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 ( الوزن المثالي1نشاط )

 الهدف من النشاط:

انشاء تطبيق يعمل على فحص مدى مناسبة الوزن للطول و ذلك من خالل حساب معامل السمنة ثم 
 فحصه حسب المعادالت:

 (الطول بالمتر)   معامل السمنة = الوزن / الطول * الطول

 فان الوزن اقل من الطبيعي 20كان معامل السمنة اقل من  اذا

 مناسبفان الوزن  20و اعلى من  25اذا كان معامل السمنة اقل من 

 فان هناك وزن زائد 25و اعلى من  30اذا كان معامل السمنة اقل من 

 هناك زيادة مفرطة في الوزن فان  30اذا كان معامل السمنة من 

 خطوات العمل:

 أوال: تصميم واجهة التطبيق 

 األدوات المستخدمة:

 العدد الهدف منها المجموعة األداة

Horizontal Arrangment Layout 4 ترتيب األدوات بشكل أفقي 

Label User Interface عنونة مربعات النصوص 
 6 وعنونتهااخراج النتائج 

Textbox User Interface  2 والطولادخال الوزن 

Button User Interface  1 اخراج النتيجة عند الضغط عليه 

Image User Interface 1 اظهار صورة معبرة عن التطبيق 
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 ضبط الخصائص:

 االستخدام األداة المطبق عليها الخاصية

Text Button      وLabel  تغيير النص الظاهر على األدوات
 المحددة

Alignment Screen  على الشاشةتغيير محاذاة األدوات 

Picture Image تحميل صورة مناسبة 

 

 :بعد االنتهاء من التصميم نحصل على الواجهة االتية
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 ثانيًا: تجميع اللبنات البرمجية:

 حساب معامل السمنة (1)

 ،  ** تعريف متغير عام لحساب معامل السمنة

اللبنة الخاصة لكتابة اسم المتغير و اعطاؤه قيمة مبدئية  و اختيار Variablesمن خالل الضغط على المجموعة  
 =صفر

 

 ** حساب قيمة معامل السمنة من خالل المعادلة:

 2( 100معامل السمنة = الوزن / )الطول /
 )مع مراعاة حساب الطول بالمتر و ليس بالسنتميتر(

 

 Label4 **تخزين قيمة معامل السمنة في األداة 

 السمنةفحص قيمة معامل  (2)
 النتائج االتية:أحد **يتم االن فحص قيمة معامل السمنة لعرض 

 الوزن أقل من الطبيعي 
 الوزن مناسب 
  زيادة في الوزن 
  زياد مفرطة في الوزن 

 ( كاالتي:ifوذلك من خالل اتخاذ القرار من خالل استخدام جمل الفحص ) 

  من مجموعcontrol   نختارif 
 
 

تغيير إعداداتها   الضغط على األيقونة الخاصةمن خالل 
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  فحص القيمة المخزنة في المتغيرfactor  من خالل لبنة المقارنة من مجموعةmath 

 
 
 

 و تغيير المقارنة المطلوبة--
 

 

 

 

    لتصبح اللبنة كاالتي 
 
  ظهور طبيعة الوزن بعد الفحص فيLabel6 

 

 :ثم نكمل باقي عمليات الفحص لتصبح اللبنات كاالتي 
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  2+1يتم تنفيذ الخطوة ( عند الضغط على زر األمرbutton1 لذلك نختار الحدث )click 

 

 

 ويتم تجميع جميع اللبنات البرمجية السابقة داخل هذا الحدث..

 :مالحظة

 واختيار: connectالتطبيق من خالل الضغط على قائمة  معاينةيتم  (1)

 Emulator     عند العمل على البرنامج اوف الين 
 AI Companion   عند العمل على البرنامج اون الين 

 حفظ التطبيق: (2)
 و نختار   projectمن قائمة     aiaصيغة 

 و نختار   buildمن قائمة  apkصيغة 


