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 البرهجت الورئيت فيجول بيسك

 الوحاضرة الرابعت

 دوال الحوار هع الوستخذم 

 :الذالت هي ها

 ًنو ينظى ً يحذد تزنايج تعًم تقٌو انتِ انثزيجْح انجًم ين يجًٌعح عن عثارج ىِ انذانح

 ًتزجع قطزىا تًعهٌيْح انذائزج يحْط حساب أً انًستخذو ين يعْنح يعهٌياخ طهة يثال  يعنَ

 انًثال فِ كًا يعْن يتغْز إنَ إسنادىا ًّكن انذانح تٌاسطح انًزجعح اننتْجح انثزنايج، إنَاننتْجح 

 يعْنح. خاصْح أً أخزٍ دانح إنَ إسنادىا ًّكن أً أعاله

1- MsgBox   : انذانح  نستذعِ عنذياًىٌ يزتع حٌار ّظيز انزسائم انَ انًستخذوMsgBox 

 انيذف نتنفْذ انخْاراخ ين انعذّذ نو حٌار صنذًق ارانذانح تإظي فستقٌو MessageBoxتسًَ  ًقذ

 انحٌار. صنذًق ين تزّذه انذُ

  ًّكتة تانصْغو انتانْو   

MsgBox(Prompt, Buttons, Title) 

 

2- InputBox  : تكتة تانصْغو انتانْو  

InputBox(Prompt, Title) 
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 :  InputBoxيثال حٌل استخذاو ال 

  Dim age As String 
        age = InputBox("ًسيال اىال" ," اسًك ادخم ") 
        Console.WriteLine(age) 
 

.ReadKey()Console         

 :    MsgBoxيثال حٌل استخذاو ال 

 

  Dim age As String 
        age = InputBox("ًسيال اىال" ," اسًك ادخم ") 
 
        MsgBox(age) 
 

).ReadKey(Console         

 

 جديد مشروع إنشاء

 

 

  Open projectٌمٌ  قد مشروع فتح اختٌارٌن هناك أن نالحظ

وال الف نستعمل أننا بما و دٌ  جد مشروع إنشاء أو ٌٌمرة ألول نت دوت س ك ب ج 

  Create projectٌدٌ  جد مشروع إنشاء على نضغط
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ٌٌهالموال الصفحة ف الموضح الحوار مربع فٌظهر
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مح واحد رقم   Windows forms applicationٌمشروع بفتح لنا س 

مح اثنانٌ رقم ٌٌ.المبرمج رغبة حسب على الحق لوقت تركه أو المشروع اسم بتغٌر لنا س 

ٌٌسك.ب فٌجول البرمجة ة ٌ لبدا األخضر الضوء لنا ق دم ثالثة رقم

ٌللبرنامج لواجهة مختصر شرح
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فٌجولٌبٌسكٌدونتٌ برامج بناء لىع لمساعدتك برمجة أدوات على نت دوت فٌجولٌبٌسكٌ تحتوي

 نتٌ

مح القوابم طٌ  شر  . األوامر معظم إلى بالوصول لنا س 

جدٌ مٌالقوا طٌ ٌشر تحت  تشكل ًالت األزرار من مجموعة عن عبارة هو و األدوات ٌطشر و 

 أزرار أحد لتنشٌط .فًٌالفٌجولٌبٌسك البرمجةببٌئهٌ التحكم و األوامر ٌفٌذٌ لتن اختصارات

 إطار و األدوات مربع ٌوجدٌٌذلك إلى باإلضافةٌ.الفأرة بواسطة علٌهٌ انقر واتاألد ٌطٌ شر

ٌ..المشروع خصابص إطار و الحلول إطار و النموذج

 

 


