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  :02الدرس 

  .لدينا حتكم وحدة تطبيق يف األلوان استخدام كيفية ملعرفة نذهب :أهداف الدرس

ــة ندخل إىل تقنــــية الربجمة بدون كود مث نذهب إىل العنصر  بقنفس اخلطوات السا نتبع

New File   من شريط االدوات أو من أو من شريط القوائم علىFile   او من

  CTRL+Nخالل لوحــة املفاتيح بالضغط على 

  :سوف تظهر لنا النافذة التالـــــــــــة
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   New File Windowخالل هذا التطبيق يـكفي ان خنتار من 

Console Application-Without Coding 

  كما هو موضح يف الصــورة

 )The First Step( اخلطوة حتديد •

 .خطواتنا لشجرة جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن التفاعل عملية سنبدأ
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 املكونات متصفح لفتح التفاعل على اضغط - 1   

 )Console Application( اال حدد - 2

 )  Set Color( العنصر حدد - 3

  

  

 Console خنتار  Component Browserمن خالل 

Application  حندد العنصر  مثSet Color  مث ننقر فروق موافقOk   او

  ENTERعلى 

 فوق انقر البيانات، إدخال بعد أعاله الصورة يف كما املطلوبة البيانات وتدخل خصائص تعيني

 CTRL + Wمن خالل لوحــة املفاتيح  اضغط أو موافق

  :كم هو موضح يف الصورة التاليـــــــــــــــة
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  .خطواتنا لشجرة جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن التفاعل عملية سنبدأ

 Component Browserلفتح  Interact على اضغط - 1

  ) Console Application( اال حدد - 2

 Basic(حندد العنصر  Component Browserمن خالل 

Input/Output(  

 Okمن ننقر على الزر 
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  التاليـــــــة الصورة يف كما املطلوبة البيانات وتدخل خصائص تعيني

  

  Okمث ننقر على الزر 

  خطواتنا لشجرة جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن التفاعل عملية سنبدأ

 Component Browserلفتح  Interact على اضغط -1   
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 )Print Text( اال حدد - 2  

  )Print Text To Console( العنصر حدد - 3   

 Okمث نضعط على زر 

 

 فوق انقر البيانات، إدخال بعد أعاله الصورة يف كما املطلوبة البيانات وتدخل خصائص تعيني

 من خالل لوحة املفاتيح CTRL + W اضغط أو okموافق
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 خطواتنا لشجرة جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن التفاعل عملية سنبدأ

 )The First Step( اخلطوة حتديد •

 . خطواتنا شجرة ل جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن Interact عملية سنبدأ

 components browser فتح ل التفاعل على اضغط - 1  

  )Console Application( اال حدد - 2

  ) )Wait (Key/Seconds( العنصر حدد - 3 

  :كما هو مبيــــــــن يف الصورة
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 Entreأو بالنقر على لوحــة املفاتيح على  Okمث نقوم بالضغط على زر 

 

  كم يف الصورة يف الصورة السابقـــة املطلوب البيانات وأدخل خصائص تعينيمث نقوم ب

 خطواتنا لشجرة جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن التفاعل عملية سنبدأ

  )The First Step( اخلطوة حتديد •

 . خطواتنا شجرة ل جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن Interact عملية سنبدأ

   components browser فتح ل التفاعل على اضغط - 1  

 )Console Application( اال حدد - 2
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 )Set Color( العنصر حدد - 3

 

 okمث نقوم بالضغط على الزر 

  :التاليــــــةكم يف الصورة  املطلوب البيانات وأدخل خصائص تعينيب مث نقوم 
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 خطواتنا لشجرة جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن التفاعل عملية سنبدأ

  )The First Step( اخلطوة حتديد •

 . خطواتنا شجرة ل جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن Interact عملية سنبدأ

  components browser فتح ل التفاعل على اضغط - 1  

 )Console Applicatio( اال حدد - 2

  )Basic Input/Output( العنصر حدد - 3

 Okiمث نقوم بالضغط علـــــــى الزر 
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  مث نقوم بالتعليم كما هو مبني يف الصورة السابقـــــــــــة

 خطواتنا لشجرة جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن التفاعل عملية سنبدأ

  )The First Step( اخلطوة حتديد •

 . خطواتنا شجرة ل جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن Interact عملية سنبدأ

   components browser فتح ل التفاعل على اضغط - 1  

 )Print Text( اال حدد - 2

  )Print Text To Console( العنصر حدد - 3

  كم يف الصورة املطلوب البيانات وأدخل خصائص تعينيمث نقوم ب
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  okثن نقوم بالضغط على زر موافق 

 الصورة يف كما املطلوبة البيانات أدخل و خصائص تعيني
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 خطواتنا لشجرة جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن التفاعل عملية سنبدأ

 )The First Step( اخلطوة حتديد •

 . خطواتنا شجرة ل جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن Interact عملية سنبدأ

 components browser فتح ل التفاعل على اضغط - 1  

  )Console Application( اال حدد - 2

  ) )Wait (Key/Seconds( العنصر حدد - 3 

  :كما هو مبيــــــــن يف الصورة
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 Entreأو بالنقر على لوحــة املفاتيح على  Okمث نقوم بالضغط على زر 

  كم يف الصورة يف الصورة السابقـــة املطلوب البيانات وأدخل خصائص تعينيمث نقوم ب
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 خطواتنا لشجرة جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن التفاعل عملية سنبدأواألن 

 )The First Step( اخلطوة حتديد •

 . خطواتنا شجرة ل جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن Interact عملية سنبدأ

 components browser فتح ل التفاعل على اضغط - 1  

  )Console Application( اال حدد - 2

  )Set Color( العنصر حدد - 3
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 okمث نقوم بالضغط على الزر 

  كم يف الصورة التاليــــــة املطلوب البيانات وأدخل خصائص تعينيمث نقوم ب 
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 خطواتنا لشجرة جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن التفاعل عملية سنبدأ

  )The First Step( اخلطوة حتديد •

 . خطواتنا شجرة ل جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن Interact عملية سنبدأ

  components browser فتح ل التفاعل على اضغط - 1  

 )Console Applicatio( اال حدد - 2

  )Basic Input/Output( العنصر حدد - 3

 Okiمث نقوم بالضغط علـــــــى الزر 
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  بالتعليم كما هو مبني يف الصورة السابقـــــــــــة مث نقوم

 خطواتنا لشجرة جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن التفاعل عملية سنبدأ

  )The First Step( اخلطوة حتديد •

 . خطواتنا شجرة ل جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن Interact عملية سنبدأ

   components browser فتح ل التفاعل على اضغط - 1  

 )Print Text( اال حدد - 2

  )Print Text To Console( العنصر حدد - 3

  كم يف الصورة املطلوب البيانات وأدخل خصائص تعينيمث نقوم ب
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  okثن نقوم بالضغط على زر موافق 

 الصورة يف كما املطلوبة البيانات أدخل و خصائص تعيني
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 Okiمث نقوم بالضغط على زر 

 خطواتنا لشجرة جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن التفاعل عملية سنبدأ

 )The First Step( اخلطوة حتديد •

 . خطواتنا شجرة ل جديدة خطوات لتوليد جديدة اآلن Interact عملية سنبدأ

 components browser فتح ل التفاعل على اضغط - 1  

  )Console Application( اال حدد - 2

  ) )Wait (Key/Seconds( العنصر حدد - 3 
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  :كما هو مبيــــــــن يف الصورة

  

 Entreأو بالنقر على لوحــة املفاتيح على  Okمث نقوم بالضغط على زر 

 كم يف الصورة يف الصورة السابقـــة املطلوب البيانات وأدخل خصائص تعينيمث نقوم ب

  او ترمجــةواألن نقم بالغضط على زر تطبيق 

  الربنامج كم هو مبني يف الصورةونكون قد حصلنا على 
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