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 Toolbox

 

 

 RichTextBox أداة صندوق النص الغنية 1

 ImageList أداة قائمة الصور 2

 

 الذي يستقبل أو يعرض نصوصًا صغرية TextBoxصندوق النصوص  (1

 الصورالذي يستقبل أو يعرض  PictureBoxصندوق الصورة  (2

 
 وهنا صناديق بيانات أكرب

  RichTextBox أداة صندوق النص الغنية 1
  ImageList أداة قائمة الصور 2
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 RichTextBox أداة صندوق النص الغنية 1

 صندوق يستقبل نصوصًا كبرية ويسمح بتنسيقها (1
 ويسمح بتعديلها وحفظ التعديل Rich Text Format (.rtfكما يساعد على عرض ملفات نصية من نوع )  (2

 Rich Text Format (.rtf)ومن أشهر الربامج اليت تقوم بإعداد ملفات  

 الذي يأتي ضمن الربامج امللحقة بويندوز WordPadبرنامج الدفرت  .1

 Rich Text Format (.rtf)يسمح عند حفظ امللف بتغيري نوعه إىل   Microsoft Wordبرنامج   .2

 لكي نضيف األداة 

Toolbox-Common Controls - RichTextBox 

صندوق النصوص الغنية  نصوص إىل   إضافة (1

RichTextBox  التصميمأثناء 

 أثناء RichTextBox داخل صندوق النصوص الغنية   rtfحتميل ملف نص  (2

 التشغيل

1 2 

 
 

 

 أكتب ماتريد ثم إضغط موافق

RichTextBox1.LoadFile("path as string") 

 املسار = موقع امللف + إسم امللف 

 
Path  

 مالحظة

 ال حنتاج لكتابة موقع امللف إذا كان  
 تلقائيًا امللف خمزنًا يف نفس جملد الربنامج

bin\Debug

bin\Release

)"eg.rtf".LoadFile(RichTextBox1   

  RichTextBox داخل صندوق النصوص الغنيةمنع تعديل البيانات املعروضة  (3
 

 وذلك من خالل خاصية  -1

وجعلها  ReadOnly))للقراءة فقط 

True  بداًل منFalse 

 الربجمية  أو من خالل التعليمة

RichTextBox1.ReadOnly = True 
 

ReadOnly  تعين للقراءة فقط وال جمال للتعديل 
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  ComboBox أداة مربع التحرير والسرد 1
  RadioButton أداة زر اخليار 2

  CheckBox أداة صندوق التأشري 3

  FontDialog أداة صندوق حوار اخلط 4
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 ComboBox أداة مربع التحرير والسرد 1

أداة تظهر قائمة منسدلة من اخليارت كما ميكن كتابة اخليار بداًل من إختياره من القائمة املنسدلة

  التصميمأثناء  ComboBox عناصر لقائمة أداة مربع التحرير والسرد إعداد (1

1 2 

 

 يظهر صندوق حوار

 

 okثم نبدأ كتابة كل عنصر يف سطر ونضغط 

 Itemsعن طريق خاصية  التصميمأو يف وضع 

 

 التشغيلأثناء  ComboBox عناصر لقائمة أداة مربع التحرير والسرد إضافة(2

ComboBox1.Items.Add("Item String") 

Item String   نص العنصر املضاف  

  

 مثال

  متطلبات الربنامج

Form1 

ComboBox1 
 Form1_Load 

ComboBox1.Items.Add("مصر") 
ComboBox1.Items.Add("السعودية") 
ComboBox1.Items.Add("الكويت") 
ComboBox1.Items.Add("قطر") 
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 شامل أغلب األدوات وأهم األفكار اليت تستخدم يف مجيع الربامجمثال 

 متطلبات الربنامج

 

Form1 
Label1-Label2-Label3-Label4 
PictureBox1 
GroupBox1 
RadioButton1- RadioButton2- RadioButton3 
ComboBox1 
ImageList1 
RichTextBox1 
CheckBox1- CheckBox2 
Button1 

Form1_Load 

ComboBox1.Items.Add("مصر") 
ComboBox1.Items.Add("السعودية") 
ComboBox1.Items.Add("الكويت") 

  وميكن احلصول عليه وذلك بالضغط عليه يف نافذة التصميمComboBox1 يف SelectedIndexChanged حدث أهم

ComboBox1_SelectedIndexChanged 
   Select Case ComboBox1.SelectedIndex 
            Case 0 
                RichTextBox1.LoadFile("egypt.rtf") 
            Case 1 
                RichTextBox1.LoadFile("sa.rtf") 
            Case 2 
                RichTextBox1.LoadFile("kw.rtf") 
        End Select 
        PictureBox1.Image = ImageList1.Images(ComboBox1.SelectedIndex) 

 مالحظة هامة جدًا جدًا 
 ألنها أكثر من خيار وعلى حسب راحتكم  فكاًل يؤدي للمطلوب ifمن  select caseأفضل إستخدام 

 RadioButton1 يف CheckedChanged  أهم حدث

RichTextBox1.BackColor = Color.Red 

 CheckBox1_CheckedChanged 
    If CheckBox1.Checked = True Then 
            PictureBox1.Hide() 
        Else 
            PictureBox1.Show() 
        End If 
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 CheckBoxألنه خيارين يف   ifأفضل إستخدام   مالحظة هامة جدًا جدًا 

Button1_Click 
 إلظهار صندوق احلوار

 ختصص خيارات خط صندوق احلوار 

   RichTextBox إىل أداة صندوق النصوص الغنية 

FontDialog1.ShowDialog() 

RichTextBox1.Font = FontDialog1.Font 

 

 

 

A 

م.محمد بدويتعلم تعمل   

 فيس بوك

 

جابكليصلك الجديد أدخل على الصفحة وسجل إع  

 إضغط هنا صفحتنا على الفيس

 يوتيوب

 

 ليصلك الجديد أدخل على القناة وسجل إشرتاكك

 إضغط هنا قناتنا على اليوتيوب

 االتصال أو واتس أب

 

00201116433186 
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