
تواناييدركوشناختزبانبرنامهنويسيويژوالبيسيك
وايجاديكبرنامهكاربردي
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پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - زبان برنامه نويسي را تعريف كند و انواع آن را توضيح دهد. 
2 -  روش برنامه نويسي ساخت يافته و شئ گرا را توضيح دهد.

3 -  زبان هاي برنامه نويسي از نوع مفسر و مترجم را توضيح داده و تفاوت آن ها را بيان كند.

4 - زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك را توضيح داده و ويژگي هاي آن را بيان كند.
5 - انواع نگارش هاي زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك را توضيح دهد.    

6 - اجزاي تشكيل دهنده يك برنامه در ويژوال بيسيك را بيان كند. 
7 - وارد محيط ويژوال بيسيك شده با اجزاي آن كار كند.

8 - پروژه و فرم هاي مورد نياز خود را ايجاد و طراحي نمايد.
9 - خصوصيات مربوط به فرم مانند Name و Caption را توضيح داده و با كنترل هاي     

برچسب و كادر متن كار كند. 
10 - با پنجره كدنويسي كار كرده و مفهوم رويداد را بيان كند. 

11 - خصوصيات فرم و كنترل ها را با استفاده از كدنويسي تغيير دهد. 
12 - با رويداد Load فرم و رويدادChange كنترل كادر متن كار كند. 

13 - فرم و پروژه را ذخيره كرده و براي پروژه نامي تعيين كند. 



واحدكارسوم


هدفجزيی

هدفهایرفتاری
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1-3تقسيمبنديزبانهايبرنامهنويسي

کليات

كامپيوتر از دو جزء اصلي ســخت افزار و نرم افزار تشكيل شده است، براي استفاده از 
هر كامپيوتر الزم اســت تا داده ها و دستورالعمل ها براي پردازش به آن داده شود و نتيجه 
پردازش داده ها يعني اطالعات ارايه شــود يا به عبارت ديگر كاربر بتواند با ســخت  افزار 
ارتباط برقرار كند، در اين جاســت كه نقش نرم افزار به عنــوان يكي از اجزاي اصلي در 
كامپيوتر كاماًل قابل مشاهده است. در اين واحد كار با تعريف و تاريخچه توليد و طراحي 

زبان هاي برنامه نويسي آشنا خواهيد شد.
نرم افزارها مجموعه اي از داده ها و دســتورالعمل ها هستند كه به وسيله برنامه نويس و 
براساس قواعد مشخص نوشته مي شوند و سخت افزار را قابل استفاده مي كنند. نرم افزارها 
به دو دسته كلي سيســتمي و كاربردي تقسيم مي شوند، در شكل زير انواع نرم افزارها را 

مشاهده مي كنيد:

بــه مجموعــه اي از قواعد و دســتورالعمل هاي تعريف شــده،  زبان  برنامه نويســي 
مي گويند.

به طور كلي مي توان زبان هاي برنامه نويسي را به صورت زير تقسيم بندي كرد: 

                
                                               سيستم های عامل    

                         سيستم              زبان های برنامه نويسی
انواع نرم افزار                               برنامه های سودمند

                        كاربردی











                
                                        زبان های سطح پايين  

انواع زبان برنامه نويسی           زبان های سطح ميانی             

                                        زبان های سطح باال               










           فرتون
           بيسيک 

           پاسكال                                                          






ماشين

اسمبلی
C ++ و   C
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 و 1 دارند به سه  زبان هاي برنامه نويسي با توجه به نزديكي كه به زبان ماشين يا همان
دسته تقسيم مي شوند؛ زبان هاي سطح پايين بيشتر به زبان ماشين نزديك هستند و با ظهور 
اولين نسل از كامپيوترها اين زبان برنامه نويسي مورد استفاده قرار گرفت كه برنامه نويسي 
ــل دوم كامپيوترها، زبان ديگري به نام زبان  ــاخت نس ــت. با س ــكلي اس با آن نيز كار مش
اسمبلي به وجود آمد كه اين زبان نيز به زبان ماشين نزديك بود، ولي استفاده از آن ساده تر 
ــوم از كامپيوترها، زبان هاي سطح  ــين است. پس از نسل دوم و ارايه نسل س از زبان ماش
مياني و سطح باال به وجود آمدند كه به زبان هاي محاوره اي و نوشتاري نزديك تر بوده و 
برنامه نويسي با آن ها به مراتب راحت تر از زبان هاي سطح پايين مي باشد. از آن زمان تاكنون 
ــت و براي تهيه برنامه ها  ــي تغييرات زيادي كرده اس كيفيت و كميت زبان هاي برنامه نويس
ــود.  ــتفاده مي ش ــي متفاوتي اس در محيط ها و كاربردهاي مختلف، زبان هاي برنامه نويس

1-1-3زبانهايبرنامهنويسيسطحباال
ــي  سطح باالست و در  زبان  برنامه نويس��ي  فرترن: يكي از اولين  زبان هاي  برنامه نويس
ــبات است، از آن استفاده مي شود.  ــي هاي علمي كه نياز به دقت باال در محاس برنامه نويس
ــي تحت سيستم عامل ويندوز طراحي شده  ــخه هايي نيز براي برنامه نويس از اين زبان نس

است.
ــطح باال با ويژگي  ــي س زبان برنامه نويس��ي پاس��كال: اين زبان يك زبان برنامه نويس
ــاخت يافته است و براي برنامه نويسي هاي علمي و تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد.  س

نسخه پيشرفته آن با نام دلفي داراي ويژگي هاي برنامه نويسي براي محيط ويندوز است.
زبان برنامه نويس��ي C: اين زبان نيز از نوع زبان هاي برنامه نويسي سطح باال با ويژگي  
ساخت يافته است و از توانايي بااليي در سطوح مختلف برنامه نويسي برخوردار است. به 
عبارت ديگر اين زبان، زبان برنامه نويسي سيستم است و با آن مي توان هر نوع نرم افزاري 

را طراحي و توليد كرد. 
ــان C، داراي قابليت  ــالوه بر ويژگي هاي زب ــري از اين زبان با نام ++C ع ــخه ديگ نس
ــخه هاي ديگري از اين زبان با نام ++Visual C و  ــد. نس ــئ گرا نيز مي باش ــي ش برنامه نويس

C#.Net براي برنامه نويسي در محيط ويندوز طراحي و ارايه شده اند.
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ــيك در واقع حاصل توسعه و  زبان برنامه نويس��ي ويژوال بیسیك: زبان ويژوال بيس
ــيك1  است. بيسيك اوليه در حدود سال 1964 در كالج دارت موث2  ارتقاي زبان بيس
ــي بين  ــترش برنامه نويس ــيله آقايان توماس كورتز3 و جان كمنی4 با هدف گس ــه وس ب
ــخه هاي متعدد و  ــد. از آن زمان نس ــاخته ش ــجويان طراحي و س دانش آموزان و دانش
ــعي در افزايش  ــد و همواره س متفاوتي از آن مانند QUICK BASIC،GWBASIC ارايه ش
ــطح باال شده است. با ارايه سيستم عامل ويندوز 95  قابليت  هاي آن به عنوان يك زبان س
ــان و قدرتمند براي استفاده در سيستم عامل هاي  ــي آس و 98، فقدان يك زبان برنامه نويس
مذكور كاماًل مشهود بود، از اين رو مايكروسافت در سال 1991 نسخه اول ويژوال بيسيك 
ــي در ويندوز  ــي قدرتمند و حرفه اي براي برنامه نويس را با امكانات يك زبان برنامه نويس
ارايه كرد. آخرين نسخه تكامل يافته آن براي استفاده در سيستم عامل جديد مايكروسافت 
ــن پيمانه مهارتي نحوه  ــت. در اي ــده اس نيز با نام VISUAL BASIC.NET طراحي و ارايه ش
ــازي با زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك نسخه 6 را فراخواهيد گرفت، اما قبل از  برنامه س
ــي ويژگي هاي اين زبان برنامه نويسي خواهيم پرداخت. يكي از مهم ترين  هر چيز به بررس
ويژگي هاي زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك رابط گرافيكي آن است. رابط گرافيكي كاربر 
ــي  ــيك يكي از كارآمدترين رابط هاي گرافيكي در زمينه برنامه نويس )GUI(5 در ويژوال بيس

ــاني برنامه هاي تحت سيستم عامل ويندوز را ايجاد  ــت كه به وسيله آن مي توان به آس اس
ــاهده كرد يا اين كه برنامه را به صورت  ــكل ظاهري آن را مش كرده و حتي قبل از اجرا، ش
ــي كرد.  ــر يعني به صورت خط به خط اجرا نموده و عكس العمل برنامه را بررس يك مفس
ــه اي از ويژگي هاي متعدد رابط گرافيكي ويژوال بيسيك است. توسعه  البته اين موارد گوش
ــت. منظور از توسعه سريع  ــريع برنامه )RAD (6 يكي ديگر از ويژگي هاي اين زبان اس س
ــيك اين است كه طراحي و توليد برنامه ها در ويژوال بيسيك  برنامه يا RAD در ويژوال بيس
به دليل وجود ابزارهاي مناسب به سرعت انجام مي شود، بنابراين هزينه هاي توليد نرم افزار 

به طور قابل توجهي كاهش مي يابد.
ــيك ويژگي مـديريت رويدادها7 واتفاقات   ويـژگي ديـگرزبان برنامه نويسي ويژوال بيس

می باشد.ويژوال بيسيك يكي از زبان هاي برنامه نويسي رويدادگر است.
1 -BASIC (Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code)
2 -Darth Mouth
3 -Thomas Kurtz
4 - John Kemeny
5 -Graphical User Interface
6 - Rapid Application Development
7- Event Handling
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 مزيتي كه اين گونه زبان ها دارند در اين است كه برنامه نويس مي تواند از قبل دستورات الزم را 
براي رويدادهايي كه ممكن است در هنگام اجراي برنامه توسط كاربر رخ دهد، برنامه سازي كند.
وجود محيطIDE 1 نيز يكي از ويژگي هاي مهم اين زبان است. محيط IDE به برنامه نويس 
ــهولت و سرعت طراحي، توليد، خطايابي و اجرا  اجازه مي دهد تا برنامه هاي خود را به س
ــيله ابزارهاي متعددي كه به صورت يكپارچه در رابط گرافيكي  كند. اين امكانات به وس

ويژوال بيسيك قرار داده شده است، قابل دسترسي است.
ــيله  ــي به برنامه هاي كاربردي ويندوز به وس ــد، دسترس عالوه بر مواردي كه گفته ش
ــتند  ــت. توابع API، توابع داخلي ويندوز هس توابع يكي ديگر از ويژگي هاي اين زبان اس
كه ويژوال بيسيك را قادر مي سازد تا با استفاده از فرامين خاصي بتواند به امكانات داخلي 
موجود در ويندوز دستيابي پيدا كند و برنامه نويس را نيز قادر مي سازد تا در صورت نياز 

با استفاده از اين توابع، برنامه هايي را با توانايي هاي مورد نظر ايجاد كند.
يكي ديگر از جنبه هايي كه تفاوت شگرفي بين ويژوال بيسيك و ساير نسخه هاي قبلي 
ــي به روش شئ گراست. اين ويژگي  ــتفاده از برنامه نويس ــيك ايجاد مي كند، امكان اس بيس
ــته هاي برنامه نويس در رابطه با تعريف و  ــيك بتواند خواس ــبب مي شود تا ويژوال بيس س
ــبب راحت تر شدن برنامه نويسي مي شود،  ــيا و كالس هاي جديد را كه س به كارگيري اش
ــتفاده از رويه ها به بخش هاي  ــاخت يافته، برنامه ها با اس ــي س برطرف كند. در برنامه نويس
مختلف تقسيم مي شوند كه به صورت مجزا از هم قرار مي گيرند. در برنامه نويسي شئ گرا 
ــيا مي توان مجموعه اي از دستورالعمل ها و داده ها را در عنصر واحدي به  ــتفاده از اش با اس
نام شئ قرار داد و در زمان مورد نظر از هر يك از بخش هاي شئ مربوطه استفاده كرد. 

ــي مد نظر قرار مي گيرد نحوه  ويژگي ديگري كه در نحوه كار با يك زبان برنامه نويس
ــف، تصحيح و برخورد با اشتباهات و خطاهايي است كه در هنگام طراحي يا اجراي  كش
برنامه ها رخ مي دهد. ويژوال بيسيك عالوه بر اين كه امكانات بسيار مناسبي در زمينه كشف 
خطاهاي نوشتاري و منطقي برنامه در اختيار برنامه نويس مي گذارد، به وي امكان مي دهد 
ــب، خطاهاي غيرقابل پيش  بيني را نيز در هنگام اجرا تشخيص  ــتفاده از فرامين مناس با اس
ــران در اختيار آنان قرار دهد.  ــب را براي راهنمايي كارب ــوه ارايه راه حل مناس داده و نح

نگارش حرفه اي ويژوال بيسيك عالوه بر ويژگي هاي نگارش آموزشي، امكان استفاده 
ــاي ActiveX و هم چنين ــي، طراحي كنترل ه ــوط به بانك  هاي اطالعات ــاي مرب از كنترل ه
1 - Integrated Development Environment
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ــت بدانيد اجزاي تشكيل  آنچه كه قبل از طراحي و ايجاد يك برنامه كاربردي الزم اس
ــك برنامه كاربردي  ــكيل دهنده ي ــت. در واقع اصلي ترين جزء تش ــده يك برنامه اس دهن
ــري نظير فرم ها،  ماژول  ــت كه از اجزاي كوچك ت ــيك، پروژه )Project( اس در ويژوال بيس
ــتند كه در  ــع همان پنجره ها هس ــوند. فرم ها در واق ــكيل مي ش ــاژول كالس تش ــد و م ك
ــمار مي روند و اطالعات مربوط  ــدوز از اجزاي اصلي يك برنامه به ش ــتم عامل وين سيس
ــكل ــود در آن را نگهداري مي كنند. در ش ــه و كنترل1 هاي موج ــكل ظاهري برنام ــه ش  ب
1-3 پنجره برنامه ماشين حساب را به همراه كنترل هاي موجود روي آن مشاهده مي كنيد. 
ــات موردنظر در  ــه، انجام عمليات و تنظيم ــه منظور هدايت عملكرد برنام ــا ب از كنترل ه
برنامه ها استفاده مي شود، عناصري مانند دكمه هاي فرمان، كادرهاي متن، كادرهاي ليست، 
دكمه هاي انتخاب و كادرهاي عالمت نمونه هايي از كنترل هستند. ماژول هاي كد، قطعاتي 
ــتورالعمل هاي مورد نياز برنامه در آن ها قرار دارد. ماژول هاي  ــتند كه دس ــامل كد هس ش
كالس نيز مانند ماژول هاي كد شامل قطعات كد هستند و از آ ن ها در برنامه نويسي شئ گرا 

براي تعريف انواع كالس ها استفاده مي شود.  

2-3اجزایتشکيلدهندهيكبرنامه

به كارگيري ويزاردهاي مناسب براي تسهيل امر برنامه نويسي را نيز در اختيار برنامه نويسان 
قرار مي دهد و در آن امكان برنامه نويسي تحت شبكه برقراري ارتباط با بانك هاي اطالعاتي 

را دارد. 

شكل 3-1
1 -Control
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ــراي برنامه  ــت نحوه اج ــروژه الزم اس ــراي طراحي يك پ ــه اقدام ب ــل از هرگون قب
ــيك و اجزاي موجود در پنجره آن را فرا بگيريد، به اين منظور مراحل زير را  ويژوال بيس

به ترتيب اجرا كنيد: 
 All Programs به گروه برنامه ها  Start براي اجراي برنامه ويژوال بيسيك از طريق منوي
برويد و در آنجا گزينه Microsoft Visual Studio 6.0 را انتخاب نموده و سپس از منويي كه 
ــك كنيد. پنجره اصلي برنامه به  ــود روي ميانبر Microsoft Visual Basic 6.0 كلي ظاهر مي ش

همراه  كادر محاوره  New Project نمايش داده خواهد شد )شكل 3-2(. 

3-3نحوهاجرايبرنامهويژوالبيسيكومعرفياجزايموجوددرآن

شكل3-2

ــه دكمه و يك كادر ليست مشاهده  ــه زبانه به همراه س در كادرمحاوره New Project س
ــت ــه New كليك كنيد و در كادر ليس ــاوره New Project روي زبان ــود. در كادر مح مي ش

يك برنامه كاربردي مي تواند از چند پروژه تشكيل شود.نكته
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ــپس روي دكمه Open كليك كنيد  موجود در آن آيكن Standard EXE را انتخاب كنيد، س
)شكل 2-3(. پروژه هايي كه از نوع Standard EXE طراحي مي شوند به شما اجازه مي دهند 
كه از پروژه ايجاد شده، فايل هاي اجرايي مستقل براي اجرا در محيط ويندوز طراحي كنيد 

كه به آن ها Application نيز مي گويند.
ــكل 3-3 نمايش داده  ــيك مطابق ش ــره ويژوال بيس ــه دوم، پنج ــس از انجام مرحل پ

مي شود. 

Standard EXE شكل3-3 پنجره طراحي برنامه در حالت

همان طور كه در شكل 3-3 مشاهده مي كنيد در پنجره ويژوال بيسيك اجزا و بخش هاي 
مختلفي وجود دارد. 

ــزي پنجره  ــمت مرك ــره طراحي فرم كه در قس ــيله پنج پنج��ره طراحي فرم: به وس
ــه كه در داخل پنجره  ــوان تغييرات الزم را روي فرم برنام ــيك قرار دارد مي ت ويژوال بيس

طراحي است، اعمال كرد.  
ــتفاده از دكمه View Object        در پنجره پروژه،  پنجره طراحي فرم را مي توانيد با اس

فشردن كليد تركيبي Shift+F7 يا انتخاب گزينه Object از منوي View فعال كنيد.
ــمت باال و سمت راست پنجره ويژوال بيسيك  پنجره پروژه)Project Explorer(: در قس
پنجره يا مرورگر پروژه قرار دارد كه اجزاي تشكيل دهنده برنامه مانند پروژه ها و فرم ها 
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ــاختار درختي نمايش مي دهد. با استفاده از اين بخش برنامه نويس عالوه  را به صورت س
ــكيل دهنده برنامه خود، توانايي دسترسي، ويرايش،  ــاهده نماي كلي از اجزاي تش بر مش
ــتفاده از  ــازي يا حذف هر يك از اجزا را نيز دارد. پنجره پروژه را مي توانيد با اس ذخيره س
دكمه Project Explorer       در نوار ابزار استاندارد، فشردن كليد تركيبي Ctrl+R يا انتخاب 

گزينه Project Explorer از منوي View فعال كنيد. 
پنجره خصوصی��ات )Properties Window(: در زير پنجره پروژه، پنجره خصوصيات 
ــت كه به وسيله آن مي توانيد خصوصيات و ويژگي هاي مربوط به فرم ها و  قرار گرفته اس

كنترل ها را مشاهده و تنظيم كنيد.  
ــت كه مي توانيد با تنظيم اين ويژگي، فرم  خصوصيت، يك ويژگي از فرم يا كنترل اس
ــتفاده كنيد. خصوصيات و ويژگي هاي يك فرم  و كنترل را مطابق ميل خود طراحي و اس
ــا كنترل مي توانند انواع مختلفي از داده هاي عددي و غير عددي را با توجه به وظيفه اي  ي

كه به عهده دارند، كسب كنند.
ــگ عناوين، رنگ زمينه، ابعاد كنترل  ــكل ظاهري مثل رن اين خصوصيات مي توانند ش
ــا فرم مثل فعال بودن يا  ــم كنند. هم چنين مي توانند روي عملكرد كنترل ي ــا فرم را تنظي ي
ــداد قابل توجهي از آن ها به طور كامل  ــدن آن ها تأثير بگذارند كه به مرور با تع مخفي ش

آشنا خواهيد شد.  
ــهProperties Window             در نوار  ــتفاده از دكم پنجره خصوصيات را مي توانيد با اس
ــتاندارد، فشردن كليد F4 يا انتخاب گزينه Properties Window از منوي View فعال  ابزار اس

كنيد. 
در پنجره خصوصيات با استفاده از دكمه هاي Alphabetic و Categorized مي توانيد نحوه 

نمايش اسامي خصوصيات را به صورت الفبايي يا موضوعي تعيين كنيد )شكل 3-4(.
ــره خصوصيات  ــمت پاييني پنج ــاب مي كنيد در قس ــك خصوصيت را انتخ ــي ي وقت

توضيحات خالصه اي در رابطه با خصوصيت انتخاب شده ارايه مي  شود. 



62

         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، هـ                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارسوم: توانايی درک و شناخت زبان برنامه نويسی ويژوال بيسيك و ايجاد يك برنامه كاربردی 

شكل 3-4

ــول در زير پنجره  ــه طور معم پنج��ره تعیی��ن موقعی��ت )Form Layout Window( : ب
خصوصيات قرار دارد و موقعيت نمايش پنجره برنامه را روي دسك تاپ و در زمان اجرا 
نشان مي دهد؛ به عالوه با استفاده از اين پنجره مي توانيد موقعيت پنجره هاي برنامه را روي 

دسك تاپ تنظيم كنيد.
ــتفاده از دكمه        Form Layout در نوار ابزار  پنجره تعيين موقعيت را مي توانيد با اس

استاندارد يا انتخاب گزينه Form Layout Window از منوي View فعال كنيد. 
جعبه ابزار )Toolbox( : در سمت چپ پنجره ويژوال بيسيك و طراحي  فرم، جعبه  ابزار 

)Toolbox(  حاوي آيكن كنترل هاي مختلف وجود دارد. 

ــتاندارد يا  ــتفاده از دكمهToolbox         در نوار ابزار اس ــزار را مي توانيد با اس ــه اب جعب
انتخاب گزينه Toolbox از منوي View فعال كنيد.

ــكل 5-3 و  ــك پروژه از نوع Standard EXE به همراه يك فرم مطابق ش     مث��ال 1: ي
جدول 1-3 طراحي كنيد كه يك پنجره معمولي را روي دسك تاپ نمايش دهد.

    مث��ال 
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 Standard آيكن New Project ــيك را اجرا كنيد و در كادرمحاوره 1 - برنامه ويژوال بيس
EXE را انتخاب كنيد، سپس روي دكمه Open كليك كنيد.

ــه Forms كليك كنيد تا آيكن فرم  ــره پروژه روي عالمت  در كنار پوش 2 - در پنج
ــك كنيد تا پنجره  ــرم در پنجره پروژه دابل كلي ــپس روي آيكن ف ــود، س برنامه نمايان ش

طراحي فرم نمايش داده شود.
ــد و در اين پنجره  ــرض و ارتفاع فرم به پنجره خصوصيات بروي ــراي تنظيم ع 3 - ب
36  را تايپ   خصوصيات Height را پيدا كنيد و پس از كليك روي نام خصوصيت مقدار
525 تنظيم كنيد )جدول 3-1(.   كنيد، به همين صورت مقدار خصوصيت Width را روي 
ــكل  البته براي تنظيم عرض و ارتفاع فرم مي توانيد از عمل Drag روي گيره هاي مربعي ش
ــتاندارد  ــتفاده كنيد و ابعاد فرم را در انتهاي نوار ابزار اس كه در اطراف فرم قرار دارند، اس

مشاهده كنيد )شكل 3-6(. 

خصوصيتمقدار

36Height

525Width

جدول 3-1

شكل3-5

شكل3-6
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ــدا روي منوي  ــيك ابت ــوي پنجره ويژوال بيس ــرم در نوار من ــازي ف ــراي ذخيره س 4 - ب
Save File As... ــاوره   كادرمح ــد.  كني ــك  كلي  Save Form1 As... ــه  گزين ــپس  س و   File

ــن كادرمحاوره  ــه در اي ــود. همان طورك ــش داده  مي ش ــرم، نماي ــازي ف ــراي ذخيره س ب
ــه اي با نام  ــرم را با نام Main در پوش ــت. ف ــوند فايل فرم، frm اس ــاهده مي كنيد، پس مش

ــتيد( ذخيره كنيد. ــير دلخواهي كه مايل هس ــا هر مس ــك تاپ )ي MyPrograms روي دس

البته مي توانيد فرم ها را با يكي از اين روش ها نيز ذخيره كنيد:
 الف- در پنجره پروژه، آيكن فرم را انتخاب كرده و روي آن كليك راست كنيد، سپس گزينه

  ...Save Form1 As را برگزينيد )شكل 3-7(.

ب- گزينه Save Form1 را از منوي File انتخاب كنيد يا از كليد تركيبي Ctrl+S استفاده كنيد.
ــروژه در پنجره  ــراي تعيين نام پ ــروژه تعيين كنيد. ب ــه نامي براي پ ــن مرحل 5- در اي
برنامه ويژوال بيسيك روي منوي Project كليك كنيد و سپس گزينه ...Project Properties را 
برگزينيد تا كادر محاوره  Project Properties مطابق شكل 8-3 نمايش داده شود. هر پروژه 
ــي و شناسايي پروژه در زمان  ــيله آن امكان دسترس يك خصوصيت Name دارد كه به وس
ــود. براي تعيين يك عبارت براي نام پروژه مي توانيد از حروف  ــي فراهم مي ش كدنويس

شكل3-7
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الفباي انگليسي، ارقام صفر تا 9 و كاراكتر زيرخط استفاده كنيد كه بايد با يك كاراكتر حرفي 
آغاز شود زيرا استفاده از كاراكترهاي نقطه، فضاي خالي و كاراكتر تفريق )-( مجاز نيست.

 Project Name كليك كنيد، سپس در كادر متن General 6 - در اين كادر محاوره  روي زبانه
عبارت FirstProgram را تايپ كنيد و در پايان روي دكمه OK كليك كنيد. 

7- براي  ذخيره سازي  پروژه،  از منوي File گزينه ...Save Project As را برگزينيد.
8 - با استفاده  از كادر محاوره  Save Project As فايل  پروژه  را با نام MyProject در پوشه
ــد. همان طور كه در اين  ــير دلخواهي ذخيره كني ــك تاپ يا هر مس MyPrograms  روي دس

ــروژه اطالعات اجزاي  ــت. فايل پ ــوند فايل هاي پروژه vbp اس كادر محاوره  مي بينيد، پس
ــود، نگهداري مي كند.  ــك با نام فايلي كه تعيين مي ش ــكيل دهنده پروژه را روي ديس تش
ــاب و بازكردن فايل پروژه،  ــتفاده قرار بگيرد با انتخ ــد پروژه مورد اس زماني كه الزم باش
فايل هاي مربوط به فرم ها و ماژول هاي تشكيل دهنده پروژه نيز به طور خودكار باز مي شوند.   

البته مي توانيد پروژه ها را با يكي از اين روش ها نيز ذخيره كنيد:
 الف- در پنجره پروژه آيكن پروژه را انتخاب كرده و روي آن كليك راست كنيد، سپس گزينه

Save Project را برگزينيد.

ب- گزينه Save Project را از منوي File انتخاب كنيد.
ج - روي دكمه Save       در نوار ابزار استاندارد كليك كنيد.

شكل3-8
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ــيد، ابتدا كادر             در زمان ذخيره كردن پروژه و در صورتي كه فرم را قباًل ذخيره نكرده باش
محاوره ذخيره سازي فرم نمايش داده مي شود. 

ــاده ايجاد كنيد. اكنون  ــتيد يك پروژه را به همراه يك فرم س 9 - تا اين مرحله توانس
پنجره ويژوال بيسيك را با استفاده از دكمه Close       ببنديد. البته مي توانيد گزينه Exit را 

از منوي File نيز انتخاب كنيد.

جدول 2-3 خصوصیات فرم
نام خصوصيتمقدار

25  Height

35Left

3  Top

45 Width

First FormCaption

 

ــه در مثال قبل ايجاد  ــارت VISUAL BASIC 6.0 را روي فرمي ك ــون عب    مث��ال 2: اكن
ــور مراحل بعد را به  ــكل 9-3 و جدول 3-3 نمايش دهيد. به اين منظ ــد، مطابق ش كردي

ترتيب انجام دهيد:

ــد،  ــامل يك فرم مطابق جدول 2-3 باش يك پروژه از نوع Standard EXE را كه ش
ــپس فرم و پروژه را به ترتيب با نام  هاي Myform و Test ذخيره كنيد.  طراحي كنيد س

در انتها نام پروژه را First Project بگذاريد.

جدول 3-3

Label
كنترل

    خصوصیت
lblmessageName

615Height

96 Left

144 Top

2655Width

VISUAL BASIC 6,0Caption

2-CenterAlignment

شكل3-9

ــيد، ابتدا كادر  نكته          در زمان ذخيره كردن پروژه و در صورتي كه فرم را قباًل ذخيره نكرده باش

    تمرين:

   مث��ال 



         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی
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1 - براي نمايش يك پيام روي فرم مي توانيد از كنترل برچسب )Label( استفاده كنيد. 
ــپس  ــراردادن  كنترل روي فرم، ابتدا روي آيكن      در جعبه ابزار كليك كنيد،  س ــراي ق ب
ــاره گر ماوس را روي فرم قرار داده و با استفاده از عمل درگ، كنترل را روي فرم قرار  اش
دهيد. البته براي قرار دادن يك كنترل روي فرم مي توانيد در جعبه ابزار روي آيكن كنترل 
 Width موردنظر دابل كليك كنيد، سپس در پنجره خصوصيات و با استفاده از خصوصيات
ــكل 3-10(.  و Height عرض و ارتفاع كنترل را روي مقادير 2655 و 615 تنظيم كنيد )ش
ــل قرارگيري كنترل را در  ــرض، ارتفاع و مختصات مح ــگام ايجاد كنترل مي توانيد ع هن
ــاهده كنيد. در ضمن مي توانيد عرض و ارتفاع كنترل را با  ــتاندارد مش انتهاي نوار ابزار اس

استفاده از عمل Drag روي گيره هاي مربعي اطراف كنترل نيز تنظيم كنيد.

ــرم مي توانيد روي آيكن كنترل مورد نظر در جعبه ابزار  ــراي قرار دادن كنترل ها روي ف    ب
ويژوال بيسيك دابل كليك كنيد.

شكل3-10  

67

نكته  

ــل قرارگرفتن يك كنترل مي توانيد از خصوصيات Top و Left در پنجره نكته   ــراي تنظيم مح ب
خصوصيات استفاده  كنيد. 
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                  واحد کارسوم: توانايی درک و شناخت زبان برنامه نويسی ويژوال بيسيك و ايجاد يك برنامه كاربردی 

ــب كليك كنيد و در  2 - در پنجره خصوصيات روي خصوصيت Name كنترل برچس
ــب تايپ كنيد و  ــن روبه روي آن عبارت lblmessage را به عنوان نام كنترل برچس كادر مت

سپس كليد Enter را بفشاريد )شكل 3-11(.

توصيه مي شود در نام گذاري كنترل برچسب از پيشوند lbl استفاده كنيد.

3 - در پنجره خصوصيات روي خصوصيت Caption كنترل برچسب كليك كرده و در كادر 
متن روبه روي آن عبارت VISUAL BASIC 6.0 را تايپ كنيد، همان طور كه مي بينيد خصوصيت 
ــود، نگهداري مي كند )شكل 3-11(.  Caption اين كنترل عبارتي را كه نمايش داده مي ش

شكل3-11

ــبي در داخل  ــكل مناس 4 - پس از انجام مرحله قبل همان طوركه مي بينيد عبارت به ش
كنترل نمايش داده نمي شود، بنابراين براي آن كه عبارت مربوط در وسط كنترل قرار گيرد 
ــازه مي دهد تا تراز  ــد. خصوصيت Alignment اج ــتفاده كني از خصوصيت Alignment اس

ــي ــود، تعيين كنيد. عبارت نمايش عبارتي را كه در خصوصيت Caption نگهداري مي ش

نكته  
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مي تواند از سمت چپ يا راست كنترل يا در 
ــط آن نمايش داده شود، مقاديري كه اين  وس
ــب كند در جدول  خصوصيت مي تواند كس

4-3 ارايه شده است. 

ــب lblmessage را  ــت موجود در پنجره خصوصيات نام كنترل برچس 5 -در كادر ليس
ــپس روي  ــاب كنيد و خصوصيت Alignment را پيدا كرده و روي آن كليك كنيد، س انتخ

دكمه      روبه روي اين خصوصيت كليك كنيد و گزينه Center را برگزينيد )شكل 3-12(.

مقدار خصوصيتتوضيح

Left Justify-0تراز متن از سمت چپ

Right Justify-1تراز متن از سمت راست

Center-2تراز متن از مركز

جدول 4-3 مقادیری كه خصوصیت Alignment كسب می كند.

شكل3-12

6 - ارتفاع كنترل را به وسيله گيره هاي اطراف آن روي مقدار 255 تنظيم كنيد. 
ــتاندارد، برنامه را اجرا كرده و نتيجه  ــتفاده از دكمه Start       در نوار ابزار اس 7 - با اس

را بررسي كنيد. 
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
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براي اجراي برنامه مي توانيد از اين روش ها نيز استفاده كنيد:
   F5فشردن كليد •

• گزينه Start را از منوي Run در نوار منوي ويژوال بيسيك انتخاب كنيد.
ــتفاده از دكمه      در پنجره برنامه اجراي برنامه را خاتمه دهيد و به محيط  8 - با اس

طراحي برنامه بازگرديد. 
براي پايان  دادن به اجراي يك برنامه مي توانيد از اين روش ها نيز استفاده كنيد:

• در نوار ابزار استاندارد روي دكمه Stop     كليك كنيد.
• گزينه End را از منوي Run در نوار منوي ويژوال بيسيك انتخاب كنيد.

9 - تغييرات ايجاد شده در پروژه و فرم را ذخيره كنيد و از برنامه ويژوال بيسيك خارج شويد.

ــرم طراحي كنيد تا نام  ــوع Standard EXE را به همراه يك ف ــك پروژه از ن ي
مدرسه خود را با تراز راست روي فرم، نمايش دهيد.

   مثال 3: پروژه MyProject را كه در مثال قبل ايجاد كرديد به گونه اي تنظيم كنيد كه 
ــود، به اين منظور عمليات زير را به  ــي قرمز ش در هنگام نمايش فرم، رنگ عبارت نمايش

ترتيب انجام دهيد: 
1 - برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كنيد تا كادر محاوره  New Project نمايش داده شود. 

ــاوره New Project روي زبانه Recent كليك كنيد. با انتخاب اين زبانه  2 - در كادر مح
ليستي از پروژه هايي را كه اخيراً طراحي كرده يا تغيير داده ايد، مشاهده خواهيد كرد )شكل 

 .)3-13
ــپس روي  ــت موجود در كادرمحاوره  انتخاب كرده س پروژه MyProject را از كادر ليس

دكمه Open كليك كنيد. 
ــت  ــپس در پنجره خصوصيات و از كادر ليس 3 - پنجره طراحي فرم را فعال كنيد، س

موجود در آن گزينه lblmessage Label را برگزينيد. 
ــب، خصوصيت ForeColor را  ــي در كنترل برچس 4 - براي تنظيم رنگ عبارت نمايش
از ليست اسامي خصوصيات كنترل انتخاب كنيد. سپس روي دكمه      روبه روي نام اين 

خصوصيت كليك كنيد )شكل 3-14(.

    تمرين:

   مثال 
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارسوم: توانايی درک و شناخت زبان برنامه نويسی ويژوال بيسيك و ايجاد يك برنامه كاربردی 

شكل3-14 شكل3-13

ــاهده  ــود دو زبانه با عناوين System و Palette مش ــي كه ظاهر مي ش 5 - در كادر رنگ
ــكل  ــن دو زبانه مي توانيد رنگ هاي متفاوتي را انتخاب كنيد )ش ــيله  اي مي كنيد كه به وس
ــانزده را در  ــن رنگ مورد نظر يك عدد مبناي ش ــد براي تعيي ــن مي تواني 14-3(. هم چني
ــتفاده از  كادر متني كه در روبه روي خصوصيت ForeColor قرار دارد، تايپ كنيد. البته اس
ــت. به اين دليل استفاده از روش هاي ديگر  ــوارتر از ساير روش هاس اين روش كمي دش

متداول تر است.
ــاهده  ــپس روي رنگ قرمز كليك كنيد. همان طوركه مش ــه Palette و س 6 - روي زبان

خواهيد كرد در پنجره طراحي فرم عبارت VISUAL BASIC 6.0 به رنگ قرمز درمي آيد. 

ــارت Microsoft Windows XP Home Edition را با  ــروژه اي طراحي كنيد تا عب  پ
ــياه  و روي يك فرم با عنوان Title نمايش تغيير يابد رنگ  رنگ زرد روي زمينه س

زمينه مي توانيد از خصوصيت BackColor استفاده كنيد(. 

    تمرين:
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4-3برنامهنويسيرويدادگرا

ــك رويداد يا Event گفته  ــي كه در محيط ويندوز رخ مي دهد، ي ــه هر يك از اتفاقات ب
ــردن پنجره ها، كليك،  ــتن و بازك ــوان نمونه، هر يك از اتفاقات مانند بس ــود، به عن مي ش
ــت و فشردن كليدهاي صفحه كليد يك رويداد به شمار مي روند؛  دابل كليك، كليك راس
ــيك يك زبان برنامه نويسي رويدادگرا است كه امكانات الزم را براي شناسايي  ويژوال بيس

و استفاده هر يك از رويدادها فراهم مي كند. 
ــتورالعمل هاي مختلف توسط  ــت كه به  صورت دس ــي از برنامه اس يك رويداد، بخش
ــاق مي افتد، اين  ــداد مربوطه اتف ــود تا در زماني كه روي ــه و آماده مي ش ــس تهي برنامه نوي
ــوند. رويدادهاي مربوط به فرم و كنترل هاي آن در بخش ماژول فرم  ــتورات اجرا ش دس
ــمار مي روند. در واقع يك فرم از دو بخش  ــمتي از اطالعات فرم به ش قرار دارند كه قس
عمده تشكيل مي شود بخش اول بخشي است كه در پنجره طراحي فرم مشاهده مي كنيد و 
بخش ديگر ماژول فرم است و از رويدادهايي تشكيل مي شود كه مي توانيد از آن ها براي 
اجراي دستورالعمل هاي مورد نياز خود استفاده كنيد. فرم ها و كنترل ها رويدادهاي مشابه 

و متفاوتي دارند كه به مرور به توضيح آن ها مي پردازيم. 
شكل كلي يك رويداد به صورت زير است:

 Private Sub    Form      نام رويداد _ نام كنترل يا كلمه ) ( 

                                                                                 دستورات         
End Sub

هر بالک رويداد از دو بخش ابتدايي و انتهايي تشكيل مي شود. بخش ابتدايي هر بالک 
رويداد از كلمه كليدي Private Sub و سپس نام كنترل يا كلمه Form )براي فرم ها( تشكيل 
مي شود و در ادامه اين بخش نام رويداد انتخاب شده همراه با يك خط زير )Underline( و 
 End Sub دو پرانتز بازو بسته قرار مي گيرد. بخش پاياني در تمام رويدادها را كلمات كليدي
تشكيل مي دهند و دستوراتي كه در زمان رخ دادن رويداد اجرا مي شوند در بين بخش آغازين 

ــت: و پاياني قرار مي گيرند. به عنوان مثال رويداد كليك براي يك فرم به اين  صورت اس
Private Sub   Form _Click ) (

     دستورات  
End Sub

ــتوراتي كه در اين رويداد قرار مي گيرند زماني اجرا خواهند شد كه كاربر در زمان  دس
اجراي برنامه روي فرم كليك كند.

........
........
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(Command Button)5-3كنترلدكمهفرمان

 )Enter اين كنترل زماني استفاده مي شود كه الزم باشد با كليك كردن روي آن )يا فشردن كليد
يك يا مجموعه اي از دستورات اجرا شود يا عملياتي را متوقف كرده يا خاتمه دهد. احتماالً با اين 
نوع از كنترل ها آشنا هستيد و از دكمه هايي مانند Apply  ،OK و Cancel در كادرهاي محاوره ) مانند 
ــتفاده كرده ايد. اين كنترل مانند كنترل برچسب داراي خاصيت هاي  Display Properties( اس

ــداد Click آن از پركاربردترين رويدادهاي  ــد و روي Caption  ،Name و Fore Color مي باش

اين كنترل است.

ــرم و يك دكمه فرمان با  ــروژه از نوع Standard EXE به همراه يك ف مث��ال 4: يك پ
ــما نمايش  ــوانShow ايجاد كنيد كه با كليك روي دكمه فرمان نام و نام خانوادگي ش عن

داده شود. به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد: 
ــامل يك  ــيك را اجرا كنيد و يك پروژه از نوع Standard EXE ش 1 - برنامه ويژوال بيس

فرم و يك كنترل دكمه فرمان و دو كنترل برچسب ايجاد كنيد. 
ــاب كنيد، بنابراين در پنجره  ــبي را براي اين منظور انتخ ــون بايد رويداد مناس 2 - اكن

طراحي فرم روي كنترل دكمه فرمان دابل كليك كنيد تا بخش ماژول فرم فعال شود. 
البته مي توانيد با استفاده يكي از اين روش ها پنجره ماژول فرم را فعال كنيد:

الف- براي فعال كردن ماژول فرم مي توانيد گزينه Code را از منوي View انتخاب كنيد. 
ب- براي فعال كردن ماژول فرم مي توانيد روي دكمه View Code        در پنجره پروژه 

كليك كنيد.
ــمت باالي اين پنجره دو كادر ليست را مالحظه مي كنيد. در كادر ليست سمت  در قس
ــمت راست نام رويدادها را مشاهده خواهيد  ــت س چپ نام كنترل ها و فرم و در كادر ليس
ــه Form )براي فرم( را از كادر  ــازي رويداد موردنظر نام كنترل يا كلم ــرد. براي آماده س ك
ليست سمت چپ و نام رويداد مورد نظر را از كادر ليست سمت راست انتخاب كنيد. در 

اين صورت بالک هاي كد مانند شكل 15-3 نمايش داده مي شود.
3 - در اين مرحله رويداد Click دكمه فرمان در پنجره كد نمايش داده شده است. اين 

رويداد زماني اجرا مي شود كه عمل كليك روي دكمه فرمان انجام شود.  
4 - اكنون در رويداد Click دكمه فرمان، دستوري بنويسيد كه خصوصيت  Caption كنترل 

ــوان عن
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برچسب را در هنگام اجراي برنامه تنظيم كند؛ بنابراين دستور بعد را در رويداد   مزبور  بنويسيد
)شكل 3-15(.  

lblmessage.Caption=))Kaveh Behrozi((=vbRed                                                       

شكل3-15

ــتفاده از  ــه مالحظه مي كنيد براي تغيير خصوصيات فرم ها و كنترل ها با اس همان طورك
كدنويسي مي توانيد به اين شكل عمل كنيد: 

مقدار خصوصیت = نام خصوصیت . نام

ــتي از  ــيك به طور خودكار ليس ــپ كاراكتر نقطه پس از نام كنترل، ويژوال بيس ــگام تاي در هن
ــد كه مي توانيد خصوصيت موردنظر را انتخاب  ــما قرار مي ده خصوصيات كنترل را در اختيار ش

كرده و با فشردن كليد Spacebar آن را به پنجره كد كپي كنيد )شكل 3-15(.

5 - پروژه را اجرا كرده و روي دكمه فرمان Show كليك كنيد. 
6 - اجراي پروژه را متوقف كنيد و به پنجره طراحي فرم بازگرديد. سپس پروژه و فرم 

را با نام Show name ذخيره كنيد. 

نكته  
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ــا بتواند نام و  ــكلی تنظيم كنيم ت ــم پروژه Showname را به ش  مث��ال 5: می خواهي
ــراي اين كار عمليات زير را به  ــخص دلخواهي را نمايش دهد. ب نام خانوادگي هر ش

ترتيب انجام دهيد: 
1 - برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و پروژه Showname را باز كنيد. 

2 - يك كنترل كادر متن روي فرم قرار دهيد. 
3 - به رويداد Click دكمه فرمان برويد و دستور آن را به اين صورت تغيير دهيد. 
lblmessage.Caption=txtname.Text

4 - تغييرات را ذخيره كرده و پروژه را اجرا كنيد. 
ــه فرمان Show كليك  ــي را در كادر متن تايپ كرده و روي دكم ــام دلخواه 5 - ن

كنيد. 
6 - اجراي پروژه را متوقف كرده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.
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Learn  in English

Creating a Project
You begin creating this application by choosing New Project 

from the File menu, then selecting Standard EXE in the New 
Project dialog box )when you first start Visual Basic, the New 
Project dialog box is presented(. Visual Basic creates a new project 
and displays a new form. To draw the interface, you use a label 
control, a textbox control or some of other controls. 
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واژه نامه 
Alphabeticالفبایي
Captionعنوان 

Categorizedموضوعي
Createتشكیل دادن، ایجاد كردن

Developmentتوسعه
Dialog Boxكادرمحاوره

Enterprise Editionنگارش نهایي
Error Handlingرسیدگي به خطا

Eventرویداد 
Event Handlingرسیدگي به اتفاق )رویدادگر(

High Level Languagesزبان هاي سطح باال
Environment  Integrated Developmentمحیط برنامه نویسي مجتمع

Label Controlكنترل برچسب
Learning Editionنگارش آموزشي

Low Level Languagesزبان هاي سطح پایین 
م��اژول )ب��ه عب��ارت دیگ��ر قطع��ه اي ك��ه 
بخش��ي از ی��ك پروژه ب��وده و فق��ط حاوي 

دستورالعمل هاست.( 
Module

Object Oriented Featureویژگي شئ گرا
Object Oriented Programmingبرنامه نویسي شئ گرا

Presentارائه كردن، معرفي نمودن
Privateمحلي
Projectپروژه 

Propertyخصوصیت
Provideارائه كردن
Rapidسریع، تند

Rapid Application Developmentطراحي سریع برنامه 
Separateجدا كردن، جداگانه، مجزا

Standard EXEبرنامه اجرایي استاندارد
TextBox Controlكنترل كادر متن 
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خالصه مطالب
• به مجموعه اي از قواعد و دستورالعمل هاي تعريف شده زبان برنامه نويسي مي گويند.

• زبان برنامه نويســي ويژوال بيسيک از زبان هاي برنامه نويســي سطح باالست كه از 
ويژگي هاي زير برخوردار مي باشد:

)IDE( و محيط توسعه يافته مجتمع )GUI( رابط گرافيكي كاربر*
*امكان طراحي سريع برنامه 

 API دسترسي به برنامه هاي كاربردي ويندوز با استفاده از توابع*
*توانايي مديريت رويدادها و خطاها

• در مرورگر پروژه مي توانيد اجزاي تشــكيل دهنده برنامــه مانند پروژه ها، فرم ها و 
ماژول ها را مشاهده كنيد. 

• در پنجره خصوصيات مي توانيد خصوصيات فرم ها و كنترل هاي موجود در آن ها را 
مشاهده و تنظيم كنيد. 

• جعبه ابزار ويژوال بيســيک حاوي كنترل هاي متعددي اســت كه از آن ها در طراحي 
برنامه استفاده مي شود. 

• از كنترل برچسب )Label( براي نمايش انواع خروجي هاي متني مانند پيام ها يا مقدار 
خصوصيات اشيا استفاده مي شود. 

• به اتفاقاتي مانند كليک، دابل كليک، كليک راست، بسته شدن يک پنجره، فشرده شدن 
يک كليد و غيره كه در محيط ويندوز و برنامه ها رخ مي دهد، يک رويداد گفته مي شود. 

• هر رويه رويداد يک مجموعه از دســتورات اســت كه به صورت جداگانه در بخش 
كد فرم نگهداري مي شود و زماني كه رويداد رخ مي دهد، اين دستورات انجام مي شوند. 
 • هر رويه رويداد با كلمات كليدي Private Sub به همراه نام فرم يا كنترل آغاز شده و با

End Sub خاتمه مي يابد. 

• مقــدار خصوصيات كنترل ها را عالوه بر تنظيــم در پنجره خصوصيات مي توانيد با 
استفاده از كدنويسي به شكل زير تنظيم كنيد:

مقدار خصوصیت = نام خصوصیت . نام

• از كنتــرل كادر متن )TextBox( بــراي دريافت داده ها از كاربر و ورود آ ن ها به برنامه 
استفاده مي شود.
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آزمون نظري 
1- كدام گزينه از اهداف طراحي زبان بيسيك بوده است؟

ب- برنامه نويسي آموزشي الف- برنامه نويسي سيستمي             
د- برنامه نويسي علمي ج- برنامه نويسي تجاري                 

2- كدام گزينه زير يكي از انواع زبان هاي سطح پايين است؟
ج- ++C            د- پاسكال  الف- فرترن     ب- اسمبلي      
3 - كدام ويژگي در ويژوال بيسيك برنامه نويسي رويدادگر را ميسر مي كند؟

EVENT HANDLING -ب                                API -الف
OOP -د                     ERROR HANDLING -ج

4 - كدام يك از زبان هاي برنامه نويسي براي برنامه نويسي علمي و تجاري مناسب است؟
الف- پاسكال      ب- فرترن           ج- زبان ماشين  د- اسمبلي   

5- ويژگي )RAD )Rapid Application Development عبارت است از:
الف- كشف و تصحيح آسان و سريع اشتباهات

ب- طراحي سريع و آسان برنامه ها
ج- طراحي هم زمان چند برنامه
OOP د- برنامه نويسي به روش

ــي براي  ــيك 6 امكانات ويژه اي به منظور برنامه نويس 6 - در كدام نگارش ويژوال بيس
محيط شبكه هاي محلي و اينترنت وجود دارد؟

الف- نگارش آموزشي           ب- نگارش اوليه
ج- نگارش نهايي            د- نگارش شبكه

7 - كدام نگارش از زبان Basic براي برنامه نويسي در محيط اينترنت ارائه شده است؟
QBasic -ب                      GWBasic -الف

VB Script -د                      Visual Basic -ج
ــي در برنامه هاي كاربردي ارائه  8 - كدام نوع از انواع زبان هاي Basic براي برنامه نويس

شده است؟
Activex -د    VBA -ج          VB -ب   QBasic -الف
9 - كدام يك از گزينه هاي زير براي برنامه نويسي سيستمي مناسب هستند؟
د- بيسيك   C++ و C -ب- ماشين          ج الف- فرترن  
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10 - براي باز كردن پروژه هايي كه اخيراً مورد استفاده قرار گرفته، انتخاب كدام زبانه 
در كادر محاوره  New Project مناسب است؟ 

Open -د         Existing -ج           Recent -ب                New -الف
11 - كدام نام براي خصوصيت Name يك فرم مناسب است؟ 

frmtest  -د       1form -ج         frm  main -ب   frm-show -الف
12 - پسوند فايل هاي پروژه و فرم به ترتيب عبارتند از )راست به چپ(: 

  vbp. ، frm. -ب           frm. ، vbp. -الف
 frm. ، .vbf -د                    vbf. ، vbp. -ج

13 - كدام كنترل براي دريافت داده ها از كاربر مناسب است؟ 
د- فرم ب- كادر متن     ج- كادر عالمت      الف- برچسب   

14 - با استفاده از كدام خصوصيت عنوان يك فرم تعيين مي شود؟
 Enabled -د              Name -ج      Visible -ب            Caption -الف
15 - از كدام بخش در پنجره ويژوال بيسيك براي ايجاد كنترل ها روي فرم استفاده مي شود؟ 
الف- نوار ابزار  ب- جعبه ابزار        ج- نوار منو         د- پنجره خصوصيات  

16 - The VBA language can be used for programming in ........................
  a- Excel                    b- Access   c- Applications          d- all of above

 17 - Which of the following options can be used for creating a project in new project      

        dialog box?

  a- Recent     b- New           c- Existing          d- Open

ــپس انواع آن ها را با توجه به نزديكي آن به  ــي را تعريف كنيد س 18 - زبان برنامه نويس
زبان ماشين بيان كنيد.

19 - ويژگي هاي زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك را شرح دهيد.
20 - اجزاي اصلي در يك برنامه كاربردي را نام ببريد.

21 - كاربرد پنجره پروژه، خصوصيات، ابزار و تعيين موقعيت فرم را توضيح دهيد.
22 -  مفهوم رويداد را توضيح دهيد و كاربرد رويه رويداد را بيان كنيد.

23 - نحوه تنظيم خصوصيت در كنترل ها را در زمان اجراي برنامه توضيح دهيد.
ــيله آن ها مي توان موقعيت يك كنترل و فرم را در زمان  24-خصوصيت هايي كه به وس

نمايش تعيين كرد، توضيح دهيد.
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارسوم: توانايی درک و شناخت زبان برنامه نويسی ويژوال بيسيك و ايجاد يك برنامه كاربردی 

آزمون عملي 
ــاوي يك فرم، دو كنترل  ــتاندارد اجرايي ايجاد كنيد كه ح ــك برنامه از نوع اس 1 - ي
برچسب و دو كنترل كادر متن بوده و بتواند نام و نام خانوادگي كاربر را دريافت كند و نام 
وي را با رنگ قرمز روي زمينه سبز و نام خانوادگي را با رنگ آبي روي زمينه سفيد روي 
ــب نمايش دهد. در ضمن درصورت انجام عمل كليك روي كنترل هاي  كنترل هاي برچس

برچسب رنگ زمينه و قلم جابه جا شود.  
ــه گونه اي تغيير دهيد تا با انجام عمل كليك  ــماره يك را ب 2 - برنامه آزمون عملي ش

روي هر كادرمتن محتويات آن پاک شود.




