما إذا كان المفتاحCtrl. 
Shift  يحدد فيما إذا كان المفتاحShift. 

Handled .يحدد فيما إذا تمت معالجة الحدث 
KeyCode  يعيد رمز المفتاح عمى شكل قيمة من نمط التعدادKeys  وىذا ال

 يحتوي معمومات مفاتيح التبديل، يستعمل لمتحقق من مفتاح معين.
KeyData  يعيد رمز المفتاح عمى شكل قيمة من نمط التعدادKeys  ويحتوي
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معمومات مفاتيح التبديل، ويحمل كل المعمومات عن المفتاح الذي تم 
 ضغطو.

KeyValue  يعيد رمز المفتاح عمى شكل عدد صحيح وليس من نمط التعداد
Keys ويستعمل لمحصول عمى الرقم المعبر عن المفتاح والذي ،

 Windows virtual keyيسمى رمز ويندوز االفتراضي لممفتاح 
code. 

Modifiers  يعيد قيمة من نمط التعدادKeys .تحوي معمومات مفاتيح التبديل 

 المثال التالي كيفية معالجة ضغط المستخدم لمفتاح، حيث يتألف البرنامج من نموذج يحوي  نوضح في
لصاقتين، استخدمنا إحداىما لعرض المفتاح الذي تم ضغطو، واستخدمنا الثانية لعرض معمومات مفاتيح 

 التبديل.
 

1 //  KeyDemoForm.cs 
2 // Displaying information about the key the user pressed. 
3 using System; 
4 using System.Windows.Forms; 

5 namespace KeyDemo 
6 { 
7 // Form to display key information when key is pressed 
8 public partial class KeyDemo : Form 
9 { 
10 // default constructor 

11 public KeyDemo() 
12 { 
13 InitializeComponent(); 
14 } // end constructor 
15 // display the character pressed using KeyChar 
16 private void KeyDemoForm_KeyPress( object sender, KeyPressEventArgs e ) 

17 { 
18   charLabel.Text = "Key pressed: " + e.KeyChar; 
19 } // end method KeyDemo_KeyPress 
20 // display modifier keys, key code, key data and key value 
21 private void KeyDemoForm_KeyDown( object sender, KeyEventArgs e ) 

22 { 
23 keyInfoLabel.Text = 
24 "Alt: " + ( e.Alt ? "Yes" : "No" ) + '\n' + 
25 "Shift: " + ( e.Shift ? "Yes" : "No" ) + '\n' + 
26 "Ctrl: " + ( e.Control ? "Yes" : "No" ) + '\n' + 
27 "KeyCode: " + e.KeyCode + '\n' + 

28 "KeyData: " + e.KeyData + '\n' + 
29 "KeyValue: " + e.KeyValue; 
30 } // end method KeyDemo_KeyDown 
31 // clear Labels when key released 
32 private void KeyDemoForm_KeyUp( object sender, KeyEventArgs e ) 
33 { 

34 charLabel.Text = ""; 
35 keyInfoLabel.Text = ""; 
36 } // end method KeyDemo_KeyUp 
37 } // end class KeyDemoForm 

38 } // end namespace KeyDemo 
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 Hعند ضغط الزر  F12بعد ضغط الزر 

  

 $بعد ضغط الزر  Enterبعد ضغط الزر 

 
  تكون كمتا المصاقتان خاليتين في البداية. تعرض المصاقةcharLabel  القيمة المحرفيةcharacter 

value  لممفتاح الذي تم ضغطو، بينما تعرض المصاقةkeyInfoLabel  معمومات عنو. وبما أن
 KeyDemoFormيحمالن معمومات مختمفة فإن النموذج  KeyDownو  KeyPressالحدثين 

 يعالجيما كالىما.
  يستخدم معالج الحدثKeyPress  ( الخاصية 19إلى  16)في األسطر منKeyChar  لمغرض

KeyPressEventArgs والتي تعيد المحرف الموافق لممفتاح والذي قمنا بعرضو في المصاقة ،
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charLabel  (. إذا ُضغط مفتاح ال يقابل محرف 18)السطرASCII  فمن يحصل الحدثKeyPress 
ىو نظام ترميز موحد لألحرف  ASCII. تذّكر أن charLabelولن يتم عرض أي نص في المصاقة 

مثل  function keysم وغيرىا من المحارف، إال أنو ال يدعم مفاتيح الوظائف واألرقام وعالمات الترقي
F1 ( أو مفاتيح التعديلAlt,Ctrl,Shift.) 

  يعرض معالج الحدثKeyDown  ( معمومات من الوسيط 32إلى  21)في األسطر من
KeyEventArgs يختبر معالج الحدث المفاتيح ،Alt  وShift  وCtrl  باستخدام الخصائصAlt  و

Shift  وControl  وكل منيا ىو قيمة منطقية تكونtrue  ال فيو إذا كان المفتاح الموافق مضغوطًا وا 
false ثم يقوم معالج الحدث بعرض الخصائص ،KeyCode  وKeyData  وKeyValue. 

  تعيد الخاصيةKeyCode  ( رمز المفتاح عمى شكل قيمة من نمط التعداد 27)السطرKeys  وال
)الكبير( ُيمثالن بالمحرف  A)الصغير( والمحرف  aمات مفاتيح التبديل، لذا فإن المحرف تحتوي معمو 

A  في نمط التعداد(Keys.) 
 الخاصية  تُعيدKeyData  ( رمز المفتاح عمى شكل قيمة من نمط التعداد 28)السطرKeys  وتحتوي

( Keys)في نمط التعداد  A)الكبير( يظير المحرف  Aمعمومات مفاتيح التبديل، لذا فإن المحرف 
 .Shiftوالمحرف 

  تعيد الخاصيةKeyValue  ( رمز المفتاح عمى شكل عدد صحيح، ويسمى رمز ويندوز 29)السطر
مثل  ASCIIويفيد في اختبار محارف ال تمثل في  Windows virtual key codeاالفتراضي لممفتاح 

F12. 
  وأخيرًا يقوم معالج الحدثKeyUp  بمسح كمتا المصاقتين عند تحرير المفتاح. 35 إلى 34في األسطر 
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 (3عناصر التحكم ): الرابعالفصل 
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 عنوان الموضوع: 
 (3عناصر التحكـ )

 
 الكممات المفتاحية: 

 .MonthCalender  ،DateTimePicker ،LinkLabelالقوائـ، 
 

 ممخص:
نستعرض في ىذا الفصؿ أواًل إنشاء القوائـ والتعامؿ معيا ثـ نعرض لعناصر التحكـ لمتاريخ والوقت، كما نعرض 

 .الرابط استخداـ لصاقة
 

 أهداف تعميمية:
 يتعرؼ الطالب في ىذا الفصؿ عمى:

  القوائـMenus. 
  التقويـ الشيريMonthCalender. 
  اختيار التاريخDateTimePicker. 
  لصاقة الربطLinkLabel. 

 
 المخطط:

 ( 3عناصر التحكـ )
 3  وحدات(Learning Objects)  
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 Menusالقوائم 
  توفر القوائـ مجموعات مف األوامر المرتبطة في تطبيقاتWindows. 
  مثؿ فتح  -ومع أف ىذه األوامر تتبع البرنامج، إال أف بعض األوامرOpen  وحفظSave-  مألوفة في

 العديد مف التطبيقات.
  ُتشكؿ القوائـ جزءًا متكاماًل مف واجية المستخدـ البيانية، ألنيا ترتب األوامر دوف أف تزحـ الواجية بشكؿ

 مزعج. 
  يوضح الشكؿ التالي قائمة ضمف محيطVisual Studio  تحوي العديد مف األوامر )والتي تدعى بنود

ضمف قائمة(، الحظ أف  )قائمة Submenus(، باإلضافة إلى قوائـ جزئية menu itemsالقائمة 
تظير في القسـ العموي األيسر مف الشكؿ، بينما تظير القوائـ  top-levelالقوائـ في المستوى األعمى 

 الجزئية إلى يمينيا.

 
 

  تُدعى القائمة التي تحوي بندًا ما بالقائمة األـparent menu .لذلؾ البند 
  ُيمكف لجميع البنود ضمف قائمة أف يكوف ليا اختصار باستعماؿ المفتاحAlt  فُيمكف الوصوؿ إلييا

 (.Fileلمقائمة  Alt+Fوالحرؼ المسطر تحتو )مثاًل  Altبالضغط عمى المفتاح 
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  ُيمكف أف يكوف لمقوائـ التي ليست في المستوى األعمى مفاتيح اختصار أيضًا )توليفات مف المحارؼ
Ctrl, Shift, Alt, F1, F2  .)والمحارؼ الحرفية 

  تعرض بعض بنود القائمة عالمات اختيارCheck Marks مما يعني عادًة أنو ُيمكف اختيار عدة بنود ،
 مف القائمة في نفس الوقت.

  إلنشاء قائمة، نفتح صندوؽ األدواتToolBox  ونسحب منوMenuStrip  إلى النموذج، يؤدي ذلؾ
في شريط  MenuStripفي أعمى النموذج )تحت شريط العنواف( و تظير أيقونة  إلى إنشاء شريط قوائـ

العناصر أسفؿ النموذج. نقوـ بالنقر عمى ىذه األيقونة لتحديد القائمة. ُيمكف في وضع التصميـ إنشاء 
أحداثًا وخصائص والتي يمكف  -كغيرىا مف العناصر-وتحرير قوائـ خاصة بالتطبيؽ. تممؾ القوائـ 

 إلييا عف طريؽ نافذة الخصائص.الوصوؿ 
 

 
 

  ننقر عمى صندوؽ النص الذي يحوي النصType Here  )إلضافة بند إلى القائمة )كما في الشكؿ
، يتـ إضافة ToolStripMenuItemونكتب اسـ البند. يضيؼ ىذا الفعؿ بندًا إلى القائمة مف النمط 

تسمح  Type Hereالنص ذات النص  ، ثـ يظير المزيد مف صناديؽEnterالبند بعد ضغط المحرؼ 
 بإضافة بنود تحت أو جانب البند األصمي.
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  قبؿ المحرؼ الذي يجب أف ُيسّطر. مثاًل، إلنشاء البند  &إلنشاء اختصار وصوؿ، نكتب الرمزFile 
 .&&نفسو نكرره مرتيف  &. وإلظيار الرمز File&نكتب  Fمع تسطير الحرؼ 
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  مثؿ( إلضافة المزيد مف مفاتيح االختصار<Ctrl>+F9 ُنحّدد قيمة الخاصية )ShortcutKeys  لمبند
المطموب. عند النقر عمى السيـ الذي يظير إلى يميف ىذه الخاصية في نافذة الخصائص تظير النافذة 

ذة لتحديد االختصار المبينة في الشكؿ السابؽ. نستعمؿ صناديؽ االختيار والقائمة المنسدلة في ىذه الناف
 المطموب.

  ُيمكف إخفاء مفاتيح االختصار بجعؿ قيمة الخاصيةShowShortcutKeys  تأخذfalse كما ُيمكف .
 .ShortcutKeyDisplayStringتغيير طريقة عرض المفاتيح بتعديؿ الخاصية 

  ُيمكف حذؼ بند مف قائمة عف طريؽ تحديده بالفأرة وضغط المفتاحDelete. 
  يع البنود منطقيًا باستعماؿ أشرطة فاصمة ُيمكف تجمSeparator Bars والتي ُيمكف إضافتيا بالنقر ،

 ( في مربع النص.-أو بكتابة ) Add Separatorبالزر األيمف عمى القائمة ثـ اختيار 
  باإلضافة إلى النص، يسمحVisual Studio  بإضافة صناديؽ نصTextBoxes  وقوائـ منسدلة

ComboBoxes مف القائمة. الحظ أنو عند إضافة بند في وضع التصميـ ظيور قائمة كبنود ض
منسدلة قبؿ إدخاؿ النص لمبند الجديد. يسمح النقر عمى السيـ باتجاه األسفؿ باختيار نمط البند الذي 

( وىو االفتراضي، قائمة ToolStripMenuItem)مف الصؼ  MenuItemنريد إضافتو: بند قائمة 
)مف الصؼ  TextBox(، مربع نص ToolStripComboBoxمنسدلة )مف الصؼ 

ToolStripTextBox الحظ أنو إذا استعرضنا ىذه البنود مف أجؿ قائمة ليست مف المستوى األعمى .)
 .Separator Barسيظير لنا خيار رابع ىو الشريط الفاصؿ 
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  تولد العناصر مف النمطToolStripMenuItem  الحدثClick ء معالج حدث عند اختيارىا. إلنشا
 فارغ ليذا الحدث، ننقر نقرًا مزدوجًا عمى البند في وضع التصميـ.

  :يعرض الجدوؿ التالي أىـ خصائص وأحداث القوائـ 

 الوصؼ الخاصية أو الحدث
 MenuStripخصائص 

RightToLeft 
تجعؿ النص يظير مف اليميف إلى اليسار، تفيد ىذه 

إلى اليسار )كالمغة الخاصية المغات التي تُقرأ مف اليميف 
 العربية(.

 ToolStripMenuItemخصائص 

Checked 
تحدد فيما إذا كاف البند مختارًا، القيمة االفتراضية ىي 

false .)غير مختار( 

CheckOnClick 
تحدد فيما إذا كاف البند يجب أف يظير مختارًا أو غير 

 مختار بحسب النقر عميو.

ShortcutKeyDisplayString 
الذي يظير جانب العنصر عوضًا عف مفاتيح النص 

 االختصار.
ShortcutKeys .مفاتيح االختصار 

ShowShortcutKeys .إظيار مفاتيح االختصار أـ ال 
Text .النص الذي يظير عمى العنصر 

 ToolStripMenuItemأحداث 

Click 
يتولد عند النقر عمى العنصر أو عند استخداـ مفاتيح 

 االختصار.
 

  يقـو الصؼMenuTestForm  في المثاؿ التالي بإنشاء قائمة بسيطة ضمف نموذج. يحوي ىذا
)الذي  Exit)يعرض رسالة( و  About، والتي تحوي البنديف Fileالنموذج في المستوى األعمى القائمة 

نص و التي تحوي بنودًا لتعديؿ تنسيؽ  Formatيغمؽ البرنامج(. كما يحوي النموذج أيضًا القائمة 
لتغيير لوف و خط النص  Fontو  Colorقائمتيف فرعيتيف: Formatضمف لصاقة. تحوي القائمة 

 ضمف المصاقة.
  إلنشاء ىذه الواجية، نقوـ بسحبMenuStrip  إلى النموذج ثـ نستعمؿ وضع التصميـ إلنشاء قائمة

 بالبنية الظاىرة في المثاؿ.
  تحوي القائمةFile (fileToolStripMenuItemالب ) نديفAbout (aboutToolStripMenuItem ) 

 ( ، كما تحوي القائمةexitToolStripMenuItem)Exit و
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 Format (formatToolStripMenuItem:قائمتيف فرعيتيف ) 
 ( والتي تحوي البنود:colorToolStripMenuItem) Colorالقائمة  .1

1.1. Black (blackToolStripMenuItem)  
1.1. Blue (blueToolStripMenuItem) 

1.1. Red  (redToolStripMenuItem) 

4.1. Green (greenToolStripMenuItem) 
 التي تحوي البنود: Fontالقائمة  .2

4.1. Times New Roman (timesToolStripMenuItem) 
4.1. Courier (courierToolStripMenuItem) 
1.1. Comic San (comicToolStripMenuItem) 

 (dashToolStripMenuItemفاصؿ ) شريط .1.1

4.1. Bold (boldToolStripMenuItem) 
4.41. Italic (italicToolStripMenuItem) 

  يقـو البندAbout  في القائمةFile  (. ُيغمؽ 33إلى  41بعرض رسالة عند النقر عميو )األسطر مف
(. تتحكـ 31)السطر  Applicationلمصؼ  Exitالبرنامج باستدعاء الطريقة الساكنة  Exitالبند 

إلى  Exitبسير تنفيذ البرنامج، ويؤدي استدعاء الطريقة  Application لمصؼ staticالطرائؽ الساكنة 
 إنياء التطبيؽ.

  جعمنا البنود في القائمةColor  برمجيًا )كما سنُبّيف فيما يمي( في حالة استبعاد متبادؿMutually 
Execlusiveوف ، أي أف المستخدـ يستطيع اختيار بند واحد فقط في نفس الوقت. لإلشارة إلى الم

، يؤدي ذلؾ إلى ظيور عالمة االختيار trueلمبند الموافؽ القيمة  Checkedالحالي، نجعؿ لمخاصية 
 إلى يسار البند.

  يكوف لكؿ بند في القائمةColor  معالج لمحدثClick  مثؿ(blackToolStripMenuItem_Click 
، نقوـ Mutually Execlusiveؿ (. وبما أننا نريد أف تكوف األلواف في حالة استبعاد متبادBlackلمبند 

( في كؿ معالج حدث قبؿ أف نجعؿ 31إلى  33)األسطر مف  ClearColorباستدعاء الطريقة 
إلى الخاصية  false، تقوـ ىذه الطريقة بإسناد القيمة trueلمبند الموافؽ القيمة  Checkedالخاصية 

Checked  لجميع البنود في القائمةColor مما يمنع اختيار أكثر مف بند في نفس الوقت. كما أننا ،
في زمف التصميـ ألف لوف النص يكوف أسود  trueالقيمة  Blackلمبند  Checkedنعطي الخاصية 
 عند بدء البرنامج.

  تحوي القائمةFont ( ثالثة بنود لتحديد اسـ الخطTimes New Roman, Courier, Comic 
Sanلخط ( وبنديف لتحديد نمط اStyle (Bold, Italic وقد أضفنا شريطًا فاصاًل بينيما لإلشارة إلى ،)

 أنيا خيارات منفصمة.
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  ُيمكف اختيار خط واحد فقط، بينما ُيمكف اختيار أكثر مف نمط في نفس الوقت )يمكف لمخط أف يكوف
نقـو بتطبيؽ في نفس الوقت(. نجعؿ ىذه البنود قابمة لالختيار. كما  italicومائاًل  boldعريضًا 

 االستبعاد المتبادؿ عمى الخطوط فقط كما فعمنا في األلواف.
  تعمؿ معالجات األحداث لبنود الخط بنفس اآللية التي تعمؿ بيا مقابالتيا في بنود األلواف، وتستعمؿ

لكؿ الخطوط، ونعطي  Checked( لمسح الخاصية 13إلى  11)األسطر مف  ClearFontالطريقة 
في زمف التصميـ ألنو ىو خط النص  trueالقيمة  Times New Romanلمبند  Checkedالخاصية 

 عند بدء البرنامج.
  يستعمؿ كؿ مف معالجي الحدثClick  لمبنديفBold  وItalic  ( العممية 411إلى  433)األسطر مف

 لتكويف نمط الخط كما سبؽ وشرحنا في الفصؿ السابؽ. (^) XORالمنطقية 
 

1    // MenuTest.cs 

2    // Using Menus to change font colors and styles. 

3    using System; 

4    using System.Drawing; 

5    using System.Windows.Forms; 

6 

7    // our Form contains a Menu that changes the font color 

8    // and style of the text displayed in Label 

9    public partial class MenuTest : Form 

10   { 

11      // default constructor 

12      public MenuTest() 

13      { 

14         InitializeComponent(); 

15      } // end constructor 

16 

17      // display MessageBox when About MenuItem is selected 

18   private void aboutToolStripMenuItem_Click(object 

sender,EventArgs e) 

19 { 

20 MessageBox.Show( 

21      "This is an example\nof using menus.", 

22      "About", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information ); 

23      } // end method aboutMenuItem_Click 
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24 

25      // exit program when Exit MenuItem is selected 

26   private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

27      { 

28         Application.Exit(); 

29      } // end method exitMenuItem_Click 

30 

31      // reset checkmarks for Color MenuItems 

32      private void ClearColor() 

33      { 

34         // clear all checkmarks 

35         blackToolStripMenuItem.Checked = false; 

36         blueToolStripMenuItem.Checked = false; 

37         redToolStripMenuItem.Checked = false; 

38         greenToolStripMenuItem.Checked = false; 

39      } // end method ClearColor 

40 

41      // update Menu state and color display black 

42  private void blackToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

43      { 

44         // reset checkmarks for Color MenuItems 

45         ClearColor(); 

46    

47         // set Color to Black 

48         displayLabel.ForeColor = Color.Black; 

49         blackToolStripMenuItem.Checked = true; 

50      } // end method blackMenuItem_Click 

51 

52      // update Menu state and color display blue 

53      private void blueToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

54      { 

55         // reset checkmarks for Color MenuItems 
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56         ClearColor(); 

57 

58         // set Color to Blue 

59         displayLabel.ForeColor = Color.Blue; 

60         blueToolStripMenuItem.Checked = true; 

61      } // end method blueMenuItem_Click 

62 

63      // update Menu state and color display red 

64      private void redToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

65      { 

66         // reset checkmarks for Color MenuItems 

67         ClearColor(); 

68 

69         // set Color to Red 

70         displayLabel.ForeColor = Color.Red; 

71         redToolStripMenuItem.Checked = true; 

72      } // end method redMenuItem_Click 

73 

74      // update Menu state and color display green 

75      private void greenToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

76      { 

77         // reset checkmarks for Color MenuItems 

78         ClearColor(); 

79 

80         // set Color to Green 

81         displayLabel.ForeColor = Color.Green; 

82         greenToolStripMenuItem.Checked = true; 

83      } // end method greenMenuItem_Click 

84 

85      // reset checkmarks for Font MenuItems 

86      private void ClearFont() 

87      { 

88         // clear all checkmarks 
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89         timesToolStripMenuItem.Checked = false; 

90         courierToolStripMenuItem.Checked = false; 

91         comicToolStripMenuItem.Checked = false; 

92      } // end method ClearFont 

93 

94      // update Menu state and set Font to Times New Roman 

95      private void timesToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

96      { 

97         // reset checkmarks for Font MenuItems 

98         ClearFont(); 

99 

100        // set Times New Roman font 

101        timesToolStripMenuItem.Checked = true; 

102        displayLabel.Font = new Font(  

103           "Times New Roman", 14, displayLabel.Font.Style ); 

104     } // end method timesMenuItem_Click 

105   

106     // update Menu state and set Font to Courier 

107     private void courierToolStripMenuItem_Click( 

108         object sender, EventArgs e) 

109     { 

110        // reset checkmarks for Font MenuItems 

111        ClearFont(); 

112 

113        // set Courier font 

114        courierToolStripMenuItem.Checked = true; 

115        displayLabel.Font = new Font( 

116           "Courier", 14, displayLabel.Font.Style ); 

117     } // end method courierMenuItem_Click 

118 

119     // update Menu state and set Font to Comic Sans MS 

120     private void comicToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

121     { 
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122        // reset checkmarks for Font MenuItems 

123        ClearFont(); 

124 

125        // set Comic Sans font 

126        comicToolStripMenuItem.Checked = true; 

127        displayLabel.Font = new Font( 

128           "Comic Sans MS", 14, displayLabel.Font.Style ); 

129     } // end method comicMenuItem_Click 

130 

131     // toggle checkmark and toggle bold style 

132     private void boldToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

133     { 

134        // toggle checkmark 

135        boldToolStripMenuItem.Checked = 

!boldToolStripMenuItem.Checked; 

136 

137        // use Xor to toggle bold, keep all other styles 

138        displayLabel.Font = new Font( 

139           displayLabel.Font.FontFamily, 14, 

140           displayLabel.Font.Style ^ FontStyle.Bold ); 

141     } // end method boldMenuItem_Click 

142 

143     // toggle checkmark and toggle italic style 

144     private void italicToolStripMenuItem_Click( 

145         object sender, EventArgs e) 

146     { 

147        // toggle checkmark 

148        italicToolStripMenuItem.Checked = 

!italicToolStripMenuItem.Checked; 

149 

150        // use Xor to toggle italic, keep all other styles 

151        displayLabel.Font = new Font( 

152           displayLabel.Font.FontFamily, 14, 

153           displayLabel.Font.Style ^ FontStyle.Italic ); 
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154     } // end method italicMenuItem_Click 

155  } // end class MenuTest 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 
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(d) 

 
 

(e) 

 

(f) 
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 MonthCalenderعنصر التحكم 
 .تحتاج العديد مف التطبيقات إلى إجراء حسابات عمى الوقت والتاريخ 
  توفر منصة.NET   :عنصري تحكـ يسمحاف لمبرنامج بالحصوؿ عمى معمومات عف التاريخ والوقت

 .DateTimePickerوالعنصر  MonthCalenderالعنصر 
  يعرض العنصرMonthCalender  تقويمًا شيريًاعمى النموذج. يستطيع المستخدـ اختيار تاريخ مف

 التقويـ، كما يستطيع استخداـ الروابط المتوفرة ليتصفح أشيرًا أخرى.
 تقويـ مع الض غط يظير التاريخ المحدد بموف مميز، وُيمكف تحديد أكثر مف تاريخ عف طريؽ النقر عمى ال

 .Shiftالمستمر عمى الزر 
  يكوف الحدث االفتراضي ليذا العنصر ىوDateChanged والذي يتولد عندما يتـ اختيار تاريخ ،

 جديد.
  تتوفر عدة خصائص لمتحكـ في مظير التقويـ والعدد األعظمي لمتواريخ التي يمكف تحديدىا معًا والحد

 األدنى واألعظـ ليذه التواريخ.
 لي أىـ خصائص وأحداث العنصر ُيبيف الجدوؿ التاMonthCalender: 

 
 الوصؼ الخاصية أو الحدث

 الخصائص
FirstDayOfWeek .تحدد اليـو سيكوف بداية كؿ أسبوع في التقويـ 

MaxDate .آخر تاريخ يمكف تحديده 

MaxSelectionCount 
الحد األعظمي لعدد التواريخ التي يمكف تحديدىا في نفس 

 الوقت.
MinDate .أصغر تاريخ يمكف تحديده 

MonthlyBoldedDates .مصفوفة مف التواريخ التي ستعرض بالموف الغامؽ في التقويـ 
SelectionEnd .آخر تاريخ مف التواريخ التي حددىا المستخدـ 

SelectionRange .مجاؿ التواريخ التي حددىا المستخدـ 
SelectionStart المستخدـ. أوؿ تاريخ مف التواريخ التي حددىا 

 األحداث
DateChanged .يتولد عند تحديد تاريخ في التقويـ 

عناصر تحكم التاريخ والوقت
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 DateTimePickerعنصر التحكم 
  يشبو العنصرDateTimePicker  العنصرMonthCalender إال أنو ُيظير التقويـ عندما يقوـ ،

 موجيًا نحو األسفؿ.المستخدـ بالنقر عمى الزر الذي يحوي سيمًا 
  ُيمكف استعماؿ العنصرDateTimePicker  لمحصوؿ عمى تاريخ أو توقيت مف المستخدـ. كما أنو

 يوفر إمكانيات أكبر لتخصيص مظير التقويـ.
  ُتحدد الخاصيةFormat  طريقة عرض خيار المستخدـ عف طريؽ نمط التعداد

DateTimePickerFormat ـ:والذي ُيمكف أف يأخذ أحد القي 
 Long ( والذي يعني عرض التاريخ بصيغتو الطويمةFriday, July 1, 2005) 
  Short ( 7/1/2005والذي يعني عرض التاريخ بصيغتو القصيرة) 
 Time ( 44:11:13والذي يعني عرض الوقت PM) 
 Custom  والذي يعني أف طريقة العرض سيتـ تحديدىا في الخاصيةCustomFormat .لمعنصر 

 فتراضي لعنصر التحكـ ىذا ىو يكوف الحدث االValueChanged ويحدث عندما تتغير القيمة ،
 المحددة )التاريخ أو الوقت(.

  ُيبيف الجدوؿ التالي أىـ خصائص العنصرDateTimePicker :وأحداثو 
 

 الوصؼ الخاصية أو الحدث
 الخصائص

CalendarForeColor .تحديد لوف خط نص التقويـ 
CalendarMonthBackground .تحديد لوف خمفية التقويـ 

CustomFormat .تحديد تنسيؽ مخصص 
Format .تحديد تنسيؽ التاريخ والوقت 

 اليوم المحّدد

 اليوم الحالي
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Maxdate .أكبر قيمة تاريخ 
MinDate .أصغر قيمة تاريخ 

ShowCheckBox .إظيار مربع تحقؽ أماـ التاريخ المحدد 
ShowUpDown زيادة أو انقاص القيـ. إظيار األسيـ المساعدة في 

Value .القيمة المحددة مف قبؿ المستخدـ 
 األحداث

ValueChanged .يتولد الحدث عند تحديد قيمة 

  يقـو المستخدـ في المثاؿ التالي بتحديد تاريخ طمبية مثاًل، فيظير لو تاريخ التسميـ المتوقع. يكوف تاريخ
 أحد فيصبح عندىا تاريخ التسميـ بعد ثالثة أياـ.التسميـ بعد يوميف ما لـ تحوي الفترة يوـ 

 
1 // Using a DateTimePicker  

2 //to select a drop off time. 

3 using System; 

4 using System.Windows.Forms; 

5 

6 public partial class DateTimePickerForm : Form 

7 { 

8   // default constructor 

9   public DateTimePickerForm() 

10   { 

11      InitializeComponent(); 

12   } // end constructor 

13 

14 private void dateTimePickerDropOff_ValueChanged( object sender, 

EventArgs e ) 

15    { 

16      DateTime dropOffDate = dateTimePickerDropOff.Value; 

17 

18      // add extra time when items are dropped off around Sunday 

19      if ( dropOffDate.DayOfWeek == DayOfWeek.Friday || 

20         dropOffDate.DayOfWeek == DayOfWeek.Saturday || 

21         dropOffDate.DayOfWeek == DayOfWeek.Sunday ) 

22 
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23         //estimate three days for delivery 

24    outputLabel.Text = dropOffDate.AddDays( 3 ).ToLongDateString(); 

25      else 

26         // otherwise estimate only two days for delivery 

27    outputLabel.Text = dropOffDate.AddDays( 2 ).ToLongDateString(); 

28   } // end method dateTimePickerDropOff_ValueChanged 

29 

30 private void DateTimePickerForm_Load( object sender, EventArgs e ) 

31   { 

32      // user cannot select days before today 

33      dateTimePickerDropOff.MinDate = DateTime.Today; 

34 

35      // user can only select days of this year 

36      dateTimePickerDropOff.MaxDate = DateTime.Today.AddYears( 1 ); 

37   } // end method DateTimePickerForm_Load 

38 } // end class DateTimePickerForm 

 

 

(a) 

 

 

(b) 
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(c) 
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 LinkLabelعنصر التحكم 
  يعرض عنصر التحكـLinkLabel .روابط لمصادر أخرى، كالممفات وصفحات الوب 
  يظير عنصر التحكـLinkLabel  كنص تحتو خط )لونو أزرؽ بشكؿ افتراضي(، وعندما نضع مؤشر

 ، وىذا مشابو لتصرؼ الروابط في صفحة وب.Handالفأرة فوقو يتغير شكمو ليصبح عمى شكؿ يد 
 

 
 

 .يمكف لمرابط أف يغير لونو ليوحي فيما إذا كاف جديدًا، أو تمت زيارتو سابقًا، أو فعاؿ 
  نقر عمى  .LinkClickedيقوـ بتوليد الحدث  LinkLabelعندما ُي
  ُيشتؽ الصؼLinkLabel  مف الصؼLabel .لذا فيو يرث كؿ وظائفو 
  بيف الجدوؿ التالي أىـ خصائص وأحداث العنصر  :LinkLabelُي

 الوصؼ لخاصية أو الحدثا
 الخصائص

ActiveLinkColor .)ًا فتراضي د النقر )أحمر ا  لوف الرابط عن
LinkArea .ُيحّدد جزء النص ليكوف جزء مف الرابط 

LinkBehavior .ُيحّدد مظير الرابط عند توضع الفأرة فوقو 
LinkColor .)ًا فتراضي  لوف الرابط )أزرؽ ا

LinkVisited  يظير الرابط كما لو أنو تمت زيارتو إذا كانت قيمة الخاصية
True. 

Text .النص 
VisitedLinkColor .أوؿ تاريخ مف التواريخ التي حددىا المستخدـ 

 األحداث
LinkClicked .يتولد عند نقر الرابط 

 ستخدـا ىذا العنصر مثاًل الستعراض مجمد أو صفحة وب أو فتح تالي ا  تطبيؽ: ُيبيف المثاؿ ال
 

 

لصاقة الرابط
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1  // LinkLabelTestForm.cs 

2  // Using LinkLabels to create hyperlinks. 

3  using System; 

4  using System.Windows.Forms; 

5 

6  // Form using LinkLabels to browse the C:\ drive, 

7  // load a webpage and run Notepad 

8  public partial class LinkLabelTestForm : Form 

9  { 

10    // default constructor 

11    public LinkLabelTestForm() 

12    { 

13       InitializeComponent(); 

14    } // end constructor 

15 

16    // browse C:\ drive 

17    private void driveLinkLabel_LinkClicked( object sender, 

18       LinkLabelLinkClickedEventArgs e ) 

19    { 

20       // change LinkColor after it has been clicked 

21       driveLinkLabel.LinkVisited = true; 

22       

23       System.Diagnostics.Process.Start( @"C:\" ); 

24    } // end method driveLinkLabel_LinkClicked 

25 

26    // load www.google.com in web browser 

27    private void googleLinkLabel_LinkClicked( object sender, 

28       LinkLabelLinkClickedEventArgs e ) 

29    { 

30        // change LinkColor after it has been clicked 

31       googleLinkLabel.LinkVisited = true; 

32          

33       System.Diagnostics.Process.Start(  
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34          "IExplore", "http://www.google.com" ); 

35    } // end method googleLinkLabel_LinkClicked 

36 

37    // run application Notepad 

38    private void notepadLinkLabel_LinkClicked( object sender, 

39       LinkLabelLinkClickedEventArgs e ) 

40    { 

41        // change LinkColor after it has been clicked 

42       notepadLinkLabel.LinkVisited = true; 

43          

44       // program called as if in run 

45       // menu and full path not needed  

46       System.Diagnostics.Process.Start( "notepad" ); 

47    } // end method driveLinkLabel_LinkClicked 

48 } // end class LinkLabelTestForm 
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  تستدعي معالجات األحداث ليذه العناصر الطريقةStart  لمصؼProccess  في فضاء األسماء(
System.Diagnostics.والتي تسمح بتنفيذ برامج أخرى مف التطبيؽ ) 

  تأخذ الطريقةStart  وسيطًا واحدًا مف النمطstring  سمسمة محرفية( ويمثؿ الممؼ المراد فتحو. أو(
-command، األوؿ ىو التطبيؽ المراد فتحو، والثاني ىو وسائط التطبيؽ stringوسيطيف مف النمط 
line arguments ُيمكف ليذه الوسائط أف تكوف بنفس الشكؿ المستخدـ في االستدعاء باستعماؿ .

بأنو ُيمكف استدعاؤىا بدوف  Windows. تتميز التطبيقات المعروفة في Windowsفي  Runاألمر 
ط في ، ويمكف لفتح ممؼ معروؼ النمexe.، وغالبًا ما ُيمكف حذؼ الالحقة full pathالمسار الكامؿ 

Windows .أف نستعمؿ اسـ الممؼ فقط 
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  يقـو معالج الحدثLinkClicked  الخاص بػdriveLinkLabel  بفتح السواقةC:  لمتصفح )األسطر
، مما يؤدي إلى تغيير لوف LinkVisitedلمخاصية  trueالقيمة  34(، ُيسند السطر 31إلى  41مف 

(. ُيمرر VisetedLinkColorالرابط مف األزرؽ إلى البنفسجي )ُيمكف تحديد الموف باستخداـ الخاصية 
 Windows(، والتي تقـو بفتح نافذة 33)السطر  Startلمطريقة  "\:C"@ىذا الحدث الوسيط 

Explorer قبؿ  @. يدؿ الرمز"C:\"  يط المحرفي يجب أف تُعتبر عمى أف جميع المحارؼ ضمف الشر
. تجعؿ ىذه الطريقة escape sequenceبداية سمسمة ىروب  "\"حرفيًا. لذا، فال ُيعتبر المحرؼ 

مف أجؿ كؿ  "\\"السالسؿ المحرفية التي تُمّثؿ مسارات ممفات أكثر وضوحًا ألنو ال داعي الستعماؿ 
 في المسار. "\"

  يقـو معالج الحدثLinkClicked  الخاص بػgoogleLinkLabel  ( بفتح 31إلى  31)األسطر مف
، ويتـ إنجاز ذلؾ بتمرير عنواف Internet Explorerضمف  www.google.comصفحة اإلنترنت 

لمخاصية  trueالقيمة  34(. ُيسند السطر 33،31الصفحة عمى شكؿ سمسمة محرفية )األسطر 
LinkVisited. 

  يقـو معالج الحدثLinkClicked  الخاص بػnotepadLinkLabel  ( بفتح 11إلى  31)األسطر مف
 .LinkVisitedلمخاصية  trueالقيمة  13. ُيسند السطر Notepadبرنامج المفكرة 
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 (4عناصر التحكم )الفصل الخامس: 
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 عنوان الموضوع: 
 (4عناصر التحكم )

 
 الكممات المفتاحية: 

List Box  ،Checked List Box ،Combo Box. 
 

 ممخص:
 .نستعرض في ىذا الفصل مختمف أنواع القوائم

 
 أهداف تعميمية:
 ىذا الفصل عمى:يتعرف الطالب في 

 .صندوق القائمة 
 .صندوق قائمة الخيارات 
  القائمة المنسدلة 

 
 المخطط:

 ( 4عناصر التحكم )
 3  وحدات(Learning Objects)  
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 ListBoxعنصر التحكم 
  يسمح عنصر التحكم صندوق القائمةListBox  .لممستخدم أن يستعرض ويختار من قائمة من البنود

ُيمكن إضافة البنود إلى القائمة )أو حذفيا( في وضع التصميم، كما ُيمكن إضافتيا برمجيًا في وضع 
يقم بإضافة واألزرار ل TextBoxesالتنفيذ. ُيمكن عمميًا أن نضع لممستخدم مجموعة من مربعات النص 

 .ListBoxبنود إلى قائمة العنصر 
  ُيعتبر عنصر التحكم صندوق قائمة االختيارCheckedListBox  امتدادًا لعنصر صندوق القائمة حيث

 يضيف مربع اختيار بجانب كل بند. 
  ُيمكن لممستخدم أن ُيحدد أكثر من بند بتغيير قيمة الخاصيةSelectionMode. 
  ي التحكم ُيظير الشكل التالي عنصرListBox وCheckedListBox تظير أشرطة التمرير في كال .

 العنصرين عندما ال تكفي المساحة المعروضة إلظيار كافة البنود.
 

 
 

  ُيظير الجدول التالي أىم خصائص وأحداث وطرق عنصر التحكمListBox. 
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 الوصف الخاصية أو الحدث أو الطريقة
 الخصائص

Items  تجميعة البنود فيListBox 

MultiColumn 
ُتحدد فيما إذا كان من الممكن تقسيم قائمة البنود إلى أعمدة، 

 يؤدي ذلك إلى اختفاء شريط التمرير العمودي.

SelectedIndex 

تُعيد فيرس البند المحدد، وفي حال عدم تحديد أي بند تعيد 
، أما إذا حدد المستخدم أكثر من بند، فتُعيد ىذه 1-القيمة 

الخاصية فيرس واحد منيا، في ىذه الحالة نستعمل الخاصية 
SelectedIndices. 

SelectedIndices .تُعيد تجميعة تحوي فيارس جميع البنود المحددة 

SelectedItem 
تُعيد مؤشرًا عمى البند المحدد، وتعيد البند ذو الفيرس األدنى في 

 حال تحديد أكثر من بند.
SelectedItems .تُعيد تجميعة تحوي جميع البنود المحددة 

SelectionMode 

ُتحدد عدد البنود التي يمكن تحديدىا واآللية التي يمكن من 
)الُيسمح Noneخالليا تحديد أكثر من بند. تأخذ القيم 

)يسمح  MultiSimple)تحديد بند واحد فقط(، Oneبالتحديد(، 
)يسمح بتحديد أكثر  MultiExtendedبتحديد أكثر من بند( و 

من بند باستعمال تركيبة من األسيم أو نقرات الفأرة والمفاتيح 
Ctrl  أوShift.) 

Sorted 
ُتحدد فيما إذا كانت البنود مرتبة أبجديًا، القيمة االفتراضية ىي 

false. 
 الطرائق

ClearSelected .تمغي تحديد جميع البنود 
GetSelected  تأخذ فيرسًا كوسيط وتعيدtrue .إذا كان البند محددًا 

 األحداث

SelectedIndexChanged 
الحدث االفتراضي يتولد عندما يتغير فيرس البند المحدد، وىو 

 عند النقر المزدوج عمى العنصر في وضع التصميم.
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  ُتحدد الخاصيةSelectionMode  عدد البنود التي يمكن تحديدىا، وتأخذ إحدى القيمNone, One, 
MultiSimple, MultiExtended  من نمط التعداد(SelectionMode يوضح الجدول السابق ،)
 عندما ُيحدد المستخدم بندًا جديدًا. SelectedIndexChangedالفروق بين ىذه القيم. يتولد الحدث 

  يكون لكال العنصرينListBox  وCheckedListBox  الخواصItems  و SelectedItem  و
SelectedIndex. 

  تُعيد الخاصيةItems  .جميع البنود ضمن تجميعة 
 تجميعات تُعتبر الCollections  طريقة مألوفة إلدارة قوائم األغراض في بيئة.NET يستعمل العديد .

( التجميعات لتعريف قوائم من األغراض الداخمية )مثل البنود ضمن ListBoxمن عناصر الواجية )مثل 
ListBox تكون التجميعة التي تعيدىا الخاصية .)Items  غرض من الصفObjectCollection. 

  تُعيد الخاصيةSelectedItem  البند المحدد فيListBox ذا حدد المستخدم أكثر من بند فُيمكن ، وا 
 .SelectedItemsالحصول عمييا جميعًا من الخاصية 

  تُعيد الخاصيةSelectedIndex  أما 1-فيرس البند المحدد، وفي حال عدم تحديد أي بند تعيد القيمة .
فتُعيد ىذه الخاصية فيرس واحد منيا. في ىذه الحالة ُيمكن استخدام  إذا حدد المستخدم أكثر من بند،

 لمحصول عمى جميع فيارس العناصر المحددة. SelectedIndicesالخاصية 
  تأخذ الطريقةGetSelected  فيرسًا كوسيط وتعيدtrue .إذا كان البند الموافق محددًا 
  إلضافة بنود لمعنصرListBox  أو العنصرCheckedListBox  يجب إضافة أغراض لمتجميعة

Items  الخاصة بو، ويمكن إنجاز ذلك باستدعاء الطريقةAdd  إلضافة بند إلى التجميعةItems 
 . ُيمكن مثاًل أن نكتب:CheckedListBoxأو العنصر  ListBoxالخاصة بالعنصر 

myListBox.Items.Add(myListItem) 
 .ListBoxمن الصف  myListBoxإلى  myListItemوذلك لنضيف السمسمة المحرفية 

عدة مرات أو استدعاء الطريقة  Addوإلضافة مجموعة من األغراض، ُيمكن استدعاء الطريقة 
AddRange .والتي ُتضيف مصفوفة من األغراض 

  يقوم الصفListBox وCheckedListBox  باستدعاء الطريقةToString  لمعنصر المضاف لتحديد
النص الموافق لو، مما يسمح بإضافة أغراض مختمفة ثم الحصول عمييا من الخاصتين 

SelectedItem وSelectedItems. 
  ُيمكن إضافة بنود إلىListBox  أوCheckedListBox  عن طريق الخاصيةItems  في نافذة

ر االنتقال بجانب الخاصية في وضع التصميم. يؤدي ضغط ز  Properties Windowsالخصائص 
Items  إلى فتح محرر تجميعة السالسل المحرفيةString Collection Editor والتي تحوي مربع ،

بتوليد الكود الالزم  Visual Studioنص إلضافة البنود، حيث يظير كل بند في سطر مستقل، ثم يقوم 
 .InitializeComponentضمن الطريقة  Itemsإلضافة ىذه السالسل المحرفية إلى التجميعة 
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  يستعمل المثال التالي الصفListBoxTestForm  إلضافة وحذف ومسح البنود منListBox  المسماة
displayListBox يستعمل الصف ،ListBoxTestForm  مربع النصinputTextBox  ليتيح

ظير بند جديد في ي Addلممستخدم أن يكتب نص بند جديد. عندما ينقر المستخدم الزر 
displayListBox كما يتم إزالة البند المحدد عند نقر الزر .Remove وعند النقر عمى الزر .Clear 

 .Exitيتم حذف جميع البنود من القائمة. وُيمكن لممستخدم إنياء التطبيق بالنقر عمى الزر 
  يستدعي معالج الحدثaddButton_Click  ( الطريقة 22إلى  18)األسطر منAdd  لمتجميعة

Items تأخذ ىذه الطريقة سمسمة محرفية تُمثل البند المراد إضافتو، والذي يوجد في ،
inputTextBox.Text (.21، ثم يتم مسح النص )السطر 

  يستدعي معالج الحدثaddRemove_Click  ( الطريقة 33إلى  25)األسطر منRemoveAt 
ذا  SelectedIndexلتحذف بندًا من القائمة، حيث يستعمل الخاصية  ليحدد فيرس العنصر المحدد، وا 

 بحذف البند المحدد. 29)أي أنو يوجد بند محدد( فيقوم السطر  1-لم تكن قيمتيا 
 

1  // ListBoxTestForm.cs 

2  // Program to add, remove and clear ListBox items 

3  using System; 

4  using System.Windows.Forms; 

5 

6  // Form uses a TextBox and Buttons to add, 

7  // remove, and clear ListBox items 

8  public partial class ListBoxTestForm : Form 

9  { 
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10    // default constructor 

11    public ListBoxTestForm() 

12    { 

13       InitializeComponent(); 

14    } // end constructor 

15 

16    // add new item to ListBox (text from input TextBox) 

17    // and clear input TextBox 

18    private void addButton_Click( object sender, EventArgs e ) 

19    { 

20       displayListBox.Items.Add( inputTextBox.Text ); 

21       inputTextBox.Clear(); 

22    } // end method addButton_Click 

23 

24    // remove item if one is selected 

25    private void removeButton_Click( object sender, EventArgs e ) 

26    { 

27       // check if item is selected, remove if selected 

28       if ( displayListBox.SelectedIndex != -1 ) 

29      displayListBox.Items.RemoveAt(displayListBox.SelectedIndex); 

30    } // end method removeButton_Click 

31 

32    // clear all items in ListBox 

33    private void clearButton_Click( object sender, EventArgs e ) 

34    { 

35       displayListBox.Items.Clear(); 

36    } // end method clearButton_Click 

37 

38    // exit application 

39    private void exitButton_Click( object sender, EventArgs e ) 

40    { 

41       Application.Exit(); 

42    } // end method exitButton_Click 

43 } // end class ListBoxTestForm 
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(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 
  يستدعي معالج الحدثaddClear_Click  ( الطريقة 36إلى  33)األسطر منClear  لمتجميعة

Items  (، والتي تقوم بحذف كل المدخالت من القائمة 35)السطرdisplayListBox. 
  ًيقوم معالج الحدث  أخيراexitButton_Click  ( بإنياء 42إلى  39)األسطر من

 (.41)السطر  Application.Exitالتطبيق باستدعاء الطريقة 

97 ISSN: 2617-989X



Events driven programming _ Ch5 
 

 

 CheckedListBoxعنصر التحكم 
  ُيشتق الصفCheckedListBox  من الصفListBox ويتميز بأنو يحوي مربع اختيار ،

CheckBox  بجانب كل بند. وكما في الصفListBox ُيمكن إضافة بنود باستدعاء الطريقة ،Add 
في وضع التصميم. يسمح  String Collection Editorبرمجيًا. أو باستعمال  AddRangeأو 

 SelectionModeلمخاصية بتحديد أكثر من بند. و تكون القيم الممكنة  CheckedListBoxالعنصر 
باالختيار المتعدد ألن مربعات االختيار تضمن تعدد  Oneفقط. يسمح الخيار  Oneو  Noneىي 

 فيعني عدم إمكانية اختيار أي بند من القائمة. Noneالخيارات بدون شروط. أما الخيار  
  يعرض الجدول التالي أىم خصائص وأحداث وطرق الصفCheckedListBox : 

 الوصف أو الحدث أو الطريقة الخاصية
 (ListBoxكل خصائص وأحداث وطرق الصف  CheckedListBox)يرث الصف  الخصائص

CheckedItems 
تحوي تجميعة من البنود المختارة، وتختمف عن البند المحدد 
الذي يبدو مظماًل )ليس بالضرورة مختارًا(، مع مالحظة أنو ال 

 الوقت. يمكن وجود أكثر من بند محدد في نفس
CheckedIndices .تعيد فيارس كل البنود المختارة 

CheckOnClick 

، عندما ينقر المستخدم عنصر ُيصبح ىذا trueعندما تكون  
العنصر محددًا ويتم اختياره أو إزالة االختيار عنو. القيمة 

مما يعني أن المستخدم عميو  falseاالفتراضية ليذه الخاصية 
أواًل تحديد العنصر ومن ثم النقر عميو ثانيًة الختياره أو إلزالة 

 االختيار عنو.

SelectionMode 
 Oneُتحدد عدد البنود التي يمكن اختيارىا. تأخذ أحد القيمتين 

)ال يسمح باختيار أي  None)يسمح باختيار أكثر من بند( أو 
 بند(.

 الطرائق
GetItemChecked  تأخذ فيرسًا كوسيط وتعيدtrue .إذا كان البند مختارًا 

 األحداث
ItemCheck .يتولد عندما يتم اختيار بند أو إلغاء اختياره 

 ItemCheckEventArgsخصائص الصف 

CurrentValue 
 Checked, Uncheckedتحدد حالة البند، القيم الممكنة ىي 

 .Indeterminateو 
Index  ( لمبند المتغير.3يعيد الفيرس )بدءًا من 

NewValue .تحدد الحالة الجديدة لمبند 

98 ISSN: 2617-989X



Events driven programming _ Ch5 
 

 

  يحدث الحدثItemCheck  كمما قام المستخدم باختيار أو إلغاء اختيار بند ضمن القائمة
CheckedListBox يكون ليذا الحدث وسيطين ىما .CurrentValue وNewValue  ُيعيدان قيمًا

لمحالة الحالية والجديدة عمى الترتيب. ُيمكن عن طريق ىاتين القيمتين تحديد  CheckStateمن النمط 
 فيما إذا كان البند مختارًا أم ال.

  ومع أن العنصرCheckedListBox  يحافظ عمى الخاصتينSelectedItems  و
SelectedIndices  المتان يرثيما من(ListBox إال أنو يممك أيضًا الخاصيتين ،)CheckedItems 

 والمتان تعيدان معمومات عن البنود المختارة وفيارسيا. CheckedIndicesو 
  نستخدم في المثال التالي قائمة اختياراتCheckedListBox  وقائمةListBox  لُنظير خيارات

باختيار متعدد لعناوين  CheckedListBoxالمستخدم من مجموعة من الكتب. حيث يسمح العنصر 
مجموعة من العناوين. يقوم  String Collection Editorلتصميم وباستعمال الكتب. أضفنا في وضع ا

 بعرض خيارات المستخدم التي يقوم بيا من خالل قائمة االختيار. ListBoxالعنصر 
 

1  // CheckedListBoxTestForm.cs 

2  // Using the checked ListBox to add items to a display ListBox 

3  using System; 

4  using System.Windows.Forms; 

5 

6  //Form uses a checked ListBox to add items to a display ListBox 

7  public partial class CheckedListBoxTestForm : Form 

8  { 

9     // default constructor 

10    public CheckedListBoxTestForm() 

11    { 

12       InitializeComponent(); 

13    } // end constructor 

14 

15    // item about to change 

16    // add or remove from display ListBox 

17    private void inputCheckedListBox_ItemCheck( 

18       object sender, ItemCheckEventArgs e ) 

19    { 

20       // obtain reference of selected item 

21      string item = inputCheckedListBox.SelectedItem.ToString(); 
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22 

23       // if item checked add to ListBox 

24       // otherwise remove from ListBox 

25       if ( e.NewValue == CheckState.Checked ) 

26          displayListBox.Items.Add( item ); 

27       else 

28          displayListBox.Items.Remove( item ); 

29    } // end method inputCheckedListBox_ItemCheck 

30 } // end class CheckedListBoxTestForm 

 

 

(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 
  عندما يقوم المستخدم باختيار أو إلغاء اختيار بند منinputCheckedListBox  يتولد الحدث

ItemCheck  ( 29إلى  17ويتم تنفيذ المعالج )من السطر 
inputCheckedListBox_ItemCheck ُتحدد العبارة الشرطية ،if...else  ( 28إلى  25)األسطر
، يستعمل السطر inputCheckedListBoxختيار بندًا من فيما إذا كان المستخدم قد اختار أو ألغى ا

(، إذا قام CheckState.Checkedليحدد فيما إذا كان يتم اختيار بند ) NewValueالخاصية  25
، أما إذا قام بإلغاء displayListBoxبإضافة ىذا البند إلى  26المستخدم باختيار بند ما فسيقوم السطر 

 .displayListBoxبحذف البند الموافق من  28اختيار بند ما فسيقوم السطر 
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 ComboBoxعنصر التحكم 
  يحوي عنصر التحكمComboBox  ،القائمة المنسدلة( عمى قائمة من القيم التي ُيمكن اختيار أحدىا(

 عادًة عمى شكل مربع نص إلى يمينو سيم. ComboBoxويظير 
  ُيمكن لممستخدم بشكل افتراضي كتابة نص في مربع النص أو النقر عمى زر السيم لعرض قائمة من

ذا اختار المستخدم أحدىا يظير نصو في مربع النص. كما يظير شريط تمرير  البنود مسبقة التعريف. وا 
ا ُيمكن عرضو. ُيمكن تحديد العدد األعظمي لمبنود التي إذا احتوت القائمة عددًا من البنود أكبر مم

. ُيظير الشكل التالي مثااًل عن MaxDropDownItemsيمكن عرضيا بتحديد قيمة الخاصية 
ComboBox .في ثالث حاالت مختمفة 

 

 
 

  كما في عنصر القائمة -ُيمكنListBox-  إضافة أغراض إلى التجميعةItems  برمجيًا باستدعاء
 في وضع التصميم. String Collection Editor، أو باستعمال AddRangeو  Addين الطريقت

  ُيظير الجدول التالي أىم خصائص وأحداث الصفComboBox: 
 

 الوصف الخاصية أو الحدث أو الطريقة
 الخصائص

DropDownStyle 

أن النص في  Simple، تعني القيمة ComboBoxُتحدد نمط 
مربع النص قابل لمتعديل وأن القائمة ظاىرة بشكل دائم، وتعني 

)االفتراضية( أن النص قابل لمتعديل إال  DropDownالقيمة 
أنو يجب النقر عمى الزر إلظيار القائمة، وتعني القيمة 

DropDownList  أن النص غير قابل لمتعديل ويجب النقر
 عمى الزر إلظيار القائمة.

Items  تجميعة البنود فيComboBox. 
MaxDropDownItems  ( لمبنود التي ُيمكن عرضيا 133و 1ُتحدد العدد األعظمي )بين
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ذا تجاوز عدد البنود في القائمة ىذه  في القائمة المنسدلة، وا 
 القيمة يظير شريط تمرير.

SelectedIndex ذا لم يكن ىناك بند محدد فتعيد  .1- تُعيد فيرس البند المحدد، وا 
SelectedItem .تُعيد البند المحدد 

Sorted 
تحدد فيما إذا كانت البنود مرتبة أبجديًا، القيمة االفتراضية ىي 

false. 
 األحداث

SelectedIndexChanged 
يتولد عندما يتغير فيرس البند المحدد، وىو الحدث االفتراضي 

 عند النقر المزدوج عمى العنصر في وضع التصميم.
 

  ُتحدد الخاصيةDropDownStyle  نوع القائمة المنسدلةComboBox وتأخذ قيمة من نمط التعداد ،
ComboBoxStyle والذي يحوي القيم ،Simple, DropDown, DropDownList. 

  يؤدي الخيارSimple  إلى عدم عرض زر القائمة المنسدلة، ويظير بداًل عنو شريط تمرير بجانب
أن يختار من القائمة، كما يمكن لممستخدم أن يكتب نصًا. يعرض الخيار العنصر ليسمح لممستخدم 

DropDown  وىو االفتراضي( القائمة المنسدلة عند الضغط عمى الزر )أو ضغط مفتاح السيم نحو(
 DropDownListاألسفل(، كما ُيمكن لممستخدم أن يكتب نصًا في مربع النص. يعرض الخيار األخير 

 و ال يسمح لممستخدم أن يكتب في مربع النص.قائمة منسدلة إال أن
  يممك العنصرComboBox  الخصائصItems, SelectedItem, SelectedIndex  وىي مشابية

، وعند عدم اختيار أي ComboBox. ُيمكن عمى األكثر اختيار بند واحد في ListBoxلمقابالتيا في 
 SelectedIndexChangedالحدث  ، كما يتم توليد1-مساوية  SelectedIndexبند تكون قيمة 

 عند تغيير البند المحدد.
  يسمح المثال التالي لممستخدم باختيار شكل لرسمو: دائرة، قطع ناقص، مربع، فطيرة، في نسخيا

. ال ُيمكن لممستخدم في مثالنا الكتابة في مربع ComboBoxالممموءة وغير الممموءة، وذلك باستعمال 
 ير قابل لمتعديل.غ ComboBoxالنص ألن العنصر 

 
1  // ComboBoxTestForm.cs 

2  // Using ComboBox to select a shape to draw. 

3  using System; 

4  using System.Drawing; 

5  using System.Windows.Forms; 

6 

7  // Form uses a ComboBox to select different shapes to draw 
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8  public partial class ComboBoxTestForm : Form 

9  { 

10    // default constructor 

11    public ComboBoxTestForm() 

12    { 

13       InitializeComponent(); 

14    } // end constructor 

15 

16    // get index of selected shape, draw shape 

17    private void imageComboBox_SelectedIndexChanged( 

18       object sender, EventArgs e ) 

19    { 

20       // create graphics object, Pen and SolidBrush 

21       Graphics myGraphics = base.CreateGraphics(); 

22 

23       // create Pen using color DarkRed 

24       Pen myPen = new Pen( Color.DarkRed ); 

25 

26       // create SolidBrush using color DarkRed 

27       SolidBrush mySolidBrush = new SolidBrush( Color.DarkRed ); 

28 

29       // clear drawing area setting it to color white 

30       myGraphics.Clear( Color.White ); 

31 

32       // find index, draw proper shape 

33       switch ( imageComboBox.SelectedIndex ) 

34       { 

35          case 0: // case Circle is selected 

36             myGraphics.DrawEllipse( myPen, 50, 50, 150, 150 ); 

37             break; 

38          case 1: // case Rectangle is selected 

39             myGraphics.DrawRectangle( myPen, 50, 50, 150, 150 ); 

40             break; 

41          case 2: // case Ellipse is selected 
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42             myGraphics.DrawEllipse( myPen, 50, 85, 150, 115 ); 

43             break; 

44          case 3: // case Pie is selected 

45             myGraphics.DrawPie( myPen, 50, 50, 150, 150, 0, 45 ); 

46             break; 

47          case 4: // case Filled Circle is selected 

48           myGraphics.FillEllipse(mySolidBrush, 50, 50, 150, 150); 

49           break; 

50          case 5: // case Filled Rectangle is selected 

51           myGraphics.FillRectangle(mySolidBrush, 50, 50, 150,150); 

52           break; 

53          case 6: // case Filled Ellipse is selected 

54           myGraphics.FillEllipse(mySolidBrush, 50, 85, 150, 115); 

55           break; 

56          case 7: // case Filled Pie is selected 

57           myGraphics.FillPie(mySolidBrush,50,50, 150, 150, 0, 45); 

58           break; 

59       } // end switch 

60 

61       myGraphics.Dispose(); // release the Graphics object 

62    } // end method imageComboBox_SelectedIndexChanged 

63 } // end class ComboBoxTestForm 

 

 

 

(a) 
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(b) 

 

 

(c) 

 

(d) 
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  بعد إنشاء قائمة منسدلةComboBox  باسمimageComboBox نجعميا غير قابمة لمتعديل بإسناد ،
في نافذة الخصائص، ثم نضيف البنود  DropDownStyleلمخاصية  DropDownListالقيمة 

 في وضع التصميم. String Collection Editorباستعمال 
  كمما اختار المستخدم بندًا من بنودimageComboBox  ُيرفع الحدثSelectedIndexChanged 

. imageComboBox_SelectedIndexChanged( 63إلى  17ث )األسطر من وينفذ معالج الحد
، SolidBrushوفرشاة  Penوقمم  Graphicsبإنشاء غرض من الصف  27إلى  21تقوم األسطر من 

( 21)السطر  Graphics. يسمح الغرض من الصف Formوالتي سُتستعمل لمرسم عمى النموذج 
( في 24ل باستدعاء العديد من التوابع. ُيستعمل القمم )السطر باستعمال القمم والفرشاة لرسم عدة أشكا

 (45 ,42 ,39 ,36)في األسطر  DrawEllipse, DrawRectangle, DrawPieاستدعاء الطرق 
 ,FillEllipse( في استدعاء الطرق 27لرسم حدود ىذه األشكال، وُتستعمل الفرشاة )السطر 

FillRectangle, FillPie  33لملء ىذه األشكال، يمون السطر  (57 ,54 ,51 ,48)في األسطر 
 .Clearالنموذج كمو بالمون األبيض باستعمال الطريقة 

  يرسم التطبيق الشكل باالعتماد عمى فيرس البند المحدد في القائمة، حيث تستعمل عبارةswitch 
لُتحدد البند الذي اختاره  imageComboBox.SelectedIndex( قيمة 59إلى  33)األسطر من 

 المستخدم.
  تأخذ الطريقةDrawEllipse  حداثيي مركز القطع الناقص )36)السطر ( وعرضو X,Y( قممًا وا 

باتجاه  Xوارتفاعو، حيث أن مركز اإلحداثيات ىو الزاوية العميا اليسرى من النموذج، يزداد اإلحداثي 
ة حالة خاصة من القطع الناقص )يتساوى فييا العرض باتجاه األسفل. تكون الدائر  Yاليمين واإلحداثي 

 قطعًا ناقصًا بعرض وارتفاع مختمفين. 42دائرة، ويرسم السطر  36واالرتفاع(. يرسم السطر 
  تأخذ الطريقةDrawRectangle  حداثيي الزاوية العميا39)السطر ( X,Yاليسرى لممستطيل )-( قممًا وا 

 وعرضو وارتفاعو.
  ترسم الطريقةDrawPie  ( فطيرة عمى أنيا جزء من قطع ناقص، وُيحدد القطع الناقص 45)السطر

حداثيي الزاوية العميا DrawPieبمستطيل، حيث تأخذ الطريقة  ( X,Yاليسرى لممستطيل )-قممًا وا 
وعرضو وارتفاعو، وزاوية البدء )مقدرة بالدرجات( وزاوية المسح )مقدرة بالدرجات(، حيث تتزايد الزوايا 

 رب الساعة.باتجاه عقا
  تشبو الطرائقFillEllipse  (، 54إلى  48)األسطر منFillRectangle  ( و51)السطرFillPie 

( مقابالتيا التي ال تمأل الشكل، إال أنيا تأخذ فرشاة بدل قمم، يوضح الشكل بعض ىذه 57)السطر 
 الرسوم.
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 (5عناصر التحكم )الفصل السادس: 
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 عنوان الموضوع: 
 (5عناصر التحكم )

 
 الكممات المفتاحية: 

TreeView  ،ListView ،TabControl. 
 

 ممخص:
 .نستعرض في ىذا الفصل عناصر التحكم المتقدمة: عرض الشجرة، عرض القائمة، التبويب

 
 أهداف تعميمية:

 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
  عرض الشجرةTreeView. 
   عرض القائمةListView. 
   التبويبTabControl. 

 
 المخطط:

 ( 5عناصر التحكم )
 3  وحدات(Learning Objects)  
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 TreeViewعنصر التحكم 
  ُيستخدم العنصرTreeView  لعرض مجموعة من العقد ذات تنظيم ىرمي عمى شكل شجرة. تكون

 Parentالعقد عبارة عن أغراض ُيمكن أن تحوي قيمًا وتشير إلى عقد أخرى عادًة. تحوي العقدة األب 
Node  عمى مجموعة من العقد األبناءChild Nodes والتي ُيمكن أن تكون كل منيا بدورىا أبًا لعقد ،

 .Sibling Nodesدعى العقد التي ليا نفس العقدة األب بالعقد اإلخوة أخرى، وىكذا... . تُ 
  تكون الشجرة عبارة عن تجميعةcollection  من العقد ُترتب عادًة بتسمسل ىرمي. تُدعى العقدة األب

. فعمى سبيل المثال، ُيمكن تمثيل نظام الممفات الخاص Root Nodeاألولى في الشجرة بالعقدة الجذر 
( الجذر، كما ُيشّكل كل :Cعمى شكل شجرة. ُتشّكل المجمدات في المستويات العميا )مثل  بحاسوب ما

 عقدة ابن، وكل منيا ُيمكن أن يكون لو أبنائو. :Cمجمد فرعي من 
  يفيد العنصرTreeView  إذًا لعرض المعمومات بتسمسل ىرمي، مثل بنية الممفات مثاًل. يوضح الشكل

  .TreeViewالتالي مثااًل لمعنصر 

 
 

  ُيمكن توسيعexpand  و طيcollapse  إلى  -عقدة ما بالنقر عمى المربع الذي يحوي رمز + أو
 يسار العقدة، ال تممك العقد التي ال أبناء ليا مثل ىذا المربع.

  تكون العقد ضمن العنصرTreeView  عبارة عن منتسخات من الصفTreeNode يكون لكل عقدة .
TreeNode  التجميعةNodes  من النمط( الخاصة بياTreeNodeCollection وىي تحوي قائمة ،)

 في حالة العقدة الجذر(. nullمؤشرًأ لمعقدة األب )أو  Parentبالعقد األبناء. تُعيد الخاصية 
  يوضح الجدول التالي أىم خصائص وأحداث وطرائق الصفTreeView: 
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 الوصف الخاصية أو الحدث

 الخصائص

CheckBoxes 
ُتحّدد فيما إذا كان ىناك صناديق اختيار بجانب العقد، القيمة 

 )ال تظير صناديق االختيار(. falseاالفتراضية ىي 

ImageList 
يحوي أيقونات العقد،  ImageListُتحّدد غرضًا من النمط 

عمى أغراض من الصف  ImageListويحوي الغرض 
Image. 

Nodes 

الموجودة ضمن العنصر، وتحوي  TreeNodeتُعيد تجميعة من 
)لحذف جميع  Clear( وTreeNode)إلضافة  Addالطريقة 
)لحذف عقدة معينة(، إن حذف عقدة يؤدي  Removeالعقد( و

 إلى حذف جميع أبنائيا.
SelectedNode .العقدة المحددة 

 (TreeViewEventArgsالحدث )وسيط الحدث من النمط 

AfterSelect 
العقدة المحددة، وىو الحدث االفتراضي عند يتولد عند تغيير 

 النقر المزدوج عمى العنصر في زمن التصميم.

  يوضح الجدول التالي أىم خصائص وأحداث وطرائق الصفTreeNode: 

 الوصف الخاصية أو الحدث
 الخصائص

Checked 
ُتحّدد فيما إذا كانت العقدة مختارة )يجب أن تكون الخاصية 

CheckBoxes  تحمل القيمةtrue .)في الشجرة الحاوية لمعقدة 

FirstNode 
)أول عقدة فرعية في  Nodesتحدد أول عقدة في الخاصية 

 الشجرة(.
FullPath .مسار العقدة بدءًا من جذر الشجرة 

ImageIndex .فيرس الصورة عندما تكون العقدة غير محددة 

LastNode 
)آخر عقدة فرعية في  Nodesتحدد آخر عقدة في الخاصية 

 الشجرة(.
NextNode .العقدة التالية المجاورة 

Nodes 
تجميعة من العقد المحتواة ضمن العقدة الحالية )العقد األبناء( 

)لحذف  Clear( وTreeNode)إلضافة  Addوتحوي الطريقة 
)لحذف عقدة معينة(، إن حذف عقدة  Removeجميع العقد( و
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 أبنائيا.يؤدي إلى حذف جميع 
PrevNode .العقدة السابقة المجاورة 

SelectedImageIndex .فيرس الصورة عندما تكون العقدة محددة 
Text .نص العقدة 

 الطرائق
Collapse .تقوم بطي العقدة 
Expand .تقوم بتوسيع العقدة 

ExpandAll .تقوم بتوسيع جميع أبناء العقدة 
GetNodeCount  األبناء.تعيد عدد العقد 

 
  إلضافة عقد إلىTreeView  في وضع التصميم، ننقر الزر الذي بجانب الخاصيةNodes  في نافذة

والذي يعرض شجرة فارغة، يوجد أزرار  TreeNode Editorالخصائص، سيؤدي ىذا إلى فتح المحرر 
 الية.إلنشاء عقدة جذر وإلضافة و حذف عقد، كما يظير في الجانب األيمن خصائص العقدة الح

  إلضافة العقد برمجيًا يجب إنشاء عقدة جذر أواًل:  ُننشئ غرضًا جديدًا من الصفTreeNode  ونمرر
 Nodesإلضافة ىذه العقدة الجديدة لمتجميعة  Addلو النص الذي سيعرضو، ثم نستدعي الطريقة 

 .TreeViewلمعنصر 
 :مثال 

myTreeView.Nodes.Add( new TreeNode( rootLabel ) ); 

ىو النص  rootLabelالتي نضيف إلييا الجذر، و TreeViewىي الشجرة  myTreeViewوحيث أن 
لمعقدة الجذر، ُيمكننا  Nodesالمراد عرضو. وإلضافة عقد إلى الجذر نقوم بإضافة العقد إلى الخاصية 

 اختيار العقدة الجذر المطموبة كما يمي:
myTreeView.Nodes[ myIndex ] 

 فيرس العقدة الجذر، وتتم إضافة العقد األبناء بنفس اآللية السابقة: myIndexوحيث ُيمثل 
myTreeView.Nodes[myIndex].Nodes.Add(new TreeNode(rootLabel)); 

 
  نستعمل في المثال التالي عنصر الشجرةTreeView  لنعرض محتويات مجمد يختاره المستخدم عن

سار المجمد في مربع النص ثم ينقر الزر لُيحّدد الجذر طريق مربع نص وزر. حيث يكتب المستخدم م
. كما يمكن Windows Explorer، ويصبح كل مجمد فرعي عقدة ابن، مما يشابو TreeViewفي 

 إلى يسار المجمد. -المجمد باستعمال المربع الذي يحمل الرمز + أو  collapseوطي  expandتوسيع 
  عندما ينقر المستخدم الزرenterButton،  يتم مسح جميع العقد من الشجرةdisplayTreeView 

المجمد إلى  57(، ثم ُيستعمل المسار المدخل إلنشاء العقدة الجذر. يضيف السطر 75)السطر 
displayTreeView  الطريقة  57و  57عمى أنو عقدة جذر، ويستدعي السطران
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PopulateTreeView  وعقدة أب، ثم تقوم (، والتي تأخذ مسار مجمد 19إلى  97)األسطر من
 بإضافة عقد أبناء بحسب المجمدات الفرعية لممجمد الممرر كوسيط. PopulateTreeViewالطريقة 

  تحصل الطريقة PopulateTreeView ( عمى قائمة من المجمدات الفرعية 19إلى  97)األسطر من
( في System.IO)في فضاء األسماء  Directoryلمصف  GetDirecoriesباستعمال الطريقة 

 .32و 33السطرين 
  تأخذ ىذه الطريقة سمسمة محرفية )المجمد الحالي( وتعيد مصفوفة من السالسل المحرفية )المجمدات

الفرعية(، إذا كان الدخول إلى مجمد غير مسموح ألسباب الصالحيات ، يتم إطالق االستثناء 
UnauthorizedAccessException بالتقاط ىذا االستثناء وتضيف  16إلى  75. تقوم األسطر من

 عوضًا عن عرض المجمدات الفرعية. ”Access Denied“عقدة تحوي العبارة 
  الطريقة  23إلى  26إذا وجدت مجمدات فرعية يمكن الدخول إلييا، تستعمل األسطر منSubstring 

ل كل سمسمة محرفية لتزيد من قابمية القراءة باختصار المسارات الكاممة إلى اسم المجمد فقط ثم ُتستعم
إلضافة  Add(، ثم نستعمل الطريقة 27إلنشاء عقدة ابن )السطر  directoryArrayفي المصفوفة 

عوديًا عمى كل مجمد فرعي  PopulateTreeView(، ثم يتم استدعاء الطريقة 27العقدة االبن )السطر 
بنية المجمد. الحظ أن باستعمال  TreeView( مما يؤدي في المحصمة إلى بناء العنصر 79)السطر 

 ىذه الخوارزمية العودية قد ُتسبب بطئًا عندما ُيّحمل البرنامج مجمدات كبيرة .
  بعد إضافة أسماء المجمدات إلى الخاصيةNodes  .يمكن توسيع وطي ىذه العقد 

 
1  // TreeViewDirectoryStructureForm.cs 

2  // Using TreeView to display directory structure. 

3  using System; 

4  using System.Windows.Forms; 

5  using System.IO; 

6 

7  // Form uses TreeView to display directory structure 

8  public partial class TreeViewDirectoryStructureForm : Form 

9  { 

10    string substringDirectory; // store last part of full path name 

11 

12    // default constructor 

13    public TreeViewDirectoryStructureForm() 

14    { 

15       InitializeComponent(); 

16    } // end constructor 
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17 

18    // populate current node with subdirectories 

19    public void PopulateTreeView(  

20       string directoryValue, TreeNode parentNode ) 

21    { 

22       // array stores all subdirectories in the directory 

23       string[] directoryArray =  

24          Directory.GetDirectories( directoryValue ); 

25 

26       // populate current node with subdirectories 

27       try 

28       { 

29          // check to see if any subdirectories are present 

30          if ( directoryArray.Length != 0 ) 

31          { 

32             // for every subdirectory, create new TreeNode, 

33             // add as a child of current node and recursively 

34             // populate child nodes with subdirectories 

35             foreach ( string directory in directoryArray ) 

36             { 

37          // obtain last part of path name from the full path name 

38          // using 

39          // GetFileNameWithoutExtension 

40             substringDirectory =  

41               Path.GetFileNameWithoutExtension( directory ); 

42                

43 

44             // create TreeNode for current directory 

45             TreeNode myNode = new TreeNode( substringDirectory ); 

46 

47             // add current directory node to parent node 

48             parentNode.Nodes.Add( myNode ); 

49 

50             // recursively populate every subdirectory 
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51             PopulateTreeView( directory, myNode ); 

52            } // end foreach 

53          } // end if 

54       } // end try 

55 

56       // catch exception 

57       catch ( UnauthorizedAccessException ) 

58       { 

59          parentNode.Nodes.Add( "Access denied" ); 

60       } // end catch 

61    } // end method PopulateTreeView 

62 

63    // handles enterButton click event 

64    private void enterButton_Click( object sender, EventArgs e ) 

65    { 

66       // clear all nodes 

67       directoryTreeView.Nodes.Clear(); 

68 

69       // check if the directory entered by user exists 

70       // if it does then fill in the TreeView, 

71       // if not display error MessageBox 

72       if ( Directory.Exists( inputTextBox.Text ) ) 

73       { 

74          // add full path name to directoryTreeView  

75          directoryTreeView.Nodes.Add( inputTextBox.Text ); 

76 

77          // insert subfolders 

78          PopulateTreeView(  

79             inputTextBox.Text, directoryTreeView.Nodes[ 0 ] ); 

80       } // end if 

81       // display error MessageBox if directory not found 

82       else 

83          MessageBox.Show(inputTextBox.Text+" could not be found.", 

84             "Directory Not Found", MessageBoxButtons.OK,  
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85             MessageBoxIcon.Error ); 

86    } // end method enterButton_Click 

87 } // end class TreeViewDirectoryStructureForm 

 

 

 

(a) 

 

(b) 
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 ListViewعرض القائمة عنصر التحكم: 
  األىداف التعميمية:

  عرض القائمةListView 
 
 

  

117 ISSN: 2617-989X



Events driven programming _ Ch6 
 

 

 ListViewعنصر التحكم 
  يعرض العنصرListView .كما ُيمكن أن يعرض  قائمة ُيمكن أن يختار منيا المستخدم بندًا أو أكثر

)قيمة  MultiSelect(. ُتحّدد الخاصية ImageListبجانب البنود )ُتحّددىا الخاصية  iconsأيقونات 
( فيما إذ كان من الممكن تحديد أكثر من بند. ُيمكن تضمين مربعات اختيار بإعطاء Booleanمنطقية 

كيفية توضع  View. ُتحدد الخاصية true( القيمة Boolean)قيمة منطقية CheckBoxes الخاصية 
 طريقة اختيار المستخدم لبند من القائمة.  Activationد، وُتحدد الخاصية البنو 

  يوضح الجدول التالي ىذه الخصائص مع الحدثItemActivate: 

 الوصف الخاصية أو الحدث
 الخصائص

Activation 

ُتحّدد طريقة تفعيل المستخدم لبند، تأخذ قيمة من نمط التعداد 
ItemActivation ىي:، القيم الممكنة 

OneClick ،لمتفعيل بنقرة واحدة 
TwoClick  لمتفعيل بالنقر المزدوج ويتغير لون البند عند

 تحديده،
Standard .لمتفعيل بالنقر المزدوج وال يتغير لون البند 

CheckBoxes  ُتحّدد فيما إذا كان ىناك مربعات اختيار بجانب العقد، القيمة
 )ال تظير مربعات االختيار(. falseاالفتراضية ىي 

LargeImageList  ُتحّدد قائمة الصورImageList .التي تحوي األيقونات الكبيرة 
Items  تُعيد تجميعة منListViewItem .الموجودة ضمن العنصر 

MultiSelect 
ُتحّدد فيما إذا كان االختيار المتعدد مسموحًا. القيمة االفتراضية 

 .trueىي 
SelectedItems .تُعيد تجميعة العناصر المحددة 

SmallImageList  ُتحّدد قائمة الصورImageList .التي تحوي األيقونات الصغيرة 

View 

 ُتحّدد مظير البنود ضمن العنصر، القيم الممكنة ىي:
LargeIcon  عرض أيقونات كبيرة، ُيمكن لمبنود أن تشغل أكثر(
 من عمود(،

SmallIcon  عرض أيقونات صغيرة، ُيمكن لمبنود أن تشغل(
 أكثر من عمود(،

List ،)عرض أيقونات صغيرة تظير البنود في عمود واحد( 
Details  مثل(List  إال أنو يمكن عرض معمومات في أعمدة ،

 أخرى لكل بند(،
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Tile  عرض أيقونات كبيرة ، مع عرض معمومات إلى يمين(
 األيقونة(. 

 األحداث
ItemActivate .يتولد عند تفعيل بند، ال يحوي معممات عن البند المفعل 

 
  يسمح العنصرListView  بتحديد الصور الخاصة بالبنود، ولعرض ىذه الصور نحتاج إلى استخدام

 ToolBox)قائمة صور(. ُيمكن إنشاء ىذا العنصر بسحبو من صندوق األدوات  ImageListالعنصر 
فالتو فوق النموذج   .Formوا 

  ُنضيف الصور إلى مصادرResources .المشروع 
  نقوم بتحميل الصور فيImageList  في إجرائيةLoad .لمنموذج 
  تكون بنود العنصرListView  من النمطListViewItem و ُتحّدد أيقونة كل منيا بتحديد الخاصية ،

ImageIndex. 
  يعرض المثال التالي مجمدات وممفات ضمنListView ل أيقونات صغيرة لكل منيا، تظير الستعما

رسالة إذا كان الدخول إلى ممف أو مجمد غير مسموح ألسباب الصالحيات، يمسح البرنامج محتويات 
 المجمد عند استعراضو بدل من فيرسة سواقة مرة واحدة.

 
1 // ListViewTestForm.cs 
2 // Displaying directories and their contents in ListView. 
3 using System; 
4 using System.Windows.Forms; 
5 using System.IO; 
6 namespace ListViewTest 
7 { 
8 // Form contains a ListView which displays 
9 // folders and files in a directory 
10 public partial class ListViewTestForm : Form 
11 { 
12 // store current directory 
13 string currentDirectory = Directory.GetCurrentDirectory(); 
14 // constructor 
15 public ListViewTestForm() 
16 { 
17  InitializeComponent(); 
18 } // end constructor 
19 // browse directory user clicked or go up one level 
20 private void browserListView_Click( object sender, EventArgs e ) 
21 { 
22 // ensure an item is selected 
23 if ( browserListView.SelectedItems.Count != 0 ) 
24 { 
25 // if first item selected, go up one level 
26 if ( browserListView.Items[0].Selected ) 
27 { 
28 // create DirectoryInfo object for directory 
29 DirectoryInfo directoryObject = 
30          new DirectoryInfo( currentDirectory ); 
31 // if directory has parent, load it 
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32 if ( directoryObject.Parent != null ) 
33 { 
34   LoadFilesInDirectory( 
35            directoryObject.Parent.FullName ); 
36 } // end if 
37 } // end if 
38 // selected directory or file 
39 else 
40 { 
41 // directory or file chosen 
42  string chosen = browserListView.SelectedItems[0].Text; 
43 // if item selected is directory, load selected directory 
44 if ( Directory.Exists(  
45              Path.Combine( currentDirectory, chosen ) ) ) 
46 { 
47  LoadFilesInDirectory( 
48             Path.Combine( currentDirectory, chosen ) ); 
49 } // end if 
50 } // end else 
51 // update displayLabel 
52  displayLabel.Text = currentDirectory; 
53 } // end if 
54 } // end method browserListView_Click 
55 // display files/subdirectories of current directory 
56 public void LoadFilesInDirectory( string currentDirectoryValue ) 
57 { 
58 // load directory information and display 
59 try 
60 { 
61 // clear ListView and set first item 
62  browserListView.Items.Clear(); 
63  browserListView.Items.Add( "Go Up One Level" ); 
64  // update current directory 
65  currentDirectory = currentDirectoryValue; 
66  DirectoryInfo newCurrentDirectory = 
67                 new DirectoryInfo( currentDirectory ); 
68 // put files and directories into arrays 
69 DirectoryInfo[] directoryArray = 
70                newCurrentDirectory.GetDirectories(); 
71 FileInfo[] fileArray = newCurrentDirectory.GetFiles(); 
72 // add directory names to ListView 
73 foreach ( DirectoryInfo dir in directoryArray ) 
74 { 
75   // add directory to ListView 
76   ListViewItem newDirectoryItem = 
77        browserListView.Items.Add( dir.Name ); 
78   newDirectoryItem.ImageIndex = 0;  // set directory image 
79 } // end foreach 
80 // add file names to ListView 
81 foreach ( FileInfo file in fileArray ) 
82 { 
83   // add file to ListView 
84   ListViewItem newFileItem = 
85        browserListView.Items.Add( file.Name ); 
86   newFileItem.ImageIndex = 1;  // set file image 
87 } // end foreach 
88 } // end try 
89 // access denied 
90 catch ( UnauthorizedAccessException ) 
91 { 
92  MessageBox.Show( "Warning: Some files may not be " + 

93    "visible due to permission settings", 
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94     "Attention", 0, MessageBoxIcon.Warning ); 
95 } // end catch 
96 } // end method LoadFilesInDirectory 
97 // handle load event when Form displayed for first time 
98 private void ListViewTestForm_Load( object sender, EventArgs e ) 
99 { 
100   // add images to ImageList 
101   fileFolderImageList.Images.Add( Properties.Resources.folder ); 
102   fileFolderImageList.Images.Add( Properties.Resources.file ); 
103   // load current directory into browserListView 
104   LoadFilesInDirectory( currentDirectory ); 
105   displayLabel.Text = currentDirectory; 
106 } // end method ListViewTestForm_Load 
107 } // end class ListViewTestForm 

108 } // end namespace ListViewTest 

 

 
 

 

 

(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

 
  تقوم الطريقةLoadFilesInDirectory  ( ببناء الغرض 71إلى  71)األسطر من

browserListView ( باستعمال المجمد الممرر كوسيطcurrentDirectoryValue حيث تقوم ،)
، وعندما ينقر المستخدم ”Go Up One Level“وتضيف البند  browserListViewبمسح البنود في 

ىذا البند يحاول البرنامج أن ينتقل لمستوى واحد باتجاه األعمى )سنوضح الكيفية باختصار(، ثم تقوم 
 currentDirectoryو تييئتو بالسمسمة المحرفية  DirectoryInfoالطريقة بإنشاء غرض من الصف 

(، إذا لم يمنح إذن بتصفح المجمد يتم إطالق استثناء )ويتم التقاطو في السطر 15و  11)السطرين 
76.) 

  تقوم الطريقةLoadFilesInDirectory .بتحميل المجمدات في المجمد الحالي فقط 
  ُيمّكن الصفDirectoryInfo  في فضاء األسماء(System.IOمن تصفح و معالجة بن ) ية المجمد

تحوي المجمدات  DirectoryInfo( مصفوفة من 56)السطر  GetDirectoriesبسيولة. تُعيد الطريقة 
 FileInfo( مصفوفة من 59)السطر  GetFilesالفرعية لممجمد الحالي، وبشكل مشابو تُعيد الطريقة 

و  DirectoryInfo)لكال الصفين  Nameتحوي الممفات الموجودة في المجمد الحالي. تحوي الخاصية 
FileInfo اسم الممف أو المجمد فقط مثل )temp  بداًل منC:\myfolder\temp لمحصول عمى .

 .FullNameالمسار الكامل نستعمل الخاصية 
  عمى المجمدات الفرعية والممفات في المجمد الحالي  75إلى  79ومن  76إلى  53تدور األسطر من

لمبنود  ImageIndexبتحديد الخاصية  71و  57السطران . يقوم browserListViewوتضيفيم إلى 
 .9أما إذا كان ممفًا نعطييا القيمة  6الجديدة، إذا كان البند مجمدًا نعطييا القيمة 

  يستجيب حدث النقرbrowserListView_Click  ( لنقر المستخدم عمى 72إلى  36)األسطر من
 31د، في حال وجود بند محدد ُيحدد السطر فيما إذا كان ىناك بند محد 33العنصر، يفحص السطر 

، لذا ”Go Up One Level“فيما إذا كان المستخدم قد اختار البند األول، إن البند األول ىو دائمًا 
 DirectoryInfoغرضًا من  36و  37يحاول البرنامج االنتقال إلى المستوى األعمى، ُينشئ السطران 

ليتأكد أن المستخدم ليس في جذر شجرة  Parentالخاصية  33من أجل المجمد الحالي، يفحص السطر 
. إذا لم يكن ىناك مجمد DirectoryInfoالمجمد األب عمى شكل  Parentالمجمدات، تحدد الخاصية 

بتمرير المسار الكامل لو  32، إذا وجد مجمد أب يقوم السطر nullالقيمة  Parentأب تُعيد الخاصية 
 .LoadFilesInDirectoryلمطريقة 
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  لممستخدم بمتابعة التصفح ضمن  76إلى  26إذا لم يقم المستخدم بتحديد البند األول تسمح األسطر من
والتي تحمل نص البند المحدد )أول بند  chosenالسمسمة المحرفية  23بنية المجمدات. ُينشئ السطر 

ار مجمدًا صالحًا فيما إذا كان المستخدم قد اخت 22(، ُيحّدد السطر SelectedItemsفي التجميعية 
)المجمد الجديد(، و يمرر ىذه  chosenو  currentDirectory)ليس ممفًا(، يجمع البرنامج المتحولين 

إذا كانت السمسمة  true، تُعيد ىذه الطريقة القيمة Directoryفي الصف  Existsالقيمة لمطريقة 
ة المحرفية لمطريقة المحرفية تُمثل مجمدًا، وفي ىذه الحالة، ُيمرر البرنامج السمسم

LoadFilesInDirectory وفي النياية ُنحّدث .displayLabel  (.73بقيمة المجمد الجديد )السطر 
 ىذا البرنامج بسرعة ألنو ُيفيرس فقط الممفات في المجمد الحالي. يعمل 
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 TabControlعنصر التحكم 
 .ُيمّكن ىذا العنصر من عرض معمومات أكثر في نفس المساحة عمى نموذج 
  يحوي العنصرTabControl  أغراضًا من الصفTabPage  صفحة(، والتي ُتشبو الموحات(Panel 

في إمكانيتيا عمى احتواء عناصر أخرى. يجب أن نضيف أواًل  GroupBoxوصناديق المجموعات 
، ويمكن عرض صفحة واحدة فقط في TabControlالعناصر إلى الصفحة، ثم نضيف الصفحة إلى 

 لحظة ما.
   إلضافة أغراض لصفحة ثم إلىTabControl :نكتب برمجيًا 

myTabPage.Controls.Add(myControl) 
myTabControl.Controls.Add(myTabPage) 

 ( يضيف ىذا المثال عنصرًاmyControl( إلى صفحة )myTabPage ثم يقوم بإضافتيا إلى )
myTabControl. 

  ُيمكننا بداًل من ذلك استدعاء الطريقةAddRange  بإضافة مصفوفة من الصفحات أو العناصر إلى
 عمى الترتيب. TabPageو  TabControlكل من 

 لعنصر يوضح الشكل التالي مثااًل عن اTabControl . 
 

 
 

  يمكن إضافةTabControl  ،فالتو فوق النموذج في وضع التصميم بسحبو من صندوق األدوات وا 
كما  ُيبين   Add Tabإلضافة صفحات في وضع التصميم ننقر عمى العنصر بالزر األيمن ونختار 

 الشكل التالي. 
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  ُيمكننا بداًل من ذلك النقر عمى الخاصيةTabPages  ضافة الصفحات في مربع في نافذة الخصائص وا 
. الحظ أن النقر عمى Textالحوار الذي يظير. ُيمكن تغيير نص صفحة ما عن طريق الخاصية 

الحاوي ليا. لتحديد صفحة ما، ننقر عمى العنصر الظاىر تحت  TabControlعناوين الصفحات ُيحدد 
ت. لتغيير الصفحة المعروضة، ننقر عمى عنوان العنوان، ُيمكن إضافة عناصر لمصفحة بالسحب واإلفال

 الصفحة المطموبة )في وضع التصميم والتنفيذ(.
  يوضح الجدول التالي أىم خصائص وأحداث العنصرTabControl. 

 
 الوصف الخاصية أو الحدث

 الخصائص
ImageList .ُتحدد قائمة الصور التي تظير في عناوين الصفحات 
ItemSize  عنوان الصفحة.ُتحدد حجم 

MultiLine 
ُتحدد فيما إذا كان من الممكن عرض العناوين في أكثر من 

 سطر.
SelectedIndex .فيرس الصفحة المحددة 

SelectedTab .الصفحة المحددة 
TabCount .تُعيد عدد الصفحات 
TabPages .تجميعة كل الصفحات 

 األحداث
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SelectedIndexChanged 
)عند تحديد صفحة  SelectedIndexيتولد عندما يتغير 

 جديدة(.
 

  تولد كل صفحة الحدثClick  عند النقر عمى عنوانيا، ُيمكن توليد معالجات أحداث ليذا الحدث بالنقر
 المزدوج عمى جسم الصفحة.

  يستعمل المثال التالي العنصرTabControl  لعرض مجموعة من الخيارات المتعمقة بنص ضمن
 About(. ُتظير آخر صفحة Message نص الرسالة  ،Size، الحجم Color)المون  Labelلصاقة 

 نص يشرح كيفية استعمال الصفحات.
 

1  // UsingTabsForm.cs 

2  // Using TabControl to display various font settings. 

3  using System; 

4  using System.Drawing; 

5  using System.Windows.Forms; 

6 

7  //Form uses Tabs and RadioButtons to display various font settings 

8  public partial class UsingTabsForm : Form 

9  { 

10    // default constructor 

11    public UsingTabsForm() 

12    { 

13       InitializeComponent(); 

14    } // end constructor 

15 

16    // event handler for Black RadioButton 

17    private void blackRadioButton_CheckedChanged( 

18       object sender, EventArgs e ) 

19    { 

20  displayLabel.ForeColor = Color.Black;//change font color to black  

21   } // end method blackRadioButton_CheckedChanged 

22 

23    // event handler for Red RadioButton 

24    private void redRadioButton_CheckedChanged( 
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25       object sender, EventArgs e ) 

26    { 

27   displayLabel.ForeColor = Color.Red; // change font color to red 

28    } // end method redRadioButton_CheckedChanged 

29 

30    // event handler for Green RadioButton 

31    private void greenRadioButton_CheckedChanged( 

32       object sender, EventArgs e ) 

33    { 

34  displayLabel.ForeColor = Color.Green;//change font color to green 

35    } // end method greenRadioButton_CheckedChanged 

36 

37    // event handler for 12 point RadioButton 

38    private void size12RadioButton_CheckedChanged( 

39       object sender, EventArgs e ) 

40    { 

41       // change font size to 12 

42       displayLabel.Font = new Font( displayLabel.Font.Name, 12 ); 

43    } // end method size12RadioButton_CheckedChanged 

44 

45    // event handler for 16 point RadioButton 

46    private void size16RadioButton_CheckedChanged( 

47       object sender, EventArgs e ) 

48    { 

49       // change font size to 16 

50       displayLabel.Font = new Font( displayLabel.Font.Name, 16 ); 

51    } // end method size16RadioButton_CheckedChanged 

52 

53    // event handler for 20 point RadioButton 

54    private void size20RadioButton_CheckedChanged( 

55       object sender, EventArgs e ) 

56    { 

57       // change font size to 20 

58       displayLabel.Font = new Font( displayLabel.Font.Name, 20 ); 
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59    } // end method size20RadioButton_CheckedChanged 

60  

61    // event handler for  Hello! RadioButton 

62    private void helloRadioButton_CheckedChanged( 

63       object sender, EventArgs e ) 

64    { 

65       displayLabel.Text = "Hello!"; // change text to Hello! 

66    } // end method helloRadioButton_CheckedChanged 

67 

68    // event handler for Goodbye! RadioButton 

69    private void goodbyeRadioButton_CheckedChanged( 

70       object sender, EventArgs e ) 

71    { 

72       displayLabel.Text = "Goodbye!"; // change text to Goodbye! 

73    } // end method goodbyeRadioButton_CheckedChanged 

74 } // end class UsingTabsForm 

 

 

 

(a) 
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(b) 

 

 

(c) 
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(d) 

 
  قمنا بإنشاء العناصرtextOptionsTabControl, colorTabPage, sizeTabPage, 

messageTabPage  وaboutTabPage  في وضع التصميم باستعمال المصممDesigner. 
  تحوي الصفحةcolorTabPage  ثالثة أزرار خيارRadioBottons  . لأللوان أسود، أحمر وأخضر

 displayLabelلكل زر خيار لون ويقوم بتموين النص في  CheckChangedيحدث معالج الحدث 
 (.32و  35و  36)األسطر 

  تممك الصفحةsizeTabPage  والتي تغير حجم  36و  91و  93ثالثة أزرار خيار لقياسات الخط
 (.77و 76و 23)األسطر displayLabel الخط في 

  تحوي الصفحةmessageTabPage  زري خيار لنصي الرسالةHello!  وGoodbye!  والمذان
 (.53و  17)السطرين  displayLabelيحددان النص ضمن 

  تحوي الصفحةaboutTabPage  لصاقة تشرح اليدف من استعمال العنصرTabControl. 
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 مواضيع متقدمةالفصل السابع: 
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 عنوان الموضوع: 
 مواضيع متقدمة.

 
 الكلمات المفتاحية: 

 .الوثائق متعددة المستندات، الوراثة المرئية، إنشاء عناصر مخصصة
 

 ملخص:
المتعددة، ثم ُنبين نعرض في هذا الفصل بعض المواضيع المتقدمة. نبدأ أواًل بتقانة إنشاء الواجهات ذات الوثائق 

 .استخدامات الوراثة المرئية، وأخيرًا نتعلم بناء عناصر جديدة مخصصة
 

 أهداف تعليمية:
 يتعرف الطالب في هذا الفصل على:

 .كيفية بناء الواجهات ذات الوثائق المتعددة 
  .استخدام الوراثة المرئية 
 بناء عناصر مخصصة. 

 
 المخطط:

 مواضيع متقدمة
 3  وحدات(Learning Objects)  
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 MDIنوافذ الواجهة متعددة المستندات 
  قمنا فيما سبق ببناء تطبيقات ذات واجهات أحادية المستنداتSingle Document Interface 

(SDI (، تستطيع البرامج من هذا النوع )مثلNotepad وPaint أن ُتظهر نافذة واحدة فقط في نفس )
الوقت. عادًة ما يكون لهذه التطبيقات قدرات محدودة، فالتطبيقين المذكورين آنفًا لهما قدرات تحرير 

 محدودة للنص والصورة، يجب على المستخدم تشغيل نسخة جديدة من البرنامج لتحرير عدة مستندات.
 ات واجهات متعددة المستندات تكون معظم التطبيقات المتقدمة برامج ذMultiple Document 

Interface (MDI (، والتي تسمح للمستخدم تحرير عدة مستندات في آن معًا )مثال: تطبيقات
Microsoft Office ،كما أن التطبيقات ذات الواجهات متعددة المستندات تميل ألن تكون أكثر تعقيدًا .)

على سبيل المثال يملكان عددًا أكبر من إمكانيات  Photoshopو  PaintShop Proفالتطبيقين 
 .Paintتحرير الصور والنصوص من 

  تُدعى النافذة الرئيسية لتطبيقMDI  بالنافذة األمParent Window كما توصف كل نافذة أخرى ،
ُيمكن أن يحوي  MDI. وعلى الرغم من أن تطبيق Child Windowضمن التطبيق بأنها نافذة ابن 

النوافذ األبناء، إال أن كاًل منها لها نافذة أم واحدة. كما أنه ُيمكن لنافذة ابن وحيدة على األكثر العديد من 
 أن تكون فعالة في نفس الوقت.

  ال لكانت تتصرف كأي ال ُيمكن أن تكون النافذة االبن أمًا، كما الُيمكن تحريكها خارج نافذتها األم، وا 
اإلغالق والتصغير وتغيير الحجم ...(. كما ُيمكن أن تختلف نافذة أخرى )مع األخذ بعين االعتبار 

وظيفة نافذة ابن عن نافذة ابن أخرى تشترك معها في النافذة األم، فيمكن على سبيل المثال لنافذة ابن 
أن تسمح للمستخدم بتحرير الصور، ويمكن ألخرى أن تسمح له بتحرير نص، ويمكن لثالثة أن تعرض 

 .MDI Parentويمكن لجميع هذه النوافذ أن تنتمي لنفس النافذة األم  مخططًا لنشاط الشبكة،
  يوضح الشكل التالي مثااًل عن تطبيقMDI: 
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  إلنشاء نموذجMDI (MDI Form نقوم بإنشاء نموذج مع وضع الخاصية ،)IsMdiContainer 
 . يتغير عندها مظهر النموذج كما في الشكل التالي:trueمساوية 

 
  بإنشاء صف للنموذج االبن لُيضاف إلى النموذج. للقيام بذلك ننقر على المشروع في نقوم بعد ذلك

Solution Explorer ( بالزر األيمن ونختارProject → Add → Windows Form ونسمي )
 الملف، ونحرر النموذج الجديد كما نريد.

 سناد ا لنموذج األم إلى الخاصية إلضافة النموذج االبن للنافذة األم، يجب إنشاء غرض جديد منه، وا 
MdiParent واستدعاء الطريقة ،Show .للنموذج االبن 

 :وبشكل عام، فإلضافة نموذج ابن إلى نموذج أم نكتب 
ChildFormClass childForm = new ChildFormClass(); 
childForm. MdiParent = parentForm; 
childForm.Show(); 

  يقوم النموذج األم بإنشاء االبن في معظم الحاالت، لذا يكون المؤشرparentForm  هوthis. 
  عادًة، يتوضع الكود الالزم إلنشاء نموذج ابن ضمن معالج حدث، والذي يقوم بإنشاء نافذة جديدة كرد

ة ( تقنيFile → New → Windowفعل على حدث قام به المستخدم، ُتشكل خيارات القوائم )مثل 
 مألوفة إلنشاء نوافذ جديدة.

  تُعيد الخاصيةMdiChildren  للصفForm  مصفوفة من المؤشرات على النماذج األبناء، وهذا مفيد
إذا كانت النافذة األم تريد فحص حالة كل أبنائها )كالتحقق من حفظ جميع النوافذ األبناء قبل إغالق 

رًا على النافذة االبن الفعالة، وال تُعيد شيئًا في حال مؤش ActiveMdiChildالنافذة األم(. تُعيد الخاصية 
 عدم وجود أي نافذة ابن فعالة.

  يوضح الجدول التالي بعض المزايا األخرى لنوافذMDI: 
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 الوصف الخاصية أو الحدث

 خصائص النافذة االبن

IsMdiChild 
ابن )للقراءة فقط  MDIُتحدد فيما إذا كان النموذج هو نموذج 

read-only.) 
MdiParent .ُتحدد النموذج األب 

 خصائص النافذة األم
ActiveMdiChild ( تُعيد النموذج االبن الفعالnull  .)في حال عدم وجود ابن فعال 

IsMdiContainer 
ُتحدد فيما إذا كان ُيمكن للنموذج أن يكون نموذجًا أبًا في تطبيق 

Mdi القيمة االفتراضية هي ،false. 
MdiChildren .تُعيد نوافذ األبناء على شكل مصفوفة من النماذج 

 الطرائق

LayoutMdi 

ُتحدد طريقة عرض النوافذ األبناء ضمن النافذة األم، تأخذ هذه 
الذي يأخذ أحد  MdiLayoutالطريقة وسيطًا من نمط التعداد 

،  ArrangeIcons  ،Cascade  ،TileHorizentalالقيم 
TileVertical. 

 األحداث
MdiChildActivate .يتولد عندما يتم تفعيل أو إغالق نافذة ابن 

 
 .ُيمكن إغالق وتصغير وتكبير النوافذ األبناء بشكل مستقل عن النوافذ األبناء األخرى أو النافذة األم 
  .عندما يتم تصغير أو إغالق النافذة األم، يتم تصغير أو إغالق النوافذ األبناء أيضًا 
  توفرC#  خاصية ُتساعد على متابعة النوافذ األبناء المفتوحة في حاويةMDI حيث ُتحدد الخاصية ،

MdiWindowListItem  للصفMenuStrip  والتي ُتظهر قائمة بالنوافذ  -في حال وجودها-القائمة
 األبناء المفتوحة، وعندما تُفتح نافذة ابن جديدة، ُيضاف بند إلى القائمة.

 ذ أبناء أو أكثر يظهر الخيار إذا تم فتح تسع نوافMore Windows...  ضمن القائمة، والذي يسمح
 للمستخدم بتحديد النافذة من قائمة في مربع حوار.

  تسمح حاوياتMDI  بتنظيم توضع النوافذ األبناء، يمكن ترتيب النوافذ األبناء في تطبيقMDI 
وسيطًا من نمط التعداد  LayoutMdi للنموذج األب، تأخذ الطريقة  LayoutMdiباستدعاء الطريقة 

MdiLayout :والذي يأخذ أحد القيم ،ArrangeIcons, Cascade, TileHorizental  و
TileVertical تمأل النوافذ األبناء المرصوفة .Tiles  النافذة األم بشكل كامل وال تتداخل، ويمكن ترتيبها

(، تتداخل النوافذ المتشلشلة TileVertical( أو عموديًا )القيمة TileHorizentalأفقيًا ) القيمة 
Cascaded  القيمة(Cascade ،بحيث يكون لكل منها نفس الحجم وتظهر جزءًا من شريط العنوان )
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أيقونات النوافذ األبناء المصغرة )عند اإلمكان(، إذا كانت النوافذ المصغرة  ArrangeIconsترتب القيمة 
السفلى  -بترتيبها بشكل أنيق في الزاوية اليسرى ArrangeIconsمتناثرة ضمن النافذة األم تقوم القيمة 

 للنافذة األم.
  يوضح الشكل التالي القيم المختلفة لنمط التعدادMdiLayout. 

(a) ArrangeIcons 

 

(b) Cascade 

 

(c) TileHorizental 
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(d) TileVertical 

 

 
  يوضح المثال التالي طريقة استعمال نوافذMDI يستعمل الصف .UsingMDIForm  ثالث منتسخات

، يحتوي كل منها صندوق صورة، يحوي النموذج األب ChildFormمن النماذج األبناء من الصف 
 قائمة تسمح للمستخدم بإنشاء وترتيب النماذج األبناء.

  الذي يتم إنشاؤه أوالً -يحوي النموذج األب- ( قائمتين في المستوى األعلى، تحوي أوالهاFile القائمة )
من بند لكل نافذة ابن، وتوفر القائمة الثانية  New، تتألف القائمة الفرعية Exitوالبند  Newالفرعية 

Window  خيارات لتوضع نوافذMDI .األبناء، باإلضافة إلى قائمة بالنوافذ األبناء المفتوحة 
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  نجعل قيمة الخاصيةIsMdiContainer  مساويةtrue  في نافذة الخصائص لنجعل من النموذج نافذة
( مساوية menuStrip1للقائمة ) MdiWindowListItemأم، نجعل قيمة الخاصية 

windowToolStripMenuItem يجعل هذا القائمة ،Window .حاوية على قائمة النوافذ األبناء 
  يملك البندCascade  معالج الحدثcascadeToolStripMenuItem_Click إلى  55سطر من )األ

 LayoutMdi( والذي ُيرتب النوافذ األبناء بشكل متشلشل، يستدعي معالج الحدث هذا الطريقة 55
 (.55)السطر Cascadeويمرر لها القيمة 

  يملك البندTileHorizental  معالج الحدثtileHorizentalToolStripMenuItem_Click  األسطر(
بناء بشكل أفقي، يستدعي معالج الحدث هذا الطريقة ( والذي يرتب النوافذ األ22إلى  26من 

LayoutMdi  ويمرر لها القيمةTileHorizental (.25)السطر 
  أخيرًا، يملك البندTileVertical  معالج الحدثtileVerticalToolStripMenuItem_Click  األسطر(

حدث هذا الطريقة ( والذي ُيرتب النوافذ األبناء بشكل أفقي، يستدعي معالج ال73إلى  69من
LayoutMdi  ويمرر لها القيمةTileVertical (.26)السطر 

  لم يكتمل بناء التطبيق حتى اآلن، يجب أن ُنحدد صف النافذة االبن ولفعل ذلك ننقر على المشروع في
Solution Explorer ( بالزر األيمن ونختارProject → Add → Windows Form ونسمي )

 ضيف مربع صورة له. ، وثم نChildFormالملف 
 

1  // UsingMDIForm.cs 

2  // Demonstrating use of MDI parent and child windows. 

3  using System; 

4  using System.Windows.Forms; 

5 

6  // Form demonstrates the use of MDI parent and child windows 

7  public partial class UsingMDIForm : Form 

8  { 

9     // default constructor 

10    public UsingMDIForm() 

11    { 

12       InitializeComponent(); 

13    } // end constructor 

14 

15    //create Child 1 window when child1ToolStripMenuItem is clicked 

16    private void child1ToolStripMenuItem_Click(  

17       object sender, EventArgs e ) 
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18    { 

19       // create new child 

20       ChildForm formChild = new ChildForm( 

21          "Lavender Flowers", "lavenderflowers" ); ); 

22       formChild.MdiParent = this; // set parent 

23       formChild.Show(); // display child 

24    } // end method child1ToolStripMenuItem_Click 

25 

26    //create Child 2 window when child2ToolStripMenuItem is clicked 

27    private void child2ToolStripMenuItem_Click( 

28       object sender, EventArgs e ) 

29    { 

30       // create new child 

31       ChildForm formChild = new ChildForm( 

32          "Purple Flowers", "purpleflowers" ); 

33       formChild.MdiParent = this; // set parent 

34       formChild.Show(); // display child 

35    } // end method child2ToolStripMenuItem_Click 

36 

37    //create Child 3 window when child3ToolStripMenuItem is clicked 

38    private void child3ToolStripMenuItem_Click( 

39       object sender, EventArgs e ) 

40    { 

41       // create new child 

42       ChildForm formChild = new ChildForm( 

43          "Yellow Flowers", "yellowflowers" ); 

44       formChild.MdiParent = this; // set parent 

45       formChild.Show(); // display child 

46    } // end method child3MenuItem_Click 

47 

48    // exit application 

49    private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e ) 

50    { 
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51       Application.Exit(); 

52    } // end method exitToolStripMenuItem_Click 

53 

54    // set Cascade layout 

55    private void cascadeToolStripMenuItem_Click( 

56       object sender, EventArgs e ) 

57    { 

58       this.LayoutMdi( MdiLayout.Cascade ); 

59    } // end method cascadeToolStripMenuItem_Click 

60 

61    // set TileHorizontal layout 

62    private void tileHorizontalToolStripMenuItem_Click( 

63       object sender, EventArgs e ) 

64    { 

65       this.LayoutMdi( MdiLayout.TileHorizontal ); 

66    } // end method tileHorizontalToolStripMenuItem 

67 

68    // set TileVertical layout 

69    private void tileVerticalToolStripMenuItem_Click( 

70       object sender, EventArgs e ) 

71    { 

72       this.LayoutMdi( MdiLayout.TileVertical ); 

73    } // end method tileVerticalToolStripMenuItem_Click 

74 } // end class UsingMDIForm 
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(b) 
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(c) 

 

(d) 

 
  بعد تعريف صف النافذة االبن، ُيمكن للنافذة األم إنشاء نوافذ أبناء. تنشئ معالجات األحداث في

،  66و  62نموذج ابن جديد حسب بند القائمة التي تم نقرها. تقوم األسطر  62إلى  62األسطر من 
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 66و  33و  66، و تقوم األسطر ChildFormبإنشاء منتسخات جديدة من  63و  66،  36و  32
لعرض النافذة  Showالطريقة  65و  36و  63و تستدعي األسطر  MdiParentبتحديد الخاصية 

 االبن.
  في البانيconstructor  و  65نص شريط العنوان، يقوم السطران  65للنموذج االبن، ُيحدد السطر

 .Imageبتحديد الخاصية  65
 

1  // Child.cs 

2  // Child window of MDI parent. 

3  using System; 

4  using System.Drawing; 

5  using System.Windows.Forms; 

6  using System.IO; 

7 

8  public partial class ChildForm : Form 

9  { 

10    public ChildForm( string title, string resourceName) 

11    { 

12       // Required for Windows Form Designer support 

13       InitializeComponent(); 

14  

15       Text = title; // set title text 

16 

17       // set image to display in pictureBox 

18       picDisplay.Image =  

19      (Image)(Properties.Resources.ResourceManager.GetObject(resourceName); 

20    } // end constructor 

21 } // end class ChildForm 
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 Visual Inheritanceالوراثة المرئية 
  تُمّكن الوراثة المرئية من تحقيق توافقية في المظهر ضمن تطبيق. فعلى سبيل المثال، ُيمكن تعريف

المنتج ولون خلفية معين وشريط قوائم مسبق التعريف ومجموعة من العناصر نموذج أب يحوي شعار 
 األخرى، ثم ُيمكن استعمال النموذج األب ضمن التطبيق لتوحيد المظهر.

  في المثال التالي، يحوي النموذجVisualInheritanceForm  لصاقتين تعرضان النص"Visual C#" 
، عندما يضغط المستخدم الزر يتم استدعاء Learn more، و زرًا يعرض النص "#I love C"و 

(، و التي تقوم بعرض رسالة 66إلى  62)األسطر من  learnMoreButton_Clickالطريقة 
MessageBox .ُتظهر بعض المعلومات 

 
1  // VisualInheritanceForm.cs 

2  // Base Form for use with visual inheritance. 

3  using System; 

4  using System.Windows.Forms; 

5 

6  // base Form used to demonstrate visual inheritance 

7  public partial class VisualInheritanceForm : Form 

8  { 

9     // default constructor 

10    public VisualInheritanceForm() 

11    { 

12       InitializeComponent(); 

13    } // end constructor 

14 

15    // display MessageBox when Button is clicked 

16    private void learnMoreButton_Click( object sender,EventArgs e ) 

17    { 

18       MessageBox.Show( 

19          "Visual C# is a programming language", 

20          "Learn More", MessageBoxButtons.OK, 

21          MessageBoxIcon.Information ); 

22    } // end method learnMoreButton_Click 

23 } // end class VisualInheritanceForm 
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  لنسمح لنماذج أخرى بالوراثة المرئية منVisualInheritanceForm  يجب حزمها ضمن مكتبة

 Solution Explorer(. ننقر بالزر األيمن على اسم المشروع في dll.) class libraryصفوف 
من  Output typeونغير الخيار في القائمة المنسدلة  Application، ثم نختار Propertiesونختار 

Windows Application  إلىClass Library( يؤدي بنا هذا إلى توليد ،.dll.) 
  لنرثVisualInheritanceForm ،نقوم أواًل بإنشاء تطبيق جديد، ونضيف إليه مرجعاً  مرئيًا  

reference  الموجودة في المجلد( إلى المكتبة التي أنشأناهاbin\Release  ثم نفتح ،)للتطبيق السابق
الملف الذي ُيعّرف واجهة التطبيق الجديد ونعدل السطر األول ليرث من الصف 

VisualInheritanceFormيد اسم الصف، يجب أن تظهر اآلن عناصر . الحظ أننا بحاجة لتحد
 النموذج األب في وضع التصميم كما في الشكل التالي، ما زال بإمكاننا إضافة عناصر إلى النموذج.
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  تحوي الواجهة العناصر الموروثة من الصفVisualInheritanceForm  باإلضافة إلى زر إضافي
إلى  62الزر يقوم معالج الحدث االسطر من  . عندما ينقر المستخدم هذاEven Moreيحمل النص 

بعرض رسالة تحوي معلومات مختلفة عن الرسالة السابقة. يوضح المثال أن العناصر و توضعها و  66
توّرث جميعها للصف  VisualInheritanceFormعملها والتي توجد في الصف 

VisualInheritanceTestForm. 
  إذا نقر المستخدم الزرLearn More  سيقوم معالج الحدث بعرض رسالة، و بما أن الصف

VisualInheritanceForm  يستعمل محدد الوصولprivate  لتعريف عناصره فال يمكن للصف
VisualInheritanceTestForm .تعديل هذه العناصر 

 
1  // VisualInheritanceTestForm.cs 

2  // Derived Form using visual inheritance. 

3  using System; 

4  using System.Windows.Forms; 

5 

6  // derived form using visual inheritance 

7  public partial class VisualInheritanceTestForm : 

8     VisualInheritanceForm   // code for inheritance 

9  { 

10    // default constructor 

11    public VisualInheritanceTestForm() 

12    { 

13       InitializeComponent(); 
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14    } // end constructor 

15 

16    // display MessageBox when Button is clicked 

17    private void evenMoreButton_Click(object sender, EventArgs e) 

18    { 

19       MessageBox.Show( "Visual C# is an OOP language", 

20          "Even More", MessageBoxButtons.OK, 

21          MessageBoxIcon.Information ); 

22    } // end method evenMoreButton_Click 

23 } // end class VisualInheritanceTestForm 
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 User-Defined Controlsالعناصر المخصصة 
  تسمح منصة.NET  بإنشاء عناصر تحكم إضافية مخصصة. تظهر هذه العناصر في صندوق األدوات

ToolBox  ويمكن إضافتها إلى النماذجForms  واللوحاتPanels  ومربعات المجموعات
GroupBoxes .كما نضيف األزرار واللصاقات وعناصر التحكم المعرفة مسبقًا 

  إن أسهل طريقة لتعريف عنصر تحكم جديد مخصص هي أن نشتقه من عنصر تحكم موجود سابقًا
كاللصاقة مثاًل. يفيد هذا في حال كنا نحتاج إلى إضافة وظائف إلى عنصر موجود بداًل من القيام 

إضافة بعض الوظائف. فُيمكن على سبيل المثال، أن ُننشئ نمطًا بإعادة بناء العنصر كله من أجل 
جديدًا من اللصاقات التي تتصرف مثل اللصاقات العادية إال أنها تختلف عنها في المظهر، وُيمكن 

 مثاًل. OnPaintوتجاوز إعادة تعريف الطريقة  Labelتحقيق ذلك بالوراثة من الصف 
  تمتلك كل عناصر التحكم الطريقةOnPaint  والتي يستدعيها النظام عند لزوم إعادة رسم العنصر )في

والذي يحوي  PaintEventArgsحال تغيير حجمه مثاًل(، ويمرر لهذه الطريقة غرض من النمط 
تمثل الغرض الرسومي المستعمل للرسم، والخاصية  Graphicsمعلومات خاصة بالرسم، فالخاصية 

ClipRectangle لشكل التي تحدد حدود العنصر، عندما يقوم النظام برفع تعرف المنطقة مستطيلة ا
باستعمال تعدد األشكال  OnPaintيقوم الصف األب لصفنا باستدعاء الطريقة  Paintالحدث 

Polymorphism وبما أنه لن يتم استدعاء الطريقة ،OnPaint  الخاصة باألب فيجب علينا القيام بذلك
في معظم -بل كتابة كود رسم مخصص. يكون الهدف الخاص بنا ق OnPaintصراحة ضمن الحدث 

التأكد من تنفيذ كود الرسم األصلي إضافة إلى الكود المخصص الجديد، أما إذا لم يكن من  -الحاالت
 الخاصة باألب. OnPaintالمطلوب السماح لألب بالرسم فلن نقوم باستدعاء للطريقة 

  نستعمل الصفUserControl تركب من عدة عناصر تحكم موجودة، إلضافة عنصر تحكم جديد ي
، يمكن للمبرمج على سبيل constituent controlsحيث تدعى العناصر المضافة بعناصر التأسيس 

مكون من مربع نص ولصاقة وزر، كل منها مرتبط بوظيفة ما )يمكن أن  UserControlالمثال بناء 
دور  UserControlيلعب العنصر يعمل الزر على نسخ قيمة النص ضمن مربع النص إلى اللصاقة(، 

يحوي عناصر التأسيس لذا فهو ال يحدد  UserControlالحاوية للعناصر المضافة إليه، إن العنصر 
لكل  Paintله، لذا يجب استعمال الحدث  OnPaintطريقة رسمها، كما أنه ال يمكن تجاوز الطريقة 

والذي  PaintEventArgsف عنصر للتحكم في مظهره، يمرر لمعالج هذا الحدث غرض من الص
 يمكن استعماله للرسم على عناصر التأسيس.

  كما يمكن للمبرمج أن يستعمل تقنية أخرى لبناء عنصر جديد كليًا بأن يرث من الصفControl ال ،
بمعالجة  Controlيحدد هذا الصف سلوكًا معينًا، وتترك لك هذه المهمة، وعوضًا عن ذلك يقوم الصف 

 OnPaintناصر التحكم، كاألحداث وتغيير الحجم، كما يجب أن تحوي الطريقة ما يتعلق بجميع ع
، يجب Paintالخاصة بالصف األب، والتي تقوم باستدعاء معالج الحدث  OnPaintاستدعاًء للطريقة 

الجديدة، تزيد هذه التقنية من المرونة  OnPaintأيضًا وضع كود يقوم بعملية رسم العنصر في الطريقة 
 حاجة إلى تخطيط أكبر، يوضح الجدول التالي الفرق بين الطرق المذكورة.ولكنها ب
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التقنية المتبعة لبناء عنصر 
 مخصص

 الوصف

الوراثة من عنصر تحكم معرف 
 مسبقاً 

يمكنك فعل ذلك إلضافة وظائف إلى عنصر تحكم 
قم باستدعاء  OnPaintموجود،عندما تعيد تعريف الطريقة 

النسخة الخاصة بالصف األب، الحظ أنه يمكنك فقط اإلضافة 
على المظهر األصلي لعنصر التحكم و ال يمكنك إعادة 

 تصميمه.

 UserControlإنشاء 

مكون من العديد من عناصر  UserControlيمكنك إنشاء 
التحكم الموجودة الحظ أنه ال يمكنك إعادة تعريف الطريقة 

OnPaint  لهذا العنصر، بل يجب عليك أن تكتب كود الرسم
عوضًا عن ذلك، الحظ أنه يمكنك  Paintفي معالج الحدث 

فقط اإلضافة على المظهر األصلي لعنصر التحكم و ال يمكنك 
 إعادة تصميمه.

 Controlالوراثة من الصف 

لتعريف عنصر تحكم جديد بالكامل، قم بإعادة تعريف الطريقة 
OnPaint   ثم استدِع الطريقةOnPaint  الخاصة بالصف

األب ثم اكتب كودًا لرسم عنصر التحكم، يمكنك باستعمال 
 هذهالطريقة تحديد مظهر العنصر بشكل كامل.

 
 الوصف الخاصية أو الحدث

 الخصائص
Graphics .الغرض الرسومي للعنصر، يستعمل للرسم فوق العنصر 

ClipRectangle  الذي يعرف حدود العنصر.تحدد المستطيل 
 

  "نقوم في المثال التالي ببناء العنصر "ساعة"Clock" وهو ،UserControl  يتألف من لصاقةLabel 
 ، حيث يتم تحديث نص اللصاقة ليمثل الوقت الحالي كلما رفع المؤقت حدثًا.Timerومؤقت 
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1  // ClockUserControl.cs 

2  // User-defined control with a timer and a Label. 

3  using System; 

4  using System.Windows.Forms; 

5 

6  // UserControl that displays the time on a Label 

7  public partial class ClockUserControl : UserControl 

8  { 

9     // default constructor 

10    public ClockUserControl() 

11    { 

12       InitializeComponent(); 

13    } // end constructor 

14 

15    // update Label at every tick 

16    private void clockTimer_Tick(object sender, EventArgs e) 

17    { 

18       // get current time (Now), convert to string 

19       displayLabel.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString(); 

20    } // end method clockTimer_Tick 

21 } // end class ClockUserControl 

 

  

 
  إن المؤقتTimer  في فضاء األسماء(System.Windows.Forms هو عنصر غير مرئي يكمن )

مقدرة بالميللي ثانية  Intervalكل فترة محددة بالخاصية  Tickفي النموذج، ويولد الحدث 
milliseconds .)جزء من ألف من الثانية( 

150 ISSN: 2617-989X



Events driven programming _ Ch7 
 

 

  يحوي هذا التطبيقUserControl  يدعىClockUserControl  ونموذجًا يقوم بعرضه، نبدأ بإنشاء
Windows Applicationثم نختار ، 

Project → Add User Control...  
بع حوار يمكننا من تحديد نمط العنصر المنشود، ثم                      مما يؤدي إلى عرض مر 

، فيظهر هذا العنصر الحالي على شكل مستطيل ClockUserControlنسمي الملف )والصف( 
 رمادي.

  يمكن التعامل مع هذا العنصر كما لو كان نموذجًا، أي أننا نستطيع إضافة عناصر باستعمال صندوق
لخصائص باستعمال نافذة الخصائص. إال أننا بداًل من بناء تطبيق نقوم ببناء عنصر األدوات وتحديد ا

( إلى clockTimer( ومؤقتًا )displayLabelجديد يتألف من عناصر أخرى، نضيف لصاقة )
ميللي ثانية ونعطي قيمة للنص ضمن  6222للمؤقت لتكون  Intervalالعنصر، ونضبط الخاصية 

(، يجب أن يكون المؤقت فعااًل ليولد 62إلى  62للمؤقت )األسطر من  Tick اللصاقة في معالج الحدث
 في نافذة الخصائص. trueالقيمة  Enabledأحداثًا، وذلك عن طريق إعطاء الخاصية 

  يحويDateTime  في فضاء األسماء(System الخاصية )Now  التي تمثل الوقت الحالي، تستعمل
إلى سلسلة محرفية تحوي الساعة والدقيقة والثانية )مع  Nowلتحويل  ToLongTimeStringالطريقة 

 .65في السطر  displayLabel(، وقد استعملناها لتحديث النص في PMو AMأحد الرمزين 
  يظهر هذا العنصر في صندوق األدوات بمجرد إنشائه، وقد يلزم االنتقال إلى النموذج قبل أن يظهر في

فالته على النموذج ونشغل التطبيق، لقد أعطينا صندوق األدوات، الستعمال هذا العن صر نقوم بسحبه وا 
خلفية بيضاء ليظهر واضحًا على النموذج، وبما أنه ال يوجد معالجات  ClockUserControlالعنصر 

 فقط. ClockUserControlأحداث فسنعرض كود العنصر 
  لبناء عنصر مخصصUserControlع الخطوات التالية:، ُيمكن استخدامه في تطبيقات أخرى نتب 
 جديد. Class Libraryننشئ مشروع مكتبة صفوف  .1
 الذي يظهر.  Class1.csنحذف الملف  .2
 ونختار Solution Explorerننقر الزر األيمن على المشروع في  .3

 Add → User Control...  
 .Addثم نسمي الملف وننقر 

 نقوم بإضافة العناصر المكونة للعنصر. .4
 في مجلد الخرج. dll.بإنشاء ملف له الالحقة  Visual Studioالمشروع، سيقوم  Buildنقوم ببناء  .5
 ننشئ تطبيق جديد. .6
، سيظهر ...Choose Itemsفي التطبيق الجديد ننقر بالزر األيمن على صندوق األدوات ونختار  .7

ي الناتج عن التطبيق الذ dll.ونختار ملف  Browse، ننقر Choose ToolBox Itemsمربع الحوار 
نقوم  Choose ToolBox Items، سيظهر بند في مربع الحوار 5إلى  6أنشئناه في الخطوات من 
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إلضافة العنصر إلى صندوق األدوات. يمكن اآلن إضافة هذا  OKباختياره إذا لم يكن مختارًا، ننقر 
 العنصر إلى النموذج مثل أي عنصر آخر.
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 الرسومياتالفصل الثامن: 
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 عنوان الموضوع: 
 .الرسوميات

 
 الكممات المفتاحية: 

البيضوية، صفوف الرسم، نظام اإلحداثيات، التحكم باأللوان، خطوط النص، الخطوط، المستطيالت، األشكال 
 .األقواس، المضمعات

 
 ممخص:

لرسم األشكال ثنائية األبعاد، إضافًة إلى عمميات التحكم في  NET.نستعرض في ىذا الفصل األدوات المتوفرة في 
 .األلوان والخطوط

 
 أهداف تعميمية:

 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى7
 .الصفوف التي توفرىا المغة لمتعامل مع الرسوميات المتجية 
  .التعامل مع األلوان 
 .التعامل مع خطوط النص 
 .رسم الخطوط 
 .رسم المستطيالت 
 .رسم األشكال البيضوية 
 رسم األقواس. 
 رسم المضمعات. 

 
 المخطط:
 الرسوميات

 3  وحدات(Learning Objects)  
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 مقدمة
  تدعم.NET .الرسوميات، مما يساعد المبرمجين عمى تحسين الواجيات البيانية لتطبيقاتيم 
  تحوي مكتبة صفوف المنصةFramework Class Library (FCL)  العديد من إمكانيات الرسم

وعدة فضاءات أخرى تشكل بمجموعيا واجية  System.Drawingالمتطورة كجزء من فضاء األسماء 
، وىو عبارة عن NET.الخاص بمنصة  Graphics Design Interface (GDI)تصميم الرسوميات 

تؤمن مجموعة من   Application Programming Interface (API)واجية برمجة تطبيقات 
الرسوميات بحيث )وىي طريقة لتوصيف  Vector Graphicsالصفوف إلنشاء رسوميات متجية  

 يمكن معالجتيا بسيولة وبتقنيات عالية األداء(، ولمعالجة الخطوط والصور.
 

 صفوف الرسم ونظام اإلحداثيات
  يعرض المخطط التالي جزءًا من فضاء األسماءSystem.Drawing  والذي يحوي العديد من الصفوف

  System.Drawingوالبنى التي يغطييا ىذا الفصل. يحوي فضاءا األسماء 
 األكثر استعمااًل. GDIعناصر  System.Drawing.Drawing2Dو
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  يحوي الصفGraphics  العديد من الطرائق لرسم السالسل المحرفيةStrings  والخطوطLines 
والعديد من األشكال فوق عنصر ما. تحتاج طرائق الرسم في الصف  Rectanglesوالمستطيالت 

Graphics  عادًة إلى قممPen  أو فرشاةBrush لرسم شكل ما، يرسم القمم محيط الشكل، في حين .
 ترسم الفرشاة شكاًل مصمتًا.

  تحوي البنيةColor  عددًا كبيرًا من الخصائص الساكنةStatic Properties  تُمّثل ألوان العديد من
 العناصر الرسومية، باإلضافة إلى طريقة تسمح بتشكيل ألوان جديدة.

  كما يحوي الصفFont  الخصائص التي تُعّرف خطوط الكتابة، ويحوي الصفFontFamily  طرائق
 لمحصول عمى معمومات عن خط الكتابة.

  قبل أن نبدأ بالرسم فيC#يجب أن نستعرض نظام اإلحداثيات ،Coordinates System  الخاص بـ
GDI.وىو عبارة عن نظام ُيعّرف كل نقطة عمى الشاشة ، 
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  (. تحوي ثنائية اإلحداثيات قيمتين7 0،0اوية العميا اليسرى اإلحداثيات )بشكل افتراضي، يكون لمز
)اإلحداثي  Y Y-Coordinate)اإلحداثي األفقي( واإلحداثي  X X-Coordinateاإلحداثي 
 العمودي(.

   يقيس اإلحداثيX  عن الزاوية العميا اليسرى، ويقيس اإلحداثي  -باتجاه اليمين-المسافة األفقيةY 
كل اإلحداثيات األفقية،  Xعن الزاوية العميا اليسرى. ُيعّرف المحور  -باتجاه األسفل-لعمودية المسافة ا

كل اإلحداثيات العمودية. نستخدم في نظام اإلحداثيات الواحدة "بيكسل"  Yفي حين ُيعّرف المحور 
(pixel = picture element وىي أصغر واحدة لقياس دقة )Resolution .شاشة العرض 

 فضاء األسماء  يؤمنSystem.Drawing  العديد من البنىStructures  التي تُعّرف القياسات والمواقع
 في نظام اإلحداثيات.

  تُمّثل البنيةPoint  إحداثيي نقطة في مستو. وُتحدد البنيةRectangle  عرض وارتفاع منطقة مستطيمة
 عرض وارتفاع شكل ما. Sizeالشكل. كما تُمّثل البنية 

 
 وأغراض الرسم سياقات

  ُيمثل سياق الرسم فيC#  سطحًا يسمح بالرسم عمى الشاشة. ُيدير غرض من النمطGraphics  سياق
الرسم عن طريق التحكم بكيفية الرسم، حيث يحوي طرائق لمرسم ومعالجة خط النص والمون والعديد من 

 األمور المتعمقة بالرسوميات.
  يرث كل صف ُيشتق منSystem.Windows.Forms.Form  الطريقة الظاىرية(Virtual) 

OnPaint  والتي تتم فييا معظم العمميات الرسومية. تتضمن وسائط ىذه الطريقة غرضًا من النمط
PaintEventArgs  والذي ُيمكن أن نحصل منو عمى غرضGraphics  خاص بالنموذج. يجب

طريقة ألن خصائص سياق الرسم التي ُيمثميا عند كل استدعاء لم Graphicsالحصول عمى الغرض 
 الخاص بالعنصر. Paintالحدث  OnPaintىذا الغرض قد تتغير. تستدع الطريقة 

  ُيمكننا عند الرسم عمى النموذج إعادة تعريف الطريقةOnPaint  لجمب غرض من النمطGraphics 
سب، سنتحدث عن تقنيات أو إلنشاء غرض جديد يرتبط بالسطح المنا PaintEventArgsمن الوسيط 

 فيما بعد ضمن ىذا الفصل. #Cالرسم ىذه في 
  إلعادة تعريف الطريقة الموروثةOnPaint 7نستعمل الترويسة التالية 
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protected override void OnPaint (PaintEventArgs e) 
 كما يميPaintEventArgs 7الوارد من الوسيط  Graphicsثم نستخرج غرض 

Graphics graphicsObject = e.Graphics; 
 لرسم أشكال عمى النموذج.  graphicsObjectُيمكن اآلن استعمال المتحول

  يؤدي استدعاء الطريقةOnPaint  إلى رفع الحدثPaint ُيمكن لممبرمجين بداًل من إعادة تعريف ،
 Paintمعالج الحدث  Visual Studio، يولد Paintأن يضيفوا معالجًا لمحدث  OnPaintالطريقة 

 عمى الشكل التالي7
protected void MyEventHandler_Paint( 
object sender, PaintEventArgs e ) 

  يندر أن يقوم المبرمجون باستدعاء الطريقةOnPaint  بشكل مباشر، ألن عممية الرسم  توصف بأنيا
مثل تغطية و كشف و تغيير حجم -، حيث يستدعي حدث ما Event-Driven"مقادة باألحداث" 

عند  OnPaintالخاصة بالنموذج. وبشكل مشابو، يتم استدعاء الطريقة  OnPaintالطريقة  -النافذة
 .Labelأو لصاقة  TextBoxعرض أي عنصر كمربع نص 

  ُيمكن استدعاء الطريقةOnPaint  بشكل إجباري وذلك باستدعاء الطريقةInvalidate  لمعنصر. ُتحّدث
العديد من نسخ الطريقة  Controlىذه الطريقة العنصر و تُعيد رسم عناصره الرسومية. يحوي الصف 

Invalidate .التي تسمح لممبرمجين بتحديث أجزاء العنصر 
  سياقات رسم خاصة فييا، إال أنو ُيمكن إنشاء ىذه  -كالمصاقات و األزرار-ال تممك عناصر التحكم

باستدعاء الطريقة  Graphicsممرسم عمى عنصر تحكم، نقوم أواًل بإنشاء غرض السياقات. ف
CreateGraphics 7الخاصة بالعنصر كما يمي 

Graphics graphicsObject = controlName.CreateGraphics(); 
  ثم ُيمكن استعمال الطرائق المتوفرة في الصفGraphics .لمرسم عمى العنصر 
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 التحكم بالمون
 أللوان من مظير الواجيات وتساعد عمى توضيح المعنى. تُعّرف البنية ُتحّسن اColor  طرائق وثوابت

Constants .ُتستعمل لمعالجة األلوان 
  ُيمكن إنشاء أي لون عن طريق توليفة من المكونات7 ألفاAlpha أحمر ،Red أخضر ،Green أزرق ،

Blue  تُدعى قيم(ARGBتأخذ كل من ىذه المكونات األربع .) ةARGB  قيمة من النمطbyte  تُمثل
لونًا شفافًا  0شفافية المون، حيث تُمثل القيمة  alpha. ُتحدد القيمة 522و  0قيمًا صحيحة بين 

Transparent  لونًا غير شفاف  522و تُمثل القيمةOpaque فتؤدي إلى  522و  0، أما القيم بين
. SemiTransparentلتعطي تأثيرًا شبو شفاف مع المون الخمفي  RGBتأثير مزج موزون بين األلوان 

درجة األحمر ضمن المون، وُيعّرف الرقم الثاني درجة األخضر، وُيعّرف  RGBُيعّرف الرقم األول من 
 الثالث درجة األخضر. كمما كبرت ىذه األرقام كمما زادت درجة المون الموافق.

  تسمحC#  ذا كان ال ُيمكن لحاسوب ما أن يظير مميون لون 74لممبرمجين باالختيار بين ما يقارب ، وا 
كل ىذه األلوان فإنو يستعمل المون األقرب. يوضح الجدول التالي بعض ثوابت األلوان مسبقة التعريف 

 (.staticوساكنة  public)وكميا عامة 
 

 RGBقيمة  المون RGBقيمة  المون
Orange 255,200,0 White 255,255,255 

Pink 255,175,175 Gray 128,128,128 
Cyan 0,255,255 DarkGray 64,64,64 

Magenta 255,0,255 Red 255,0,0 
Yellow 255,255,0 Green 0,255,0 
Black 0,0,0 Blue 0,0,255 

 
  يوضح الجدول التالي أىم خصائص وطرائق البنيةColor لمحصول عمى قائمة كاممة بثوابت األلوان ،

عمى  Colorُيمكن االطالع عمى توثيق البنية  Colorمسبقة التعريف و خصائص وطرائق البنية 
 الرابط7

msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.color 
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 الوصف الخاصية أو الطريقة

 الطرائق

FromArgb 

تقوم بإنشاء لون باالعتماد عمى قيم  staticطريقة ساكنة 
عمى شكل  blue، أزرق green، أخضر redالمكونات أحمر 

. كما تسمح نسخة أخرى من ىذه 522و 0أعداد صحيحة بين 
، أزرق green، أخضر red، أحمر alphaالطريقة بتحديد ألفا 

blue. 

FromName 
و تقوم بإنشاء لون باالعتماد عمى اسم staticطريقة ساكنة 

 الممرر عمى شكل سمسمة محرفية.
 الخصائص

A 
( تمثل المكون ألفا 522و  0)بين  byteقيمة من النمط 

alpha. 

R 
( تمثل المكون أحمر 522و  0)بين  byteقيمة من النمط 

red. 

G 
( تمثل المكون أخضر 522و  0)بين  byteقيمة من النمط 

green. 

B 
( تمثل المكون أزرق 522و  0)بين  byteقيمة من النمط 

blue. 
 

  يوجد نسختين لمطريقةFromArgb تأخذ إحداىا ثالثة أعداد صحيحة، وتأخذ األخرى أربعة أعداد ،
(. حيث تأخذ كالىما ثالثة وسائط تحوي قيم األلوان 522و  0صحيحة )يجب أن تكون جميعيا بين 

ية بتحديد المكون ألفا، حيث تعطي النسخة األولى األحمر واألخضر واألزرق، كما تسمح النسخة الثان
. تُعيد الخصائص Colorلممكون ألفا )غير شفاف(، وتُعيد كال الطريقتين غرضًا من النمط  522القيمة 

A,R,G,B  قيم المكوناتalpha, red, green, blue .عمى الترتيب 
 ي يقوم المبرمجون برسم الخطوط والسالسل المحرفية باستعمال الفراشBrushes  واألقالمPens .

لرسم الخطوط، وتحتاج معظم طرائق  -والذي يعمل بطريقة مشابية لمقمم الحقيقي- Penُيستعمل القمم 
بتحديد  Pen، حيث تسمح النسخ المختمفة لتابع البناء الخاص بالنمط Penالرسم إلى غرض من النمط 

 Pensالصف  System.Drawingلون وعرض الخطوط المراد رسميا، كما يحوي فضاء األسماء 
 الذي يحوي العديد من األقالم مسبقة التعريف.

  تُعّرف كل الصفوف التي ُتشتق من الصف المجردabstract class Brush  أغراضًا ُتستعمل في
غرضًا من  SolidBrushتموين الجزء الداخمي من الشكل. فعمى سبيل المثال، يأخذ التابع البناء لمصف 
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بملء المساحة  Fillتحديد المون المستخدم في الملء. تقوم الفراشي في معظم الطرائق ل Colorالنمط 
 أو صورة، يمخص الجدول التالي بعض أنواع الفراشي واستعماالتيا. Patternبمون أو عينة 

 
 الوصف الصف

HatchBrush 
، يتم تعريف العينة Patternتقوم بملء المساحة باستعمال عينة 

وبالمون األمامي )الذي  HatchStyleكأحد قيم نمط التعداد 
 ترسم بو العينة( والمون الخمفي.

LinearGradientBrush 
تقوم بملء المساحة بمزيج متدرج بين لونين، وتعرف ىذه الفرشاة 
عمى قطعة مستقيمة، حيث يتم تعريفيا بتحديد المونين وزاوية 

ما عرض   مستطيل أو نقطتين.التدرج وا 
SolidBrush .تقوم بملء المساحة بمون واحد 

TextureBrush .تقوم بملء المساحة بتكرار صورة 
 

 معالجة األلوان
  يوضح المثال التالي كيفية استعمال الطرائق والخصائص الموضحة في الجدول السابق، حيث يظير

 وأسماءىا وقيم ألفا )لمشفافية(. مستطيمين متداخمين تسمح لممستخدم بتجريب قيم األلوان
 

1  // ShowColors.cs 

2  // Color value and alpha demonstration. 

3  using System; 

4  using System.Drawing; 

5  using System.Windows.Forms; 

6 

7  public partial class ShowColors : Form 

8  { 

9     // color for back rectangle 

10    private Color backColor = Color.Wheat; 

11 

12    // color for front rectangle 

13    private Color frontColor = Color.FromArgb( 100, 0, 0, 255 ); 

14 

15    // default constructor 
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16    public ShowColors() 

17    { 

18       InitializeComponent(); 

19    } // end constructor 

20 

21    // override Form OnPaint method 

22    protected override void OnPaint( PaintEventArgs e ) 

23    { 

24       Graphics graphicsObject = e.Graphics; // get graphics 

25 

26       // create text brush 

27       SolidBrush textBrush = new SolidBrush( Color.Black );  

28 

29       // create solid brush 

30       SolidBrush brush = new SolidBrush( Color.White ); 

31 

32       // draw white background 

33       graphicsObject.FillRectangle( brush, 4, 4, 275, 180 ); 

34 

35       // display name of backColor 

36       graphicsObject.DrawString( backColor.Name, this.Font, 

37          textBrush, 40, 5 ); 

38 

39       // set brush color and display back rectangle 

40       brush.Color = backColor; 

41       graphicsObject.FillRectangle( brush, 45, 20, 150, 120 ); 

42 

43       // display Argb values of front color 

44       graphicsObject.DrawString( "Alpha: " + frontColor.A + 

45          " Red: " + frontColor.R + " Green: " + frontColor.G +  

46          " Blue: " + frontColor.B, this.Font, textBrush, 55, 165); 

47 

48       // set brush color and display front rectangle 

49       brush.Color = frontColor; 
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50       graphicsObject.FillRectangle( brush, 65, 35, 170, 130 ); 

51    } // end method OnPaint 

52 

53    // handle colorNameButton click event 

54    private void colorNameButton_Click( object sender,EventArgs e ) 

55    { 

56       // set backColor to color specified in text box 

57       backColor = Color.FromName( colorNameTextBox.Text ); 

58 

59       Invalidate(); // refresh Form 

60    } // end method colorNameButton_Click 

61  

62    // handle colorValueButton click event 

63    private void colorValueButton_Click( object sender,EventArgs e) 

64    { 

65       // obtain new front color from text boxes 

66       frontColor = Color.FromArgb(  

67          Convert.ToInt32( alphaTextBox.Text ), 

68          Convert.ToInt32( redTextBox.Text ), 

69          Convert.ToInt32( greenTextBox.Text ), 

70          Convert.ToInt32( blueTextBox.Text ) ); 

71 

72       Invalidate(); // refresh Form 

73    } // end method colorValueButton_Click 

74 } // end class ShowColors 
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  يظير النموذج عند بداية تشغيل البرنامج، ويؤدي ذلك إلى استدعاء الطريقةOnPaint  لرسم محتويات

وُيسنده  PaintEventArgsمن الوسيط  Graphicsمؤشر عمى الغرض  52النموذج. يستخرج السطر 
إحداىما بيضاء  SolidBrushفرشاتان من النمط  30و 54، ثم ينشئ السطران graphicsObjectإلى 

مشتق من  SolidBrushعمى النموذج، وبما أن الصف  Solidواألخرى سوداء لرسم أشكال مصمتة 
 .Brushفُيمكن تمريره ألي طريقة تأخذ وسيطًا من النمط  Brushالصف المجرد 

  الطريقة  33يستعمل السطرFillRectangle  لترسم مستطياًل مصمتًا بمون أبيض باستعمال الفرشاة
حداثيي الزاوية العميا اليسرى  FillRectangle، تأخذ الطريقة 30التي أنشأناىا في السطر  فرشاة وا 

لمون  Nameبعرض الخاصية  34و 33لممستطيل المراد رسمو وعرضو وارتفاعو، ويقوم السطران 
backColor  باستعمال الطريقةDrawString ىناك العديد من النسخ ليذه الطريقة، حيث يوضح .

حداثيي أول حرف في النص.  المثال نسخة تأخذ السمسمة المحرفية المراد عرضيا وخط النص وا 
  بإسناد القيمة  20يقوم السطرbackColor  لمون الفرشاةbrush  الخاصية(Color ثم يقوم السطر )

من  ARGBباستخراج القيم  23إلى  22األسطر من برسم مستطيل باستعمال الفرشاة، تقوم  27
frontColor  بإسناد القيمة  26وترسم سمسمة محرفية تحوي ىذه القيم، يقوم السطرfrontColor  لمون

 برسم مستطيل يتداخل مع المستطيل السابق باستعمال الفرشاة. 20ثم يقوم السطر  brushالفرشاة 
  يستعمل معالج الحدثcolorNameButton_Click  ( الطريقة الساكنة 30إلى  22)األسطر من

FormName  الخاصة بالبنيةColor  إلنشاء غرض جديد من النمطColor  بناء عمىcolorName 
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)السطر  backColorالذي قام المستخدم بإدخالو في مربع النص، ثم يسند ىذه القيمة إلى المتحول 
الخاصة بالنموذج مشيرًا إلى ضرورة إعادة رسم  Invalidateالطريقة  26(، بعدىا يستدعي السطر 24

 ليتم تحديث النموذج. OnPaintالنموذج، مما يؤدي إلى استدعاء الطريقة 
  يستعمل معالج الحدثcolorValueButton_Click  ( الطريقة الساكنة 43إلى  33)األسطر من

FormArgb  الخاصة بالبنيةColor  إلنشاء غرض جديد من النمطColor  عمى قيم بناءARGB  التي
، بعدىا frontColorقام المستخدم بإدخاليا في مربعات النص، ثم يسند ىذه القيمة إلى المتحول 

الخاصة بالنموذج مشيرًا إلى ضرورة إعادة رسم النموذج، مما  Invalidateالطريقة  45يستدعي السطر 
 ليتم تحديث النموذج. OnPaintيؤدي إلى استدعاء الطريقة 

 لمون  522و  0د المستخدم لمقيمة ألفا رقمًا بين إذا أسن(frontColor فسيظير تأثير المزج بين )
المونين، في الخرج الموضح لممثال يمتزج المون األحمر لممستطيل الخمفي مع األزرق لممسطيل األمامي 

 ليظير المون البنفسجي في منطقة التداخل.
 لنمط الحظ أنو ليس باإلمكان تغيير خصائص غرض من اColor بل نحتاج إلنشاء غرض جديد من ،

 لنستعمل لونًا جديدًا. Objectالنمط 
 

 Colorالختيار لون من لوحة األلوان  ColorDialogاستعمال مربع حوار األلوان 
Palette 

  يسمح عنصر الواجية الُمعّرفColorDialog  لممستخدم باختيار لون ُمعّرف في لوحة األلوانColor 
Palette  أو تعريف لون مخصص. عندما ينقر المستخدم الزرOK  يحصل البرنامج عمى المون الذي

 .ColorDialogلمربع الحوار  Colorاختاره المستخدم عن طريق الخاصية 
 

1  // ShowColorsComplex.cs 

2  // ColorDialog used to change background and text color. 

3  using System; 

4  using System.Drawing; 

5  using System.Windows.Forms; 

6 

7  // allows users to change colors using a ColorDialog 

8  public partial class ShowColorsComplex : Form 

9  { 

10    // create ColorDialog object 

11    private static ColorDialog colorChooser = new ColorDialog(); 

12  
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13    // default constructor 

14    public ShowColorsComplex() 

15    { 

16       InitializeComponent(); 

17    } // end constructor 

18 

19    // change text color 

20    private void textColorButton_Click( object sender, EventArgs e) 

21    { 

22       // get chosen color 

23       DialogResult result = colorChooser.ShowDialog(); 

24  

25       if ( result == DialogResult.Cancel ) 

26          return; 

27 

28       // assign forecolor to result of dialog 

29       backgroundColorButton.ForeColor = colorChooser.Color; 

30       textColorButton.ForeColor = colorChooser.Color; 

31    } // end method textColorButton_Click 

32 

33    // change background color 

34    private void backgroundColorButton_Click( object sender, 

EventArgs e ) 

35    { 

36       // show ColorDialog and get result 

37       colorChooser.FullOpen = true; 

38       DialogResult result = colorChooser.ShowDialog(); 

39 

40       if ( result == DialogResult.Cancel ) 

41          return; 

42 

43       // set background color 

44       this.BackColor = colorChooser.Color; 

45    } // end method backgroundColorButton_Click 
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46 } // end class ShowColorsComplex 
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  تحوي واجية ىذا التطبيق زرين، يسمح الزرbackgroundColorButton  لممستخدم بتغيير المون
 77بتغيير لون النص ضمن األزرار. يقوم السطر  textColorButtonالخمفي لمنموذج، ويسمح الزر 

 ، والذي ُيستعمل في معالجي حدث الزرين.colorChooserاسمو  ColorDialogبإنشاء 
  معالج حدث الزر  37إلى  50تُعّرف األسطر منtextColorButton  والذي ُيظير مربع الحوار

colorChooser  باستدعاء الطريقةShowDialog  ي الخاصية (، تحو 53)السطرColor  لمربع
بإسناده إلى لون النص في كال  30و 56الحوار عمى المون الذي اختاره المستخدم، حيث يقوم السطران 

 الزرين.
  معالج حدث الزر  22إلى  32تٌعّرف األسطر منbackgroundColorButton  الذي يقوم بتعديل

 BackColorالحوار إلى الخاصية  لمربع Colorالمون الخمفي لمنموذج عن طريق إسناد الخاصية 
لمربع الحوار مما يؤدي  FullOpenإلى الخاصية  trueالقيمة  34(. ُيسند السطر 22لمنموذج )السطر 

إلى عرض كل األلوان الممكنة في مربع الحوار كما يظير في الشكل، عندما تكون قيمة ىذه الخاصية 
false .تظير عينات األلوان فقط 

 لونًا التي تظير في العينات، إذ ُيمكن لممستخدم أن ينشئ لونًا  25لمستخدم في ال ينحصر اختيار ا
مخصصًا بالنقر عمى أي مكان في المستطيل الكبير ضمن مربع الحوار والذي يحوي طيفًا واسعًا من 

 Add toر األلوان المتدرجة، ثم ُيمكنو معايرة القيم المونية المختمفة لتحسين المون، وعند االنتياء ينقر الز 
Custom Colors   الذي يضيف المون المخصص إلى مربع ضمن قسم األلوان المخصصة، ثم

 ليختار ذلك المون. OKيضغط 
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 التحكم بخط النص
 ُيمكن تعديل خصائص غرض من النمط  الFont  لذا يجب إنشاء غرض جديد من النمط ،Font  عند

. يوضح الجدول التالي Fontالحاجة إلى خط جديد. ىناك العديد من النسخ لمتابع البناء في النمط 
 .Fontبعض خصائص الصف 

 الوصف الخاصية
Bold  تعيدtrue .إذا كان الخط عريضًا 

FontFamily 
، بنية لتجميع خصائص FontFamilyتعيد عائمة الخط 

 الخطوط المتماثمة.
Height .تعيد ارتفاع الخط 

Italic  تعيدtrue .إذا كان الخط مائاًل 
Name .تعيد اسم الخط عمى شكل سمسمة محرفية 

Size  تعيد قيمة من النمطfloat  تعبر عن حجم الخط مقاسًا بواحدات
 التصميم )واحدات لقياس حجم الخط(.

SizeInPoints  تعيد قيمة من النمطfloat .تعبر عن حجم الخط مقاسًا بالنقط 
Strikeout  تعيدtrue .إذا كان الخط يتوسطو خط 
Underline  تعيدtrue .إذا كان الخط مسطرًا تحتو 

  الحظ أن الخاصيةSize  لنمطFont  تعيد حجم الخط مقدرًا بوحدات التصميمDesign Units أما ،
SizeInPoints  فتُعيد حجم الخط مقاسًا بالنقطPoints  وىو األكثر شيوعًا. تسمح وحدات التصميم

أو الميمميمترات  inchesبتحديد حجم الخط بواحدة من العديد من واحدات القياس، مثل البوصات 
millimeters تأخذ بعض نسخ البناء في الصف .Font  وسيطًا من النمطGraphicsUnit وىو نمط ،

 DisplayبوصةPoint (1/72  ،)أخذ ىذا النمط القيم تعداد يسمح بتحديد واحدة قياس حجم الخط، وي
 .Millimeter ،Inch ،PixelبوصةDocument (1/300  ،)بوصة(،  1/75)

  إذا تم تمرير ىذا الوسيط فستحوي القيمةSize  حجم الخط مقدرًا بواحدة التصميم الممررة، وستحوي
 7يل المثال، إذا أنشأنا خطًا حجمو . فعمى سبPointsحجم الخط مقدرًا بالنقاط  SizePointsالخاصية 

والخاصية  7القيمة  Size، فستحوي الخاصية GraphicsUnit.Inchوقمنا بتحديد واحدة القياس 
SizeInPoints  نقطة في البوصة الواحدة. عادًة، تكون واحدة القياس  45، ألنو يوجد 45القيمة
 متساويتين. SizeInPointsو  Sizeولذا تكون الخاصيتان  GraphicsUnit.Pointاالفتراضية ىي 

  يحوي الصفFont  العديد من توابع البناء، يحتاج معظميا إلى اسم الخط وىو سمسمة محرفية تُمثل
. كما يحتاج معظم Serifو  Microsoft SansSerifخطًا يدعمو النظام. من بعض ىذه الخطوط ىي 

باستعمال  FontStyle. ُتحدد قيمة كوسطاء FontStyleونمطو  Sizeتوابع البناء إلى حجم الخط 
، يتوسطو خط Regular، عادي Italic، مائل Bold)عريض  FontStyleثابت من نمط التعداد 

الخطوط
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Strikeout ومسطر تحتو ،Underline  أو توليفة من ىذه القيم(، ُيمكن ضم ىذه القيم باستعمال
 (، كما فيOR7المعامل | )أو 

FontStyle.Italic | FontStyle.Bold 
الخط  Graphicsفي النمط  DrawStringمما يجعل الخط مائاًل وعريضًا في نفس الوقت. ُتحدد الطريقة 

 الممرر ليا. Fontالمستعمل في رسم السمسمة المحرفية بحسب الوسيط 
 

 رسم سالسل محرفية باستعمال أكثر من خط نص
  يعرض المثال التالي نصوصًا باستعمال العديد من الخطوط والقياسات، حيث يستعمل التابع البناء

(. ُيمرر كل استدعاء لتابع بناء الخط 33و  35و  55و  52لتييئة الخطوط )األسطر  Fontلمصف 
( عمى شكل سمسمة Arial, Time New Roman, Courier New, Tahomaاسم الخط )مثل 

 .FontStyle( وغرض من النمط floatالخط )من النمط  محرفية وحجم
  تقوم الطريقةDrawString  في الصفGraphics  ،بتحديد الخط وترسم النص في الموقع المحدد

، جميع  DarkBlueذات لون أزرق الغامق  SolidBrushُينشئ فرشاة  50الحظ أن السطر 
 األزرق الغامق.النصوص التي ترسم باستعمال ىذه الفرشاة تظير بالمون 

 
1  // UsingFonts.cs 

2  // Fonts and FontStyles. 

3  using System; 

4  using System.Drawing; 

5  using System.Windows.Forms; 

6 

7  // demonstrate font constructors and properties 

8  public partial class UsingFonts : Form 

9  { 

10    // default constructor 

11    public UsingFonts() 

12    { 

13       InitializeComponent(); 

14    } // end constructor 

15 

16    // demonstrate various font and style settings 

17    protected override void OnPaint( PaintEventArgs paintEvent ) 

18    { 
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19       Graphics graphicsObject = paintEvent.Graphics; 

20       SolidBrush brush = new SolidBrush( Color.DarkBlue ); 

21 

22       // arial, 12 pt bold 

23       FontStyle style = FontStyle.Bold; 

24       Font arial = new Font( "Arial" , 12, style ); 

25 

26       // times new roman, 12 pt regular 

27       style = FontStyle.Regular; 

28       Font timesNewRoman = new Font("Times New Roman", 12, style); 

29 

30       // courier new, 16 pt bold and italic 

31       style = FontStyle.Bold | FontStyle.Italic; 

32       Font courierNew = new Font( "Courier New", 16, style ); 

33  

34       // tahoma, 18 pt strikeout 

35       style = FontStyle.Strikeout; 

36       Font tahoma = new Font( "Tahoma", 18, style ); 

37  

38       graphicsObject.DrawString( arial.Name + 

39          " 12 point bold.", arial, brush, 10, 10 ); 

40 

41       graphicsObject.DrawString( timesNewRoman.Name + 

42          " 12 point plain.", timesNewRoman, brush, 10, 30 ); 

43 

44       graphicsObject.DrawString( courierNew.Name + 

45          " 16 point bold and italic.", courierNew, 

46          brush, 10, 54 ); 

47  

48       graphicsObject.DrawString( tahoma.Name + 

49          " 18 point strikeout.", tahoma, brush, 10, 75 ); 

50    } // end method OnPaint 

51 } // end class UsingFonts 
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 Font Metricsمعايير خط النص 

  ُيمكن تحديد معمومات دقيقة لمعايير الخط )خصائصو( مثل االرتفاعheight واليامش السفمي ،
descent  المقدار الذي ينزل إليو الحرف تحت الخط القاعدي(baseline اليامش العموي ،)ascent 

)المسافة بين  leading(، والتباعد baseline)المقدار الذي يرتفع إليو الحرف فوق الخط القاعدي 
 اليامش العموي لمسطر و اليامش السفمي لمسطر السابق(. يوضح الشكل التالي معايير الخط.

 

 
  ُيعّرف الصفFontFamily  خصائص مشتركة لمجموعة خطوط مرتبطة، يوفر ىذا الصف عدة طرائق

 ي ىذه الطرائق7ُتستعمل لتحديد معايير الخط المشتركة بين أعضاء ىذه العائمة. يوضح الجدول التال

 الوصف الطريقة

GetCellAscent 
مقدرًا بواحدات  ascentتُعيد عددًا صحيحًا يمثل اليامش العموي 

 التصميم.

GetCellDescent 
مقدرًا  descentتُعيد عددًا صحيحًا يمثل اليامش السفمي 

 بواحدات التصميم.

GetEmHeight 
مقدرًا بواحدات  heightتُعيد عددًا صحيحًا يمثل ارتفاع الخط 

 التصميم.

GetLineSpacing  تُعيد عددًا صحيحًا يمثل التباعدleading  مقدرًا بواحدات
 التصميم )وىو مقدار المسافة بين سطرين متتاليين(.
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  غرضًا من النمط  53يوضح المثال التالي معايير خطين مختمفين. ُينشئ السطرFont  يسمىarial 
لمحصول  arialلمغرض  FontFamilyالخاصية  52، يستعمل السطر Arialنقطة والخط  75بقياس 

نصًا يمثل ىذا الخط، ثم تستعمل  55و  54الموافق، ويعرض السطرين FontFamilyعمى الغرض 
 ascentلمحصول عمى اليامش العموي  FontFamilyطرائق الصف  22إلى  30األسطر من 

، ثم ترسم سالسل محرفية تعرض ىذه leadingوالتباعد  heightواالرتفاع  descentواليامش السفمي 
وىو خط مشتق من  sanSerifىذه العممية من أجل الخط  35إلى  24المعمومات، وتكرر األسطر من 

 .MS Sans Serifالعائمة 
1  // UsingFontMetrics.cs 

2  // Displaying font metric information 

3  using System; 

4  using System.Drawing; 

5  using System.Windows.Forms; 

6 

7  // display font information 

8  public partial class UsingFontMetrics : Form 

9  { 

10   // default constructor 

11    public UsingFontMetrics() 

12    { 

13       InitializeComponent(); 

14    } // end constructor 

15 

16    // displays font information 

17    protected override void OnPaint( PaintEventArgs paintEvent ) 

18    { 

19       Graphics graphicsObject = paintEvent.Graphics; 

20       SolidBrush brush = new SolidBrush( Color.DarkBlue ); 

21  

22       // Arial font metrics 

23       Font arial = new Font( "Arial", 12 ); 

24       FontFamily family = arial.FontFamily; 

25 

26       // display Arial font metrics 

27       graphicsObject.DrawString( "Current Font: " + 
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28          arial, arial, brush, 10, 10 ); 

29  

30       graphicsObject.DrawString( "Ascent: " + 

31          family.GetCellAscent( FontStyle.Regular ), arial, 

32          brush, 10, 30 ); 

33 

34       graphicsObject.DrawString( "Descent: " + 

35          family.GetCellDescent( FontStyle.Regular ), arial, 

36          brush, 10, 50 ); 

37 

38       graphicsObject.DrawString( "Height: " + 

39          family.GetEmHeight( FontStyle.Regular ), arial, 

40          brush, 10, 70 ); 

41 

42       graphicsObject.DrawString( "Leading: " + 

43          family.GetLineSpacing( FontStyle.Regular ), arial, 

44          brush, 10, 90 ); 

45 

46       // display Sans Serif font metrics 

47       Font sanSerif = new Font( "Microsoft Sans Serif", 

48          14, FontStyle.Italic ); 

49       family = sanSerif.FontFamily; 

50 

51       graphicsObject.DrawString( "Current Font: " + 

52          sanSerif, sanSerif, brush, 10, 130 ); 

53 

54       graphicsObject.DrawString( "Ascent: " + 

55          family.GetCellAscent( FontStyle.Regular ), sanSerif, 

56          brush, 10, 150 ); 

57 

58       graphicsObject.DrawString( "Descent: " + 

59          family.GetCellDescent( FontStyle.Regular ), sanSerif, 

60          brush, 10, 170 ); 

61 
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62       graphicsObject.DrawString( "Height: " + 

63          family.GetEmHeight( FontStyle.Regular ), sanSerif, 

64          brush, 10, 190 ); 

65 

66       graphicsObject.DrawString( "Leading: " + 

67          family.GetLineSpacing( FontStyle.Regular ), sanSerif, 

68          brush, 10, 210 ); 

69    } // end method OnPaint 

70 } // end class UsingFontMetrics 
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 رسم الخطوط والمستطيالت واألشكال البيضوية
  تحتاج الطرائق التي ترسم أشكااًل مجوفةHollow  إلى قممPen  ،وأربعة أعداد صحيحة ُتمرر كوسائط

وأربعة أعداد صحيحة  Brushإلى فرشاة  Solidفي حين تحتاج الطرائق التي ترسم أشكااًل مصمتة 
تُمرر كوسائط، ُيمثل أول عددان إحداثيي الزاوية العميا اليسرى من الشكل )أو المنطقة الحاوية لو(، 

 قة الحاوية لو(.وُيمثل اآلخران عرض وارتفاع الشكل )أو المنط
  يوضح الجدول التالي عدة طرائق في الصفGraphics  مع وسائطيا، ألغمب ىذه الطرائق نسخ أخرى

 ُيمكن مراجعتيا عمى الرابط7
msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.graphics 

 
 Graphicsطرائق الرسم في الصف 

DrawLine( Pen p, int x1, int y1, int x2, int y2 ) 
Pen(، حيث ُيحدد x2,y2( و )x1,y1ترسم خطًا مستقيمًا بين النقطتين ) لون الخط ونمطو وعرضو.   
DrawRectangle( Pen p, int x, int y, int width, int height ) 
Pen(، ُيحدد x,yترسم مستطياًل بالعرض واالرتفاع المحددين، حيث أن الزاوية العميا اليسرى ىي ) لون  
 المستطيل ونمط وعرض محيطو.
FillRectangle( Brush b, int x, int y, int width, int height ) 
(، ُتحدد x,yترسم مستطياًل مصمتًا بالعرض واالرتفاع المحددين، حيث أن الزاوية العميا اليسرى ىي )
Brush نمط ملء المستطيل.   
DrawEllipse( Pen p, int x, int y, int width, int height ) 
ترسم قطعًا ناقصًا يحدده مستطيل بالعرض واالرتفاع المحددين، حيث أن الزاوية العميا اليسرى لممستطيل 
Pen(، ُيحدد x,yىي ) لون القطع ونمط وعرض محيطو.   
FillEllipse( Brush b, int x, int y, int width, int height ) 

بالعرض واالرتفاع المحددين، حيث أن الزاوية العميا اليسرى ترسم قطعًا ناقصًا مصمتًا يحدده مستطيل 
Brush(، تحدد x,yلممستطيل ىي ) نمط ملء القطع.   

 
 .)يوضح المثال التالي كيفية رسم خطوط ومستطيالت وقطوع ناقصة )مجوفة ومصمتة 

1  // LinesRectanglesOvals.cs 

2  // Demonstrating lines, rectangels and ovals. 

3  using System; 

4  using System.Drawing; 

5  using System.Windows.Forms; 

6 

رسم األشكال
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7  // draw shapes on Form 

8  public partial class LinesRectanglesOvals : Form 

9  { 

10    // default constructor 

11    public LinesRectanglesOvals() 

12    { 

13       InitializeComponent(); 

14    } // end constructor 

15 

16    // override Form OnPaint method 

17    protected override void OnPaint( PaintEventArgs paintEvent ) 

18    { 

19       // get graphics object 

20       Graphics g = paintEvent.Graphics; 

21       SolidBrush brush = new SolidBrush( Color.Blue ); 

22       Pen pen = new Pen( Color.AliceBlue ); 

23 

24       // create filled rectangle 

25       g.FillRectangle( brush, 90, 30, 150, 90 ); 

26 

27       // draw lines to connect rectangles 

28       g.DrawLine( pen, 90, 30, 110, 40 ); 

29       g.DrawLine( pen, 90, 120, 110, 130 ); 

30       g.DrawLine( pen, 240, 30, 260, 40 ); 

31       g.DrawLine( pen, 240, 120, 260, 130 ); 

32 

33       // draw top rectangle 

34       g.DrawRectangle( pen, 110, 40, 150, 90 ); 

35 

36       // set brush to red 

37       brush.Color = Color.Red; 

38 

39       // draw base Ellipse 

40       g.FillEllipse( brush, 280, 75, 100, 50 ); 
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41 

42       // draw connecting lines 

43       g.DrawLine( pen, 380, 55, 380, 100 ); 

44       g.DrawLine( pen, 280, 55, 280, 100 ); 

45 

46       // draw Ellipse outline 

47       g.DrawEllipse( pen, 280, 30, 100, 50 ); 

48    } // end method OnPaint 

49 } // end class LinesRectanglesOvals 

 

 

 
  ترسم الطريقتانFillRectangle وDrawRectangle  ( مستطياًل عمى الشاشة، 32و 52)السطران

وتأخذ كال الطريقتين كوسيط أول غرض رسومي تستعممو في رسم المستطيل، حيث تأخذ الطريقة 
FillRectangle  غرضًا من النمط( فرشاةBrush وىي في حالتنا غرض من الصف )SolidBrush 

(، ويمثل Pen)غرضًا من النمط  قمماً  DrawRectangle، بينما تأخذ الطريقة Brushالمشتق من 
 bounding rectangleالوسيطان الثاني والثالث إحداثيي الزاوية العميا اليسرى لممستطيل الحاوي 

والذي يمثل المنطقة التي سيرسم فييا المستطيل، ويحدد الوسيطان الرابع والخامس عرض وارتفاع 
 المستطيل.

  تأخذ الطريقةDrawLine  قممًا ( 37إلى  55)األسطرPen  وزوجين من األعداد الصحيحة يحددان
 بداية الخط ونيايتو، ثم تقوم برسم خط بين النقطتين باستعمال القمم.

  ترسم الطريقتانFillEllipse  وDrawEllipse  ( قطعًا ناقصًا، ُيحدد الوسيط األول 24و 20)السطران
الغرض الرسومي المستخدم في الرسم، ويحدد الوسيطان الثاني والثالث إحداثيي الزاوية العميا اليسرى 
لممستطيل الذي ُيمثل المنطقة التي سُيرسم فييا القطع، وُيحدد الوسيطان الرابع والخامس عرض وارتفاع 

ين الشكل التالي قطعًا ناقصًا والمستطيل الحاوي لو، يمس القطع منتصفات أضالع ىذا المستطيل، ُيب
 المستطيل من الداخل، ال يتم رسم المستطيل الحاوي أثناء رسم القطع.
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 رسم األقواس

  تقاس األقواس والتي ىي أجزاء من قطع ناقص بالدرجات، تبدأ عند زاوية محددة تسمى زاوية البدء
Starting Angle  تستمر عددًا معينًا من الدرجات تسمى زاوية القوس وArc Angle تمسح األقواس .

تكون زاوية المسح  clockwiseزاويتيا ابتداء من زاوية البدء، إذا كان المسح باتجاه عقارب الساعة 
(. ويوضح counterclockwiseموجبة، وتكون سالبة في االتجاه المعاكس )عكس عقارب الساعة 

كال الحالتين، الحظ أن القوس في الجية اليمنى من الشكل يمسح باتجاه األعمى ابتداء من  الشكل التالي
تقريبًا، كما أن القوس في الجية اليمنى من الشكل يمسح باتجاه األسفل  770-وحتى الزاوية  0الزاوية 

 تقريبًا. 770وحتى الزاوية  0ابتداء من الزاوية 
 

 
  الحظ المربعات المنقطة حول األقواس، ُيرسم كل قوس عمى أنو جزء من شكل بيضوي )ال تظير باقي

أجزائو(، وعند رسم شكل بيضوي يجب تحديد المستطيل الحاوي لو، تمثل المربعات في الشكل ىذه 
وىي  رسم األقواسالمستعممة ل Graphicsالمستطيالت، يوضح الجدول التالي طرائق الصف 

DrawArc  وDrawPie  وFillPie. 
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 Graphicsطرائق الرسم في الصف 

DrawArc (Pen p, int x, int y, int width, int height, int startAngle, int 
sweepAngle) 

درجة، حيث يعرَّف القطع  sweepAngle)بالدرجات( وتمسح  startAngleترسم قوسًا بدءًا من الزاوية 
لون  Pen( وعرضو وارتفاعو، يحدد x,yالناقص بالمستطيل الحاوي لو والمعرف بزاويتو العميا اليسرى )

 القوس ونمط وعرض محيطو.
DrawPie (Pen p, int x, int y, int width, int height, int startAngle, int 
sweepAngle) 

درجة، حيث  sweepAngle)بالدرجات( وتمسح  startAngleترسم جزءًا من فطيرة بدءًا من الزاوية 
( وعرضو وارتفاعو، x,yيعرَّف القطع الناقص بالمستطيل الحاوي لو والمعرف بزاويتو العميا اليسرى )

 لون القوس ونمط وعرض محيطو. Penيحدد 
FillPie (Brush b, int x, int y, int width, int height, int startAngle, int 
sweepAngle) 

 Brushإال أنو يرسم قوسًا مصمتًا )أي قطاعًا زاويًا(، تحدد  DrawPieيعمل بطريقة مشابية لمطريقة 
 نمط الملء.

 
  يعرض المثال الحالي ست صور )ثالثة أقواس مجوفة وثالثة مصمتة(، ولتوضيح المستطيالت الحاوية

 مستطيالت حمر بنفس الموقع واألبعاد. ليذه األقواس رسمنا
 

1  // DrawingArcs.cs 

2  // Drawing various arcs on a Form. 

3  using System; 

4  using System.Drawing; 

5  using System.Windows.Forms; 

6 

7  // draws various arcs 

8  public partial class DrawArcs : Form 

9  { 

10    // default constructor 

11    public DrawArcs() 

12    { 

13       InitializeComponent(); 
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14    } // end constructor 

15 

16    // draw arcs 

17    private void DrawArcs_Paint( object sender, PaintEventArgs e ) 

18    { 

19       // get graphics object 

20       Graphics graphicsObject = e.Graphics; 

21       Rectangle rectangle1 = new Rectangle( 15, 35, 80, 80 ); 

22       SolidBrush brush1 = new SolidBrush( Color.Firebrick ); 

23       Pen pen1 = new Pen( brush1, 1 ); 

24       SolidBrush brush2 = new SolidBrush( Color.DarkBlue ); 

25       Pen pen2 = new Pen( brush2, 1 ); 

26 

27       // start at 0 and sweep 360 degrees 

28       graphicsObject.DrawRectangle( pen1, rectangle1 ); 

29       graphicsObject.DrawArc( pen2, rectangle1, 0, 360 ); 

30 

31       // start at 0 and sweep 110 degrees 

32       rectangle1.Location = new Point( 100, 35 ); 

33       graphicsObject.DrawRectangle( pen1, rectangle1 ); 

34       graphicsObject.DrawArc( pen2, rectangle1, 0, 110 ); 

35 

36       // start at 0 and sweep -270 degrees 

37       rectangle1.Location = new Point( 185, 35 ); 

38       graphicsObject.DrawRectangle( pen1, rectangle1 ); 

39       graphicsObject.DrawArc( pen2, rectangle1, 0, -270 ); 

40 

41       // start at 0 and sweep 360 degrees 

42       rectangle1.Location = new Point( 15, 120 ); 

43       rectangle1.Size = new Size( 80, 40 ); 

44       graphicsObject.DrawRectangle( pen1, rectangle1 ); 

45       graphicsObject.FillPie( brush2, rectangle1, 0, 360 ); 

46 

47       // start at 270 and sweep -90 degrees 
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48       rectangle1.Location = new Point( 100, 120 ); 

49       graphicsObject.DrawRectangle( pen1, rectangle1 ); 

50       graphicsObject.FillPie( brush2, rectangle1, 270, -90 ); 

51 

52       // start at 0 and sweep -270 degrees 

53       rectangle1.Location = new Point( 185, 120 ); 

54       graphicsObject.DrawRectangle( pen1, rectangle1 ); 

55       graphicsObject.FillPie( brush2, rectangle1, 0, -270 ); 

56    } // end method DrawArcs_Paint 

57 } // end class DrawArcs 

 

 

 
  بإنشاء األعراض الرسموية الالزمة من مستطيالت وأقالم وفراشي، ثم  52إلى  50تقوم األسطر من

موقع  35درجة مشكاًل دائرة، ويغير السطر  330مستطياًل بداخمو قوس يمسح  56و 55يرسم السطران 
لمنمط ، يأخذ التابع البناء Locationإلى الخاصية  Pointالمستطيل بإسناد غرض جديد من النمط 

Point  وسيطين يمثالن إحداثيي النقطة الجديدة، وتحدد الخاصيةLocation  موقع الزاوية العميا اليسرى
درجات، وبما أن  770ويمسح  0بعد رسم المستطيل، نقوم برسم قوس يبدأ عند الزاوية  لممستطيل.

بنفس العممية إال أنيا  36إلى   34وتقوم األسطر من  الزاوية موجبة فسيكون اتجاه المسح نحو األسفل.
لممستطيل  Sizeإلى الخاصية  Sizeغرضا جديدًا من النمط  23ُيسند السطر  درجة. 540-تمسح 

 مما يؤدي إلى تغيير حجمو.
  يعمل باقي البرنامج بنفس الطريقة السابقة غير أنو يستعمل فرشاة لرسم قوس مصمت باستعمال الطريقة

FillPieي من الخرج.، ويظر ذلك في الجزء السفم 
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 رسم المضمعات ومتعددات الخطوط
  تكون المضمعات عبارة عن أشكال ليا عدة أضالع، وىناك العديد من الطرائق في الصفGraphics 

لرسم مضمع مغمق،  DrawPolygoneلرسم سمسمة خطوط مترابطة،  DrawLinesلرسم المضمعات7 
FillPolygone وضيحًا ليذه الطرائق، كما يسمح المثال لرسم مضمع مصمت. يحوي الجدول التالي ت

 التالي لممستخدم أن يرسم مضمعات وخطوطًا مترابطة باستعمال ىذه الطرائق.
 

 الوصف الطريقة

DrawLines 

تقوم برسم سمسمة من المستقيمات المترابطة، حيث ُتحدد 
، إذا Pointإحداثيات النقاط بمصفوفة عناصرىا من النمط 

ال تساوي النقطة األولى فمن ينتج شكل كانت النقطة األخيرة 
 مغمق.

DrawPolygon 
تقوم برسم مضمع، حيث ُتحدد إحداثيات النقاط بمصفوفة 

، إذا كانت النقطة األخيرة ال تساوي Pointعناصرىا من النمط 
 النقطة األولى يتم وصميما إلغالق المضمع.

FillPolygon 
تقوم برسم مضمع مصمت، حيث ُتحدد إحداثيات النقاط 

، إذا كانت النقطة األخيرة Pointبمصفوفة عناصرىا من النمط 
 ال تساوي النقطة األولى يتم وصميما إلغالق المضمع.

 
1  // DrawPolygons.cs 

2  // Demonstrating polygons. 

3  using System; 

4  using System.Collections; 

5  using System.Drawing; 

6  using System.Windows.Forms; 

7 

8  // demonstrating polygons 

9  public partial class PolygonForm : Form 

10 { 

11    // default constructor 

12    public PolygonForm() 

13    { 

14       InitializeComponent(); 
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15    } // end constructor 

16 

17    // contains list of polygon vertices 

18    private ArrayList points = new ArrayList(); 

19 

20    // initialize default pen and brush 

21    Pen pen = new Pen( Color.DarkBlue ); 

22    SolidBrush brush = new SolidBrush( Color.DarkBlue ); 

23 

24    // draw panel mouse down event handler 

25   private void drawPanel_MouseDown(object sender,MouseEventArgs e) 

26    { 

27       // add mouse position to vertex list 

28       points.Add( new Point( e.X, e.Y ) ); 

29       drawPanel.Invalidate(); // refresh panel 

30    } // end method drawPanel_MouseDown 

31 

32    // draw panel Paint event handler 

33    private void drawPanel_Paint( object sender, PaintEventArgs e ) 

34    { 

35       // get graphics object for panel 

36       Graphics graphicsObject = e.Graphics; 

37 

38       // if arraylist has 2 or more points, display shape 

39       if ( points.Count > 1 ) 

40       { 

41          // get array for use in drawing functions 

42          Point[] pointArray =  

43             ( Point[] ) points.ToArray( points[ 0 ].GetType() ); 

44 

45          if ( lineOption.Checked ) 

46             graphicsObject.DrawLines( pen, pointArray ); 

47          else if ( polygonOption.Checked ) 

48             graphicsObject.DrawPolygon( pen, pointArray ); 
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49          else if ( filledPolygonOption.Checked ) 

50             graphicsObject.FillPolygon( brush, pointArray ); 

51       } // end if 

52    } // end method drawPanel_Paint 

53 

54    // handle clearButton click event 

55    private void clearButton_Click( object sender, EventArgs e ) 

56    { 

57       points.Clear(); // remove points 

58       drawPanel.Invalidate(); // refresh panel 

59    } // end method clearButton_Click 

60 

61    // handle polygon RadioButton CheckedChanged event 

62    private void polygonOption_CheckedChanged( 

63       object sender, System.EventArgs e ) 

64    { 

65       drawPanel.Invalidate(); // refresh panel 

66    } // end method polygonOption_CheckedChanged 

67  

68    // handle line ReadioButton CheckedChanged event 

69    private void lineOption_CheckedChanged( 

70       object sender, System.EventArgs e ) 

71    { 

72       drawPanel.Invalidate(); // refresh panel 

73    } // end method lineOption_CheckedChanged 

74 

75    // handle filled polygon RadioButton CheckedChanged event 

76    private void filledPolygonOption_CheckedChanged( 

77       object sender, System.EventArgs e ) 

78    { 

79       drawPanel.Invalidate(); // refresh panel 

80    } // end method filledPolygonOption_CheckedChanged 

81  

82    // handle colorButton Click event 
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83    private void colorButton_Click( object sender, EventArgs e ) 

84    { 

85       // create new color dialog 

86       ColorDialog dialogColor = new ColorDialog(); 

87  

88       // show dialog and obtain result 

89       DialogResult result = dialogColor.ShowDialog(); 

90  

91       // return if user cancels 

92       if ( result == DialogResult.Cancel ) 

93          return; 

94  

95       pen.Color = dialogColor.Color; // set pen to color 

96       brush.Color = dialogColor.Color; // set brush 

97       drawPanel.Invalidate(); // refresh panel; 

98    } // end method colorButton_Click 

99 } // end class PolygonForm 
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  75ُيعّرف السطر ArrayList  باسمpoints  كحاوية لمنقاط التي حددىا المستخدم. ُتشبوArrayList 

 55و  57إال أنو من الممكن زيادة حجميا إلضافة عناصر جديدة. ُيعّرف السطران  arrayالمصفوفة 
إلى  52)األسطر من  MouseDownلرسم األشكال، ويخزن معالج الحدث  Brushوفرشاة  Penقممًا 
الخاصة  Addمواقع نقرات الفأرة عمى شكل نقاط باستعمال الطريقة  drawPanel( الخاص بالموحة 30

لموحة الرسم  Invalidateباستدعاء الطريقة  56(، ثم يقوم السطر 55)السطر  ArrayListبالصف 
)األسطر من  drawPanelلموحة  Paintلمتأكد من تحديث الموحة بالنقاط الجديدة. يقوم معالج الحدث 

( ثم يرسم مضمعًا حسب الطريقة 33لموحة )السطر  Graphics( بالحصول عمى غرض 25إلى  33
( إذا كانت 20إلى  22لمستخدم عن طريق أزرار الخيار في الواجية )األسطر من التي حددىا ا

ArrayList  باستخراج مصفوفة من  23و 25(، يقوم السطران 36تحوي نقطتين عمى األقل )السطر
التي تأخذ وسيطًا يعرف نمط المصفوفة الُمعادة،  ToArrayباستعمال الطريقة  ArrayListالنقاط من 

 لمعنصر األول لمحصول عمى النمط المطموب. GetTypeريقة استخدمنا الط
  يقوم معالج الحدثclearButton  ( بمسح القائمة 26إلى  22)األسطر منpoints  باستدعاء الطريقة

Clear  وتحديث لوحة الرسم، كما يقوم معالج الحدثCheckedChanged  ألزرار الخيار )األسطر
( بتحديث لوحة الرسم لتعكس خيار المستخدم الذي يحدد نوع الشكل، كما يسمح معالج 50إلى  35من 

 كما وضحنا سابقًا. ColorDialogلممستخدم بتغيير لون الرسم باستعمال  colorButtonحدث الزر 
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 LINQأساسيات الفصل التاسع: 
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 عنوان الموضوع: 
 .LINQأساسيات 

 
 الكممات المفتاحية: 

var ،where ،select ،orderby. 
 

 ممخص:
 .LINQنستعرض في ىذا الفصل أساسيات تقانة االستعالم 

 
 أهداف تعميمية:

 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
  مصفوفة من األنماط األساسية.االستعالم في 
  .االستعالم في مصفوفة من األغراض 

 
 المخطط:
 LINQأساسيات 

 2 ةوحد (Learning Objects)  
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 مقدمة
 .SQLيكتب المبرمجون استعالماتيم عمى قواعد البيانات العالئقية بمغة االستعالم المعروفة 

إمكانيات جديدة تسمح لك بكتابة تعابير لالستعالم )شبيية   LINQ (Language Integrated Query)تُقّدم لغة 
 حصرًا قواعد بيانات عالئقية.( تُعيد مجموعة من النتائج من مصادر بيانات مختمفة األنواع وليس SQLبمغة  

 
 االستعالم في مصفوفة من األعداد

 مثاًل. 4نقوم في المثال التالي أواًل باالستعالم عن القيم التي أكبر من 
from value in values 

    where value > 4 

    select value; 

فصل مسائل االستعالم عن مسائل  تُعزز LINQبالطبع كان ُيمكن أن نقوم بحمقة إلجراء ىذا الفحص.  إال أن 
 العرض.

 لترتيب قيم المصفوفة تصاعديًا:
   from value in values 

   orderby value 

   select value; 

 ُيمكن االستعالم والترتيب كما يمي:
from value in values 

   where value > 4 

   orderby value descending 

   select value; 

 يكون الكود:

1 //  LINQWithSimpleTypeArray.cs 
2 // LINQ to Objects using an int array. 
3 using System; 
4 using System.Linq; 
5 class LINQWithSimpleTypeArray 
6 { 
7 public static void Main( string[] args ) 
8 { 
9 // create an integer array 
10 int[] values = { 2, 9, 5, 0, 3, 7, 1, 4, 8, 5 }; 
11 // display original values 
12 Console.Write( "Original array:" );  
13 foreach ( var element in values ) 
14 Console.Write( " {0}", element ); 
15 // LINQ query that obtains values greater than 4 from the array 
16 var filtered = 
17     from value in values 

18     where value > 4 
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19     select value; 
20 // display filtered results 
21 Console.Write( "\nArray values greater than 4:" ); 
22 foreach ( var element in filtered ) 
23 Console.Write( " {0}", element ); 
24 // use orderby clause to original values in ascending order 
25 var sorted = 
26    from value in values 
27    orderby value 
28    select value; 
29 // display sorted results 
30 Console.Write( "\nOriginal array, sorted:" ); 
31 foreach ( var element in sorted ) 
32 Console.Write( " {0}", element ); 
33 // sort the filtered results into descending order 
34 var sortFilteredResults = 
35    from value in filtered 
36    orderby value descending 
37    select value; 
38 // display the sorted results 
39 Console.Write(  
40 "\nValues greater than 4, descending order (separately):" ); 
41 foreach ( var element in sortFilteredResults ) 
42 Console.Write( " {0}", element ); 
43 // filter original array and sort results in descending order 
44 var sortAndFilter = 
45    from value in values 
46    where value > 4 
47    orderby value descending 
48    select value; 
49 // display the filtered and sorted results 
50 Console.Write(  
51 "\nValues greater than 4, descending order (one query):" ); 
52 foreach ( var element in sortAndFilter ) 
53         Console.Write( " {0}", element ); 
54 Console.WriteLine(); 
55 } // end Main 
56 } // end class LINQWithSimpleTypeArray 

 

 ُيظير التنفيذ النتائج التالية:

Original array: 2 9 5 0 3 7 1 4 8 5 
Array values greater than 4: 9 5 7 8 5 
Original array, sorted: 0 1 2 3 4 5 5 7 8 9 
Values greater than 4, descending order (separately): 9 8 7 5 5 
Values greater than 4, descending order (one query): 9 8 7 5 5 
Press any key to continue  . . .  
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 varالكممة المفتاحية  
لتصريح عن متغير وترك ميمة تحديد نوع المتغير لممترجم استنادًا إلى  varُيمكن استخدام الكممة المفتاحية 

 عممية التييئة األولية لممتغير. فمثاًل إذا كتبنا:
var x = 7; 

 .intمن النمط   xسيقوم المترجم باعتبار المتغير 
 بينما لو كتبنا:

var y = -123.45; 
 .doubleمن النمط  yفسيقوم المترجم باعتبار المتغير 

 
 whereالعبارة  

 عندما يكون الشرط المحدد في الفقرة  محققًا. سيتم تضمين العنصر الموافق في النتائج.
 

 selectالعبارة  
 ُتحدد القيم التي ستظير في النتائج.

 
 orderbyالعبارة  

 تقوم بترتيب النتائج.
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 LINQاالستعالم في مصفوفة من األغراض باستخدام 
 في المثال التالي بعرض إمكانيات االستعالم من مصفوفة من األغراض:  نقوم

 :Employeeليكن لدينا الصف البسيط التالي 
1 // Employee.cs 
2 // Employee class with FirstName, LastName and MonthlySalary properties. 
3 public class Employee 
4 { 
5 private decimal monthlySalaryValue; // monthly salary of employee 
6 // auto-implemented property FirstName 
7 public string FirstName { get; set; } 
8 // auto-implemented property LastName 
9 public string LastName { get; set; } 
10 // constructor initializes first name, last name and monthly salary 
11 public Employee( string first, string last, decimal salary ) 
12 { 
13 FirstName = first; 
14 LastName = last; 
15 MonthlySalary = salary; 
16 } // end constructor 
17 // property that gets and sets the employee's monthly salary 
18 public decimal MonthlySalary 
19 { 
20 get 
21 { 
22 return monthlySalaryValue; 
23 } // end get 
24 set 
25 { 
26 if ( value >= 0M ) // if salary is non-negative 
27 { 
28 monthlySalaryValue = value; 
29 } // end if 
30 } // end set 
31 } // end property MonthlySalary 
32 // return a String containing the employee's information 
33 public override string ToString()  
34 { 
35 return string.Format( "{0,-10} {1,-10} {2,10:C}",  
36 FirstName, LastName, MonthlySalary ); 
37 } // end method ToString 

38 } // end class Employee 

 :Employee نقوم في المثال التالي باستخدام الصف
1 // LINQWithArrayOfObjects.cs 
2 // LINQ to Objects using an array of Employee objects. 
3 using System; 
4 using System.Linq; 
5 public class LINQWithArrayOfObjects 
6 { 
7 public static void Main( string[] args ) 
8 { 
9 // initialize array of employees 
10 Employee[] employees = { 
11    new Employee( "Jason", "Red", 5000M ), 
12    new Employee( "Ashley", "Green", 7600M ), 
13    new Employee( "Matthew", "Indigo", 3587.5M ), 

14    new Employee( "James", "Indigo", 4700.77M ), 
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15    new Employee( "Luke", "Indigo", 6200M ), 
16    new Employee( "Jason", "Blue", 3200M ), 
17    new Employee( "Wendy", "Brown", 4236.4M ) }; // end init list 
18 // display all employees 
19 Console.WriteLine( "Original array:" );  
20 foreach ( var element in employees ) 
21 Console.WriteLine( element ); 
22 // filter a range of salaries using && in a LINQ query 
23 var between4K6K = 
24    from e in employees 
25    where e.MonthlySalary >= 4000M && e.MonthlySalary <= 6000M 
26    select e; 
27 // display employees making between 4000 and 6000 per month 
28 Console.WriteLine( string.Format( 
29   "\nEmployees earning in the range {0:C}-{1:C} per month:", 
30                                 4000, 6000 ) ); 
31 foreach ( var element in between4K6K ) 
32 Console.WriteLine( element ); 
33 // order the employees by last name, then first name with LINQ 
34 var nameSorted =  
35    from e in employees  
36    orderby e.LastName, e.FirstName  
37    select e; 
38 // header 
39 Console.WriteLine( "\nFirst employee when sorted by name:" );  
40 // attempt to display the first result of the above LINQ query 
41 if ( nameSorted.Any() ) 
42   Console.WriteLine( nameSorted.First() ); 
43 else 
44   Console.WriteLine( "not found" ); 
45 // use LINQ to select employee last names 
46 var lastNames = 
47    from e in employees 
48    select e.LastName; 
49 // use method Distinct to select unique last names 
50 Console.WriteLine( "\nUnique employee last names:" ); 
51 foreach ( var element in lastNames.Distinct() ) 
52   Console.WriteLine( element ); 
53 // use LINQ to select first and last names 
54 var names = 
55    from e in employees 
56    select new { e.FirstName, Last = e.LastName }; 
57 // display full names 
58 Console.WriteLine( "\nNames only:" );  
59 foreach ( var element in names ) 
60   Console.WriteLine( element ); 
61 Console.WriteLine(); 
62 } // end Main 

63 } // end class LINQWithArrayOfObjects 

 ( بتعريف 01إلى  01نقوم في األسطر ).مصفوفة تحوي ستة موظفين 
 ( باالستعالم عن الموظفين الذين معاشيم محصور بين 22إلى  24نقوم في األسطر )و  4111

2111. 
 ( بترتيب الموطفين وفق االسم األخير ومن ثم وفق االسم األول.51إلى  53نقوم في األسطر ) 
 ( باالستعالم عن االسم األخير لكل موظف44إلى  41نقوم في األسطر ) . 
 ( بإنشاء نمط جديد .32إلى  33نقوم في األسطر ) 
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 سيتم إظيار ما يمي:
Original array: 
Jason      Red         $5,000.00 
Ashley     Green       $7,600.00 
Matthew    Indigo      $3,587.50 
James      Indigo      $4,700.77 
Luke       Indigo      $6,200.00 
Jason      Blue        $3,200.00 
Wendy      Brown       $4,236.40 
 
Employees earning in the range $4,000.00-$6,000.00 per month: 
Jason      Red         $5,000.00 
James      Indigo      $4,700.77 
Wendy      Brown       $4,236.40 
 
First employee when sorted by name: 
Jason      Blue        $3,200.00 
 
Unique employee last names: 
Red 
Green 
Indigo 
Blue 
Brown 
 
Names only: 
{ FirstName = Jason, Last = Red } 
{ FirstName = Ashley, Last = Green } 
{ FirstName = Matthew, Last = Indigo } 
{ FirstName = James, Last = Indigo } 
{ FirstName = Luke, Last = Indigo } 
{ FirstName = Jason, Last = Blue } 
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{ FirstName = Wendy, Last = Brown } 
 
Press any key to continue . . . 
 

 selectإنشاء نمط جديد في العبارة 
م المترجم بدون اسم والذي يقو  anonymous typeنقوم في االستعالم األخير )األسطر( بإنشاء نمط مجيول 
. يتألف النمط في مثالنا من االسم األول واالسم { }بتوليده إعتمادا عمى الخصائص المضمنة في األقواس  

ال فستأخذ الخاصية  lastاألخير. الحظ أنو ُيمكن إعطاء اسم جديد لمخاصية )وضعنا االسم  لالسم األخير( وا 
 نفس االسم.
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 (1التعامل مع قواعد البيانات )الفصل العاشر: 
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 عنوان الموضوع: 
 .(1التعامل مع قواعد البيانات )

 
 الكممات المفتاحية: 

، الربط بين عناصر التحكم وصف  ADO.NET Entity Data Model Class Libraryصف نموذج كائن البيانات 
 .نموذج كائن البيانات

 
 ممخص:

نستعرض في ىذا الفصل أساسيات التعامل مع قواعد البيانات. فنعرض أواًل إلنشاء مكتبة صف نموذج كائن 
ي تطبيق ويندوز والربط بين عناصر التحكم البيانات الستخداميا في تطبيقات مختمفة. ثم ُنبين استخدام المكتبة ف

 .ونموذج كائن البيانات
 

 أهداف تعميمية:
 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:

 .إنشاء صف نموذج كائن البيانات 
 .إنشاء تطبيق ويندوز يتعامل مع صف نموذج كائن البيانات 
 الربط بين عناصر التحكم ونموذج كائن البيانات. 

 
 المخطط:
 (1قواعد البيانات )التعامل مع 

 2 ةوحد (Learning Objects)  
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 ADO.NET Entity Data Model Classإنشاء مكتبة صف نموذج كائن البيانات 
Library 

 مع قاعدة بيانات.نعرض فيما يمي آلية إنشاء مكتبة مخصصة لمتعامل 
 سيكون بإمكانك بعدىا التعامل مع ىذه المكتبة في مشاريع مختمفة.

 :Class Libraryالخطوة األولى: إنشاء صف المكتبة 
  افتح محيط العملVisual Studio 2013 :ومن ثم 

File → New → Project 
  قم بتسمية المكتبةBooksExamples. 
  امسح الصف المنشئ تمقائيًاClass1.cs. 

 الخطوة الثانية: إنشاء قاعدة البيانات:
  انقر بالزر األيمن عمى أيقونة المكتبةBooksExamples   :في مستعرض التطبيق ثم اختر 

Add → New Item 
 

 :ثم قم باختيار 
Data / Service-based Database 

  قم بتسمية قاعدة البياناتBooks.mdf. 

 
  

مكتبة صف نموذج كائن البيانات
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 جداول قاعدة البيانات:الخطوة الثالثة: إنشاء 
 :قم بإنشاء جداول البيانات التالية 

 
  يحوي الجدول األولAuthors :بيانات المؤلفين 

 

 :تكون البيانات مثاًل 
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  يحوي الجدول الثانيTitles :بيانات الكتب 

 
 :تكون البيانات مثاًل 

 
 

  الجدول الثالثAuthorISBN ن الكتب والمؤلفين:ناتج عن كسر العالقة كتب/مؤلفين لمربط بي 
 

 

 :تكون البيانات مثاًل 
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 الخطوة الرابعة: إضافة نموذج كائن البيانات إلى مكتبة الصف:

 ADO.NET Entity Data Modelأواًل: إضافة نموذج كائن البيانات 
 لمتفاعل مع قاعدة البيانات، نضيف نموذج كائن البيانات إلى الصف:

  انقر بالزر األيمن عمى أيقونة المكتبةBooksExamples    في مستعرض الحلsolution explorer 
 ثم اختر:

Add → New Item 
 

 ثم اختر: 
Data / ADO.NET Entity Data Model 

 .BooksModel.edmxوقم بتسميتو 
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 Model Contentsثانياً: اختيار محتويات النموذج 
  قم باختيار التوليد من قاعدة بياناتGenerate from database   من نافذة المعالج اختيار

 :Choose Model Contentsمحتوى النموذج 
 

204 ISSN: 2617-989X



 

 
 

 :Data Connectionثالثاً: اختيار االتصال مع البيانات 
  قم باختيار االتصال مع قاعدة البياناتBooks.mdf . 
  في حال تريد االتصال مع قاعدة بيانات أخرى، انقر الزرNew Connection  ثم حّدد االتصال

 المطموب.
  سيتم تخزين االتصال في ممف إعدادات التطبيقApp.Config. 
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 رابعاً: اختيار كائنات قاعدة البيانات المطموب تضمينها في النموذج:
 باختيار الجداول الثالثة:  قم 
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 في تصميم النموذج Entity Data Model Diagramعاينة مخطط نموذج كائن البيانات خامساً: م
 :يتم إظيار مخطط الجداول والعالقات بينيا 
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 بناء صف المكتبة: :سادساً 
 :قم ببناء المكتبة 

Build → Build Solution 
 ستكون قادرًا عمى استخدام ىذه المكتبة في مشاريع مختمفة.
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 بناء تطبيق ويندوز وربطه مع نموذج كائن البيانات
 قم باتباع الخطوات التالية لبناء تطبيق ويندوز مرتبط مع نموذج كائن البيانات:

 الخطوة األولى: إنشاء المشروع:
  قم بإنشاء مشروع جديد من النوعWindows Form Application. 
  قم بتسمية المشروعDisplayTable. 
  عّدل اسم النموذج االفتراضي منForm1  إلىDisplayAuthorsTable. 

 
 :BooksExamplesالخطوة الثانية: إضافة مرجع إلى صف المكتبة 

  انقر بالزر األيمن عمى عقدة المراجعReferences  في مستعرض الحل واختر إضافة مرجعAdd 
Reference. 

 

  اختر في نافذة إدارة المراجعReference Manager  التبويبsolution. 
   حّدد مشروع المكتبة السابقةBooksExamples. 

 

 

 مرتبط مع نموذج كائن البياناتإنشاء تطبيق 
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 :System.Data.Entity الخطوة الثالثة: إضافة مرجع إلى المكتبة 
  افتح في نافذة إدارة المراجعReference Manager  التبويبAssemblies. 
  قم بتحديدSystem.Data.Entity. 

 
 

  سوف تالحظ ظيورSystem.Data.Entity  تحت عقدة المراجعReferences .في المشروع 
 

 :EntityFrameworkالخطوة الرابعة: إضافة مرجع إلى المكتبة 
عندما قمنا بإنشاء نموذج كائن  BooksExamplesتمقائيًا إلى الصف  EntityFrameworkتم إضافة المكتبة 

 البيانات. إال أن ىذه المكتبة مطموبة في كل مشروع يستخدم نموذج كائن البيانات.
 :EntityFrameworkإلضافة مرجع إلى المكتبة 

  انقر بالزر األيمن عمى عقدة التطبيق األولىsolution واختر: 
Manage NuGet Packages for Solution… 

  انقر الزر إدارةManage  وحّدد المشروعDisplayTable: 
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  الحظ ظيورEntityFramework  تحت عقدة المراجعReferences .في المشروع 

 
 الخطوة الخامسة: إضافة سمسمة االتصال إلى التطبيق ويندوز:

 ل مع قاعدة يحتاج كل مشروع يستخدم نموذج كائن البيانات إلى سمسمة االتصال التي ُتخبره كيف يتص
 البيانات.

  تّم توليد سمسمة االتصال تمقائيًا عند بناء المكتبةBooksExample. 
  قم بفتح ممف اإلعداداتApp.Config  في المكتبةBooksExample  ونسخ سمسمة االتصال ومن

 .DisplayTableفي المشروع  App.Configثم لصقيا في الممف 
<connectionStrings> 

  <add name="BooksEntities" connectionString="………… " /> 

</connectionStrings> 

 الربط بين عناصر التحكم ونموذج كائن البيانات
 :إضافة مصدر بيانات  إلى جدول المؤلفين :الخطوة األولى

 إضافتيا كمصدر بيانات: الستخدام صفوف نموذج كائن البيانات لمربط مع البيانات، يجب أواًل 
  مصادر البيانات:افتح 

VIEW → Other Windows → Data Sources 
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 ثم انقر الرابط إضافة مصدر بيانات جديد  Add New Date Source  لفتح معالج إعداد مصدر
 .Data Source Configuration Wizardالبيانات 

  بما أن صفوف نموذج كائن البيانات ُتستخدم إلنشاء أغراضobjects  تُمّثل الجداول في قاعدة
 .objectsالبيانات. قم باختيار الخيار 

 

 
  ثم اخترAuthor: 

 
 

  الحظ ظيور الصفAuthor :في نافذة مصادر البيانات 
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 الخطوة الثانية: إضافة عناصر التحكم:
  انقر عمى عقدة الصفAuthor  في نافذة مصادر البيانات والحظ أنيا ستتحول إلى قائمة منسدلة. تأكد

 .DataGridViewمن اختيار عرض شبكة البيانات 
  قم بسحب عقدة الصفAuthor  من نافذة مصادر البيانات إلى النموذج  )المفتوح بطريقة عرض

 التصميم(.
  سيقوم محيط العمل بوضع شبكة بياناتDataGridView   وذج وبحيث يقابل كل عمود فييا في النم

 خاصية من الصف.
 :كما يتم وضع شريط الربط 

  BindingNavigator (authorBindingNavigator)  
الذي يحوي مجموعة من األزرار التي تسمح بالتنقل بين التسجيالت، اإلضافة، الحذف، حفظ التعديالت 

 عمى قاعدة البيانات.
   يتم أيضًا توليد مصدر الربطBinding Source (authorBindingSource)  والذي يتولى

 عمميات نقل البيانات بين مصدر البيانات وعناصر التحكم المرتبطة عمى النموذج.
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  ُيمكنك جعل عنصر شبكة البيانات يمأل كامل النموذج بضبط الخاصيةDock   إلىFill. 
  بما أنك لن ُتظير العمودTitles :في الشبكة، قم بإزالتو كما يمي 

  افتح قائمة الزر األيمن لمشبكة واختر تحرير األعمدةEdit Columns. 
  ثم حّدد العمودTitles  وانقر زر الحذفRemove. 

 

 
 

 : authorBindingSourceالخطوة الثالثة: ربط مصدر البيانات مع مصدر الربط 
 يجب كتابة التعميمات البرمجية الالزمة:

1 // DisplayAuthorsTable.cs 
2 // Displaying data from a database table in a DataGridView. 
3 using System; 
4 using System.Data.Entity; 
5 using System.Data.Entity.Validation; 
6 using System.Linq; 
7 using System.Windows.Forms; 
8 namespace DisplayTable 
9 { 
10 public partial class DisplayAuthorsTable : Form 
11 { 
12 // constructor 
13 public DisplayAuthorsTable() 
14 { 
15  InitializeComponent(); 
16 } // end constructor 
17 // Entity Framework DBContext 
18 private BooksExamples.BooksEntities dbcontext = 
19    new BooksExamples.BooksEntities(); 

20 // load data from database into DataGridView 
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21 private void DisplayAuthorsTable_Load( object sender, EventArgs e ) 
22 { 
23 // load Authors table ordered by LastName then FirstName 
24 dbcontext.Authors 
25    .OrderBy( author => author.LastName ) 
26    .ThenBy( author => author.FirstName ) 
27    .Load(); 
28 // specify DataSource for authorBindingSource 
29 authorBindingSource.DataSource = dbcontext.Authors.Local; 
30 } // end method DisplayAuthorsTable_Load 
31 // click event handler for the Save Button in the  
32 // BindingNavigator saves the changes made to the data 
33 private void authorBindingNavigatorSaveItem_Click( 
34                                         object sender, EventArgs e ) 
35 { 
36    Validate(); // validate the input fields 
37    authorBindingSource.EndEdit(); // complete current edit, if any 
38 // try to save changes 
39 try 
40 { 
41    dbcontext.SaveChanges(); // write changes to database file 
42 } // end try 
43 catch( DbEntityValidationException ) 
44 { 
45    MessageBox.Show( "FirstName and LastName must contain values",  
46                     "Entity Validation Exception" ); 
47 } // end catch 
48 } // end method authorBindingNavigatorSaveItem_Click 
49 } // end class DisplayAuthorsTable 

50 } // end namespace DisplayTable 

 

 :DbContextأواًل: إنشاء الكائن 

  يتعامل الغرضdbcontext  من الصفBooksEntities (. 89و  88)السطرين   مع قاعدة البيانات
آليًا عند إنشاء نموذج كائن البيانات لمتعامل مع قاعدة البيانات  BooksEntitiesتم توليد الصف 

Books. 
 :DisplayAuthorsTable_Loadثانياً: كتابة حدث التحميل 

  نسمح لمبيانات باالنتقال بين الغرضdbcontext  البيانات باستخدام طرق وبين قاعدةLINQ to 
Entities  التي تسمح باستحصال البيانات من الخاصيةAuthors  والتي تقابل جدول المؤلفين
Authors .في قاعدة البيانات 

  (:24ُيحّدد التعبير )السطر 
dbcontext.Authors 

 .Authorsبأننا سنقوم بالحصول عمى البيانات من الجدول 
 ( 25قة )السطر ُيحّدد استدعاء الطريOrderBy  أن تسجيالت الجدول يجب أن ُتسترجع بالترتيب

 التصاعدي لالسم األخير لممؤلف.
.OrderBy( author => author.LastName ) 
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 ( يكون معامل الطريقة الموسعةextension method )OrderBy  عبارة عن تعبير المبداlambda 

expression  يقوم بتعريف طريقة مجيولةanonymous method. 
  في حالتنا( يبدأ التعبير المبدا بقائمة المعامالتauthor)   والذي ىو غرض من نموذج كائن البيانات

Author. 
   يقوم تعبير المبدا باستنتاج نمط المعامل منdbcontext.Authors   والذي يحوي الغرضAuthor. 
  ُيقرأ يذىب إلى   <=يمي قائمة المعامالت المعامل المبدا(goes to.وتعبير ُيمثل جسم الطريقة ) 
 .تكون القيمة المولدة من التعبير )االسم األخير لمؤلف( ىي القيمة المعادة ضمنيًا لمتعبير 
 .النقوم بتحديد نوع بيانات القيمة المعادة حيث يتم استنتاجو تمقائيًا من القيمة المعادة 
 االسم الثاني، فنريد ترتيبيم تصاعديًا حسب االسم األول.  في حال وجود أكثر من مؤلف ليم نفس

 التالي: ThenBy( 26نستخدم استدعاء الطريقة الموسعة )السطر 
.ThenBy( author => author.FirstName ) 

 والتي تسمح بترتيب النتائج وفق عمود إضافي آخر.

  نستدعي أخيرًا الطريقةLoad (27 السطر) تقوم ىذه الطريقة بتنفيذ االستعالم .LINQ to Entities 
 وتحميل النتائج في الذاكرة.

  يتم متابعة ىذه النتائج من قبل الغرضdbcontext  وبحيث أن أي تعديل عمى البيانات في الذاكرة
 ُيمكن أن ُيحفظ في قاعدة البيانات.

 ( التعميمات التالية:27إلى  24تكافئ األسطر ) 
(from author in dbcontext.Authors 

           orderby author.LastName, author.FirstName 

           select author).Load(); 

 
  نقوم بإسناد الخاصيةDataSource  لـauthorBindingSource   إلى الخاصيةLocal  لــ

dbcontext. 
  تُمّثل الخاصيةLocal  من النوع(ObservableCollection<T>)  نتائج االستعالم المحّممة في

 الذاكرة.
  عندما نربط خاصيةDataSource  لـBindingSource   معObservableCollection<T>  من(

( سيتم إعالم عنصر التحكم المرتبط مع System.Collections.ObjectModelفضاء األسماء 
BindingSource  ظيار ىذا التعديل. كما أن بأي تعديل عمى البيانات مما يسمح لعنصر التحكم بإ

التعديالت التي ُيمكن أن يقوم بيا المستخدم من خالل عنصر التحكم سيتم متابعتيا وبحيث يقوم 
dbcontext .بحفظ ىذه البيانات في قاعدة البيانات 
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 ثالثاً: إجرائية الحفظ:
 .نريد حفظ البيانات في حال قام المستخدم بتعديميا في الشبكة 
  في  يكون زر الحفظBindingNavigator .غير مفعل افتراضيًا 
  لتفعيل زر الحفظ، انقر عميو بالزر األيمن وحّدد الخيارEnabled. 
 .انقر نقرًا مزدوجًا عمى زر الحفظ لكتابة معالج الحدث لو 
  (:48إلى  33يتم حفظ التعديالت في ثالث خطوات )األسطر 

 الخطوة األولى:
. تقوم ىذه الطريقة باستدعاء Validateيتم التحقق من جميع عناصر التحكم عمى النموذج باستدعاء الطريقة 

مكتوب عمى أي عنصر تحكم )ُيستخدم ىذا الحدث لمتحقق من صحة  Validatingأي معالج حدث لمحدث 
 القيم المدخمة في عنصر التحكم(.

 الخطوة الثانية:
والتي تقوم بفرض حفظ أي تعديل معمق إلى النموذج  authorBindingSource لـ EndEditاستدعاء الطريقة 
BooksEntities .في الذاكرة 

 الخطوة الثالثة:
 لحفظ أي تعديالت إلى قاعدة البيانات. dbcontextعمى الكائن  Save_Changesاستدعاء الطريقة 

د يحصل عند الحفظ. فمثاًل قمنا أثناء اللتقاط أي خطأ ق tryالحظ أننا وضعنا ىذا االستدعاء ضمن تعميمة 
تصميمنا لقاعدة البيانات بفرض حقول االسم األول واألخير واجبة اإلدخال. لو حاول المستخدم حفظ تسجيمة 

 جديدة دون إدخال قيم ليذه الحقول فستظير لو رسالة الخطأ الموافقة.
 

 :التنفيذ
جراء العمميات عمى   البيانات:ُيمكن اآلن تشغيل التطبيق وا 
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التعامل مع قواعد البيانات الفصل الحادي عشر: 
(2) 
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 عنوان الموضوع: 
 .(2التعامؿ مع قواعد البيانات )

 
 الكممات المفتاحية: 

 .الربط الديناميكي، استرجاع البيانات مف عدة جداوؿ
 

 ممخص:
ثـ  الربط الديناميكي مع نتائج االستعالماتنتابع في ىذا الفصؿ تقانات التعامؿ مع قواعد البيانات فنعرض أواًل 

 .السترجاع البيانات مف عدة جداوؿنعرض 
 

 أهداف تعميمية:
 يتعرؼ الطالب في ىذا الفصؿ عمى:

 الربط الديناميكي مع نتائج االستعالمات. 
  استرجاع البيانات مف عدة جداوؿ. 

 
 المخطط:

 (2التعامؿ مع قواعد البيانات )
 2 ةوحد (Learning Objects)  
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 الربط الديناميكي مع نتائج االستعالم
نقـو في التطبيؽ التالي بالسماح لممستخدـ باختيار االستعالـ المطموب مف قائمة منسدلة أسفؿ النافذة إلظيار 

 النتائج الموافقة. 
 جميع الكتب مرتبة تصاعديًا حسب عنواف الكتاب: يقـو االستعالـ األوؿ بإظيار 

 
  يقـو االستعالـ الثاني بإظيار الكتب المحققة لمشرطTitles with 2014 Copyrights: 

 
  يقـو االستعالـ الثالث بإظيار الكتب التي عناوينيا تنتيي بػHow to Program: 
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 تُبيف الخطوات التالية مراحؿ إنشاء المشروع:
 ول:: نناا  ماروع جديد:الخطوة ال 

  أنشئ مشروع جديد وسّموDisplayQueryResult  في نفس الحؿsolution .السابؽ 
  قـ بتعديؿ اسـ ونص النموذجForm1  إلىDisplayQueryResult. 

 
 :Titlesإلظهار جدول الكتب  DataGridViewالخطوة الثانية: نضافة ابكة عرض بيانات 

  قـ بإظيار نافذة مصادر البياناتData Sources الصؼ   ثـ اسحب أيقونةTitle  إلى النموذج. قـ
 مف الشبكة. Authorsبحذؼ العمود 
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 الخطوة الثالثة: نضافة قائمة منسدلة نل: النموذج:
 :قـ بإضافة قائمة منسدلة إلى النموذج واضبط الخصائص التالية 

 Name: queriesComboBox 
 Dock: Bottom 

  قـ بإدخاؿ العناصر التالية في الخاصيةItems .لمقائمة 

 
 

 الخطوة الرابعة: كتابة الكود الالزم في كل من حدث تحميل النموذج وحدث اختيار عنصر من القائمة:
1 // TitleQueries.cs 
2 // Displaying the result of a user-selected query in a DataGridView. 
3 using System; 
4 using System.Data.Entity; 
5 using System.Linq; 
6 using 
7 namespace DisplayQueryResult 
8 { 
9 public partial class TitleQueries : Form 
10 { 
11 public TitleQueries() 
12 { 
13  InitializeComponent(); 
14 } // end constructor 
15 // Entity Framework DBContext 
16 private BooksExamples.BooksEntities dbcontext = 
17 new BooksExamples.BooksEntities(); 

18 // load data from database into DataGridView 
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19 private void TitleQueries_Load( object sender, EventArgs e ) 
20 { 
21  dbcontext.Titles.Load(); // load Titles table into memory 
22 // set the ComboBox to show the default query that 
23 // selects all books from the Titles table 
24 queriesComboBox.SelectedIndex = 0; 
25 } // end method TitleQueries_Load 
26 // loads data into titleBindingSource based on user-selected query 
27 private void queriesComboBox_SelectedIndexChanged( 
28                                         object sender, EventArgs e ) 
29 { 
30 // set the data displayed according to what is selected 
31 switch ( queriesComboBox.SelectedIndex ) 
32 { 
33 case 0: // all titles 
34 // use LINQ to order the books by title 
35  titleBindingSource.DataSource = 
36  dbcontext.Titles.Local.OrderBy( book => book.Title1 ); 
37 break; 
38 case 1: // titles with 2014 copyright 
39 // use LINQ to get titles with 2014 
40 // copyright and sort them by title 
41  titleBindingSource.DataSource = 
42  dbcontext.Titles.Local 
43    .Where( book => book.Copyright == "2014" ) 
44    .OrderBy( book => book.Title1 ); 
45 break; 
46 case 2: // titles ending with "How to Program" 
47 // use LINQ to get titles ending with 
48 // "How to Program" and sort them by title 
49 titleBindingSource.DataSource = 
50 dbcontext.Titles.Local 
51  .Where( book =>  
52           book.Title1.EndsWith( "How to Program" ) ) 
53 .OrderBy( book => book.Title1 ); 
54 break; 
55 } // end switch 
56  titleBindingSource.MoveFirst(); // move to first entry 
57 } // end method queriesComboBox_SelectedIndexChanged 
58 } // end class TitleQueries 

59 } // end namespace DisplayQueryResult 

  نقـو في حدث تحميؿ النموذج بتحميؿ جميع بيانات جدوؿ الكتب في الذاكرة عف طريؽ استدعاء
 .BooksEntitiesمف الصؼ  dbcontextعمى الغرض  ()Loadالطريقة 

  اختيار عنصر مف القائمة بما يمي:نقـو في حدث 
 العنصر الول: اختيار جميع الكتب مرتبة حسب عناوينها:

 .dbcontext.Titles.Localعمى  OrderByيتـ ذلؾ باستخداـ الطريقة الموسعة 

 :2112العنصر الثاني: اختيار الكتب ذات حقوق النار في 
 )تعبير المبدا(: مع المعامؿ التالي Whereيتـ استخداـ الطريقة الموسعة 

book => book.Copyright == "2014" 
)سمسمة نصية  copyright( ويستخدمو لفحص الخاصية Book)ُيسميو  Titleيأخذ ىذا التعبير معامؿ  غرض 

 .2102في قاعدة البيانات( لتساوي 
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التي تكوف  Titleقيمة منطقية. سيتـ إرجاع األغراض مف النوع  Whereيجب أف ُيعيد تعبير المبدا مع الطريقة 
 . Trueقيمة التعبير مف أجميا 

 إلعادة الكتب مرتبة وفؽ عناويف الكتب. OrderByنستخدـ أيضًا الطريقة الموسعة 
 

 :How to Programالعنصر الثالث: اختيار الكتب التي ينتهي عنوانها بـ 
 مع تعبير المبدا التالي: Whereنستخدـ الطريقة الموسعة 

book => book.Title1.EndsWith( "How to Program" ) 
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 LINQاسترجاع البيانات من عدة جداول باستخدام 
 جدوؿ.نقـو في المثاؿ التالي باالستعالـ عف البيانات مف أكثر 

يتـ أواًل إظيار قائمة المؤلفيف وأرقاـ الكتب المؤلفيف ليا. يتـ ترتيب المؤلفيف وفؽ االسـ األخير ومف ثـ وفؽ 
 :االسـ األوؿ

 

ثـ يتـ إظيار قائمة المؤلفيف وعناويف الكتب المؤلفيف ليا. يتـ ترتيب المؤلفيف وفؽ االسـ األخير ومف ثـ وفؽ 
 :االسـ األوؿ

 

 :الكتب مجّمعة وفؽ المؤلؼ ثـ يتـ إظيار
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 يكوف الكود الموافؽ:
 

1 // JoiningTableData.cs 
2 // Using LINQ to perform a join and aggregate data across tables. 
3 using System; 
4 using System.Linq; 
5 using System.Windows.Forms; 
6 namespace JoinQueries 
7 { 
8 public partial class JoiningTableData : Form 
9 { 
10 public JoiningTableData() 
11 { 
12 InitializeComponent(); 
13 } // end constructor 
14 private void JoiningTableData_Load( object sender, EventArgs e ) 
15 { 
16 // Entity Framework DBContext 
17 BooksExamples.BooksEntities dbcontext = 
18                     new BooksExamples.BooksEntities(); 
19 // get authors and ISBNs of each book they co-authored 
20 var authorsAndISBNs = 
21       from author in dbcontext.Authors 
22       from book in author.Titles 
23       orderby author.LastName, author.FirstName 
24       select new { author.FirstName, author.LastName, book.ISBN }; 
25 outputTextBox.AppendText( "Authors and ISBNs:" ); 
26 // display authors and ISBNs in tabular format 
27 foreach ( var element in authorsAndISBNs ) 
28 { 
29  outputTextBox.AppendText( 
30  String.Format( "\r\n\t{0,-10} {1,-10} {2,-10}", 
31  element.FirstName, element.LastName, element.ISBN ) ); 
32 } // end foreach 
33 // get authors and titles of each book they co-authored 
34 var authorsAndTitles = 
35       from book in dbcontext.Titles 
36       from author in book.Authors 

37       orderby author.LastName, author.FirstName, book.Title1 
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38       select new { author.FirstName, author.LastName, book.Title1 }; 
39 outputTextBox.AppendText( "\r\n\r\nAuthors and titles:" ); 
40 // display authors and titles in tabular format 
41 foreach ( var element in authorsAndTitles ) 
42 { 
43 outputTextBox.AppendText( 
44 String.Format( "\r\n\t{0,-10} {1,-10} {2}", 
45 element.FirstName, element.LastName, element.Title1 ) ); 
46 } // end foreach 
47 // get authors and titles of each book  
48 // they co-authored; group by author 
49 var titlesByAuthor = 
50         from author in dbcontext.Authors 
51         orderby author.LastName, author.FirstName 
52         select new { Name = author.FirstName + " " + author.LastName, 
53            Titles = 
54                      from book in author.Titles 
55                      orderby book.Title1 
56                      select book.Title1 }; 
57 outputTextBox.AppendText( "\r\n\r\nTitles grouped by author:" ); 
58 // display titles written by each author, grouped by author 
59 foreach ( var author in titlesByAuthor ) 
60 { 
61 // display author's name 
62    outputTextBox.AppendText( "\r\n\t" + author.Name + ":" ); 
63 // display titles written by that author 
64 foreach ( var title in author.Titles ) 
65 { 
66    outputTextBox.AppendText( "\r\n\t\t" + title ); 
67 } // end inner foreach 
68 } // end outer foreach 
69 } // end method JoiningTableData_Load 
70 } // end class JoiningTableData 

71 } // end namespace JoinQueries 

 

 الحظ في الكود السابؽ ما يمي:
 الربط بيف أسماء المؤلفيف وأرقاـ الكتب المؤلفينيا:

 الكتب:( بربط بيانات جدوؿ المؤلفيف وجدوؿ 22إلى  20يقـو االستعالـ األوؿ )األسطر 
      from author in dbcontext.Authors 

      from book in author.Titles 

      orderby author.LastName, author.FirstName 

      select new { author.FirstName, author.LastName, book.ISBN }; 

. بينما تقـو عبارة Authorsمف جدوؿ المؤلفيف  authorاألولى بالحصوؿ عمى كؿ مؤلؼ  fromتقـو عبارة 
from  الثانية باستخداـ الخاصية المولدةTitles  مف الصؼAuthor  لمحصوؿ عمى أرقاـ الكتبISBN  لممؤلؼ

 الحالي.
لمحصوؿ عمى   AuthorISBNيستخدـ نموذج كائف البيانات معمومات المفتاح األجنبي الموجودة في الجدوؿ 

مف المؤلفيف  collectionتجميعية  from. تكّوف النتائج المرتبطة لكال العبارتيف ISBNوافقة أرقاـ الكتب  الم
( إلى مجاؿ ىذا االستعالـ bookو  authorوكتبيـ، كما تقوـ ىاتيف العبارتيف بإدخاؿ متغيريف جديديف )

227 ISSN: 2617-989X



Events driven programming _ Ch11 
 

 

ومف ثـ   LastNameبترتيب النتائج وفؽ  orderbyُيمكف لمعبارات األخرى التعامؿ معيـ. تقوـ العبارة 
FirstName بإنشاء نمط جديد مجيوؿ يحوي االسـ األوؿ  22. يقـو السطرFirstName  واالسـ األخير
LastName  لمؤلؼauthor   مف جدوؿ المؤلفيفAuthors  مع رقـISBN   لكتابbook  مف جدوؿ الكتب

Titles .مؤلؼ مف قبؿ ىذا المؤلؼ 
 Anonymous Typesاألنماط المجيولة 

تسمح األنماط المجيولة بتعريؼ صفوؼ بسيطة ُتستخدـ لتخزيف البيانات وبدوف كتابة تعريؼ الصفوؼ. يبدأ 
. سيقوـ المترجـ { }متبوعة بأعضاء الصؼ ضمف األقواس   newالتصريح عف نمط مجيوؿ بالكممة المفتاحية 

ولمقراءة فقط  publicامة بتوليد تعريؼ لصؼ يحوي الخصائص المحّددة باألعضاء. تكوف ىذه الخصائص ع
read-only الُيمكنؾ تغيير قيمة خاصية بعد إنشاء الغرض. يقوـ المترجـ بإعطاء اسـ لمصؼ إال أنؾ التعرؼ .

 (.20)السطر  varىذا االسـ ولذلؾ عندما تحتاج لتعريؼ متغير مف ىذا الصؼ تستخدـ الكممة المفتاحية 
 { }عمى الصؼ والتي تُعيد سمسمة نصية  تتألؼ مف األقواس  ToStringيقـو المترجـ أيضًا بتعريؼ الطريقة 

 مفصولة بفواصؿ. PropertyName = valueتحوي ضمنيا قائمة مف األزواج  

 

 الربط بيف أسماء المؤلفيف وعناويف الكتب المؤلفينيا:
 ( بربط بيانات جدوؿ المؤلفيف وجدوؿ الكتب:38إلى  35يقـو االستعالـ الثاني )األسطر 

      from book in dbcontext.Titles 

      from author in book.Authors 

      orderby author.LastName, author.FirstName, book.Title1 

      select new { author.FirstName, author.LastName, book.Title1 }; 

 
 بشكؿ مشابيو لالستعالـ األوؿ.

 

 تجميع الكتب وفؽ المؤلؼ:
 ( بتجميع الكتب وفؽ المؤلؼ:05إلى  01قـو االستعالـ الثالث )األسطر ي

        from author in dbcontext.Authors 

        orderby author.LastName, author.FirstName 

        select new { Name = author.FirstName + " " + author.LastName, 

           Titles = 

                     from book in author.Titles 

                     orderby book.Title1 

                     select book.Title1 }; 

يتكوف كؿ عنصر مف نتائج ىذا االستعالـ مف اسـ المؤلؼ وقائمة الكتب المؤلفيا. يقوـ االستعالـ بذلؾ باستخداـ 
بالدوراف عمى المؤلفيف  outerيقـو االستعالـ الخارجي   .selectفي عبارة   nested queryاستعالـ مضمف 
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 selectتقوـ عبارة   بأخذ مؤلؼ معيف واسترجاع كتبو. innerفي قاعدة البيانات. بينما يقـو االستعالـ الداخمي 
 بإنشاء نمط جديد مجيوؿ مع الخاصيتيف:

  الخاصيةName االسـ األخير مفصوليف بفراغ. والتي تتكوف مف االسـ األوؿ و 
  الخاصيةTitles  والتي تحوي نتائج االستعالـ الداخمي وتحوي عنواف الكتب المؤلفة مف قبؿ المؤلؼ

 الحالي.
 الحظ أننا قمنا بإعطاء أسماء لمخصائص.
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التعامل مع قواعد البيانات عشر:  الثانيالفصل 
(3) 
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 عنوان الموضوع: 
 .(3البيانات )التعامل مع قواعد 

 
 الكممات المفتاحية: 
 .إنشاء نموذج رئيسي/فرعي

 
 ممخص:

نتابع في ىذا الفصل مواضيع التعامل مع قواعد البيانات فنعرض إلنشاء نموذج رئيسي/فرعي ثم ننيي الموضوع 
 .بمثال تطبيقي

 
 أهداف تعميمية:

 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
 .إنشاء نموذج رئيسي/فرعي 
   تطبيقيمثال. 

 
 المخطط:

 (3التعامل مع قواعد البيانات )
 2 ةوحد (Learning Objects)  
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 Master/Detailإنشاء نموذج رئيسي/فرعي 
 ييدف ىذا التطبيق إلى إنشاء نموذج رئيسي/فرعي يعرض كتب كل مؤلف كما يمي:

 

 
 اتبع الخطوات التالية:

 :الخطوة األولى: إنشاء مشروع جديد
. سم النموذج Master/Detailوسّمو  Windows Forms Applicationقم بإنشاء مشروع جديد من النمط 

Details.cs  وقم بوضع خاصية النص لوMaster/Detail. 
 :Authorالخطوة الثانية: إضافة مصدر بيانات لمجدول 

 .Authorبيانات إلى الجدول قم بإضافة مصدر 
 الخطوة الثالثة: إنشاء النموذج:

  قم بالنقر عمى العقدةTitle  في نافذة مصدر البياناتData Sources  إلظيار القائمة المنسدلة واختر
Details. 

 
  ثم قم بسحب العقدةAuthor .إلى النموذج 
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  سيتم إضافة ثالثة صناديق نص إلى النموذج إلظيار بيانات المؤلفين وعنصر الربط
authorBindingSource  وعنصر التجوالauthorBindingNavigator. 

 
  قم بسحب العقدةTitles  الموجودة تحت العقدةAuthor .إلى النموذج 
 عنصر الربط  سيتم إضافةtitleBindingSource مع شبكة لعرض بيانات الكتب   إلى النموذج

DataGridView. 

 

 
 نقوم بكتابة الكود التالي:

1 // Details.cs 
2 // Using a DataGridView to display details based on a selection. 

3 using System; 
4 using System.Data.Entity; 
5 using System.Linq; 
6 using System.Windows.Forms; 
7 namespace MasterDetail 

8 { 
9 public partial class Details: Form 
10 { 
11 public Details() 

12 { 
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13  InitializeComponent(); 
14 } // end constructor 

15 // Entity Framework DBContext 
16 BooksExamples.BooksEntities dbcontext = 
17    new BooksExamples.BooksEntities(); 
18 // initialize data sources when the Form is loaded 
19 private void Details_Load( object sender, EventArgs e ) 
20 { 

21 // load Authors table ordered by LastName then FirstName 
22 dbcontext.Authors 
23 .OrderBy( author => author.LastName ) 
24 .ThenBy( author => author.FirstName ) 
25 .Load(); 
26 // specify DataSource for authorBindingSource 

27 authorBindingSource.DataSource = dbcontext.Authors.Local; 
28 } // end method Details_Load 
29 } // end class Details 

30 } // end namespace MasterDetail 

  بإنشاء الغرض  17و 16نقوم في األسطرdbcontext. 
  تسجيالت جدول المؤلفين في الذاكرة مرتبة وفق االسم األخير بتحميل  25إلى  23نقوم في األسطر

 ومن ثم وفق االسم األول.
  بإسناد  27يقوم السطرdbcontext.Authors.Local إلى 

authorBindingSource.DataSource .مما ُيحقق الربط مع عناصر التحكم 
  يتم بشكل آلي ربطtitlesBindingSource.DataSource لحالي مما ُيظير كتب مع كتب المؤلف ا

 المؤلف المحدد الحالي في الشبكة.
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 Address Bookمثال تطبيقي: دفتر عناوين  
يسمح لممستخدمين بما يمي عمى قاعدة  AddressBookنقوم في ىذا المثال بإنشاء تطبيق دفتر عناوين 

 :AddressBook.mdfالبيانات 
 .إضافة شخص جديد 
 .البحث عن األشخاص الذين يبدأ اسميم ببعض الحروف 
 .تعديل بيانات شخص 
 .حذف بيانات شخص 

في  BindingNavigatorيقوم التطبيق بعرض البيانات من خالل صناديق نص. كما سيسمح شريط التنقل  
 األعمى لمتنقل بين التسجيالت واإلضافة والحذف.

 
  استخدام شريط التنقل لمتنقل بين التسجيالت:ُيمكنك 

 

 
  أدخل بعض األحرف في صندوق النص أسفل النافذة ثم انقر عمى زر البحثFind  إلظيار األشخاص

 الذين يبدأ اسميم األخير بيذه األحرف.
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  انقر عمى الزر معاينة الجميعBrowse All Entries :لمعودة إلى إظيار جميع التسجيالت 

 

 
 

 مراحل العمل
 الخطوة األولى: إنشاء مكتبة الصف التي تحوي نموذج كائن البيانات:

  أنشئ كما تعممت سابقًا مكتبة الصفAddressExample   والتي ستحوي نموذج كائن البيانات
 .AddressBook.mdfلمتعامل مع قاعدة البيانات 

  تحوي قاعدة البيانات جدواًل واحدًاAddresses: 
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 كائن البيانات وأضف إليو الجدول السابق وسّمو  أنشئ نموذجAddressModel.edmx. 

 
 

 :Windows Forms Applicationالخطوة الثانية: إنشاء تطبيق ويندوز 

  أنشئ تطبيق ويندوز ضمن نفس الحلAddressExample   وسّموAddressBook. 

  قم بتسمية ممف النموذجContacts.cs وعّدل خاصية النص لمنموذج إلى .Address Book. 
  اجعل المشروعAddressBook  ىو مشروع البدايةstartup project. 
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 :كمصدر بيانات Addressالخطوة الثالثة: إضافة الغرض 
  قم بفتح نافذة مصادر البيانات وأضف الغرضAddress. 

 
  تعممت سابقًا.قم بإضافة المراجع الالزمة وسمسمة االتصال كما 

 
 الخطوة الرابعة: عرض تفصيل كل تسجيمة:

  في عرض تصميم النموذج، انقر عمى العقدةAddress  في نافذة مصادر البيانات واخترDetails  من
 إلى النموذج. Addressالقائمة المنسدلة ثم قم بسحب العقدة 

  سيتم بشكل تمقائي إنشاءBindingNavigator ضافة أزواج من المصا قات وصناديق النص موافقة وا 
 ألعمدة الجدول بترتيب الحقول أبجديًا.

 .قم بتعديل أماكن توضع عناصر التحكم وانتبو بعدىا لضبط خاصية ترتيب الجدولو  ليا 
  ُيمكنك اختيارVIEW → Tab Order  ومن ثم النقر عمى صناديق النص من األعمى لألسفل لتحديد

 ترتيب الجدولة.
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 الخامسة: إضافة العناصر الالزمة لمبحث:الخطوة 
ضمن صندوق مجموعة  findButtonوزر أمر لمبحث  findTextBoxقم بإضافة صندوق نص وسّمو 

GroupBox. 
تحت صندوق المجموعة لمسماح لممستخدم باستعراض جميع  browseAllButtonأضف أيضًا زر أمر 

 .Browse All Entriesالتسجيالت وضع خاصية النص 
 

 يكون الكود الموافق:

 
1 / Contact.cs 
2 // Manipulating an address book. 
3 using System; 
4 using System.Data; 
5 using System.Data.Entity; 
6 using System.Data.Entity.Validation; 
7 using System.Linq; 
8 using System.Windows.Forms; 
9 namespace AddressBook 
10 { 
11 public partial class Contacts: Form 
12 { 
13 public Contacts() 
14 { 
15 InitializeComponent(); 
16 } // end constructor 
17 // Entity Framework DBContext 
18 private AddressExample.AddressBookEntities dbcontext = null; 
19 // fill our addressBindingSource with all rows, ordered by name 
20 private void RefreshContacts() 
21 { 
22 // Dispose old DBContext, if any 
23 if ( dbcontext != null ) 
24     dbcontext.Dispose(); 
25 // create new DBContext so we can reorder records based on edits 
26 dbcontext = new AddressExample.AddressBookEntities(); 
27 // use LINQ to order the Addresses table contents  
28 // by last name, then first name 
29 dbcontext.Addresses 
30 .OrderBy( entry => entry.LastName ) 
31 .ThenBy( entry => entry.FirstName ) 
32 .Load(); 
33 // specify DataSource for addressBindingSource 
34 addressBindingSource.DataSource = dbcontext.Addresses.Local; 
35 addressBindingSource.MoveFirst(); // go to first result 
36 findTextBox.Clear(); // clear the Find TextBox 
37 } // end method RefreshContacts 
38 // when the form loads, fill it with data from the database 
39 private void Contacts_Load( object sender, EventArgs e ) 
40 { 
41    RefreshContacts(); // fill binding with data from database 
42 } // end method Contacts_Load 
43 // Click event handler for the Save Button in the  
44 // BindingNavigator saves the changes made to the data 
45 private void addressBindingNavigatorSaveItem_Click( 
46 object sender, EventArgs e ) 

47 { 
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48  Validate(); // validate input fields 
49  addressBindingSource.EndEdit(); // complete current edit, if any 
50 // try to save changes 
51 try 
52 { 
53   dbcontext.SaveChanges(); // write changes to database file 
54 } // end try 
55 catch ( DbEntityValidationException ) 
56 { 
57  MessageBox.Show( "Columns cannot be empty", 
58    "Entity Validation Exception" ); 
59 } // end catch 
60 RefreshContacts(); // change back to initial unfiltered data  
61 } // end method addressBindingNavigatorSaveItem_Click 
62 // use LINQ to create a data source that contains only people 
63 // with last names that start with the specified text 
64 private void findButton_Click( object sender, EventArgs e ) 
65 { 
66 // use LINQ to filter contacts with last names that 
67 // start with findTextBox contents 
68 var lastNameQuery = 
69  from address in dbcontext.Addresses 
70  where address.LastName.StartsWith( findTextBox.Text ) 
71  orderby address.LastName, address.FirstName 
72  select address; 
73 // display matching contacts 
74 addressBindingSource.DataSource = lastNameQuery.ToList(); 
75 addressBindingSource.MoveFirst(); // go to first result 
76 // don't allow add/delete when contacts are filtered 
77 bindingNavigatorAddNewItem.Enabled = false; 
78 bindingNavigatorDeleteItem.Enabled = false; 
79 } // end method findButton_Click 
80 // reload addressBindingSource with all rows 
81 private void browseAllButton_Click( object sender, EventArgs e ) 
82 { 
83  // allow add/delete when contacts are not filtered 
84  bindingNavigatorAddNewItem.Enabled = true; 
85  bindingNavigatorDeleteItem.Enabled = true; 
86  RefreshContacts(); // change back to initial unfiltered data 
87 } // end method browseButton_Click 
88 } // end class Contacts 

89 } // end namespace AddressBook 

 
 :RefreshContactsالطريقة 

والذي يتحكم بعناصر  addressBindingSourceكما وضحنا في أمثمة سابقة يجب ربط عنصر التحكم 
في  dbcontextالذي يتفاعل مع قاعدة البيانات. قمنا في ىذا المثال بالتصريح عن  dbcontextالواجية مع 

( والتي 37إلى  20)األسطر  RefreshContacts. إال أننا نقوم بإنشائو وتفعيل الربط في الطريقة 18السطر 
 من الطرق األخرى. يتم استدعاؤىا في العديد
، يتم استدعاء الطريقة nullأم ال. في حال كونو ليس  nullفيما إذا كان  dbcontextيتم أواًل فحص الكائن 

Dispose  عميو ومن ثم إنشائو من جديد. نقوم بذلك بيدف إعادة ترتيب السجالت فقد يكون المستخدم قام
بترتيب األغراض  31و   30بيا األولي(. تقوم األسطر بتعديل األسماء )حيث ستبقى التسجيالت في نفس ترتي
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الربط مع  34وفق االسم األخير ومن ثم وفق االسم األول. ثم يتم تحميل األغراض في الذاكرة. يتم في السطر 
 بيانات الذاكرة.
 باالنتقال إلى أول غرض. 35يقوم السكر 

 
 :Contacts_Loadالطريقة 

 .RefreshContactsيقة السابقة يتم في ىذه الطريقة استدعاء الطر 

 

 :addressBindingNavigatorSaveItem_Clickالطريقة 
 يتم في ىذه الطريقة حفظ التعديالت في قاعدة البيانات.

 

 : findButton_Clickالطريقة
لمبحث عن األشخاص الذين تبدأ أسمائيم باألحرف المدخمة في صندوق  LINQتستخدم ىذه الطريقة استعالم 

 البحث.
 74مباشرة. ولذلك يستخدم السطر  BindingSource’s DataSourceإلى  LINQالُيمكنك ربط نتائج استعالم 

 لنتائج االستعالم. Listلمحصول عمى تمثيل قائمة  ToListالطريقة 
ن أي تسجيالت  dbcontextعندما يتم الربط مع قائمة، يقوم  بمالحقة تعديالت تسجيالت القائمة فقط. وا 

و  Add newمضافة أو محذوفة من البيانات المفمترة سوف تُفقد. ولذلك نقوم بإلغاء تفعيل كل من األزرار 
Delete .أثناء عممية التصفية 

 
 : browseAllButton_Clickالطريقة 

عادة تفعيل األزرار  RefreshContactsتقوم ىذه الطريقة باستدعاء الطريقة   .Deleteو  Add newوا 
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