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 مكىهاث الـActivity . 

 دوزة حُاة الـActivity . 



 توصيف التطبيق : ANDROIDمكونات مشروع 

Source 

code 

UI 

تصميم واجهة 

 التطبيق

 ملفات تصميم المشروع 

,  نصوص, أبعاد , ألوان > 

<ثيمات   

مجلد يتضمن 

صور المشروع 

 بعدة قياسات



في أي لغت بسمجت عىدما هلىم بإوشاء مشسوع جدًد فإهه طدخكىن ملفاث خاصت بهرا 
 ًضأاملشسوع ، 

 
 ًخم جىلُدها في بسمجت جعبُلاث الاهدزوٍد جىجد ملفاث أطاطُت  ا

 
 جللائُا

ظهس فيها جسكُبت مشسوعك عىد   :، وهي كما ًلي  اوشاء املشسوع الخاص بالخعبُم ،  ٍو

المجلد Java  : 

على ملفاث الجافا وهي امللفاث التي طخحخىي الكىد الخاص  املجلدهرا ًحخىي       
 .و أكىاد اخخباز  الخعبُم  باملشسوع

ملف Androidmenifest.xml : 

أدوى  activity مثل عدد الـ بإوشائهمعلىماث ووصف للخعبُم الري كمىا على ًحخىي      
 .الخ...مىازد الجهاش التي ًخعامل معها الخعبُم , اصداز أهدزوٍد ٌعمل علُه الخعبُم 

 

 : ANDROIDمكونات مشروع 



 : ANDROIDمكونات مشروع 

ملف  build.gradle : 

 
 
ظخخدم في إضافت املكخباث الخازجُت إلى مشسوع الاهدزوٍد  غالبا ٌُ  .ما 

 المجلد res : 

حخىي  على املصادز في مشسوع الاهدزوٍد كـ ملفاث الخصمُم والصىز والىصىص ، ٍو
خضمً   : ٍو

 

• : colors.xmlالالىان الخاصت باملشسوع ً  .ٌظخخدم هره امللف لخخٍص

•dimens.xml :  كُم ألابعاد للُاطاث العىاصس التي ًخم ً ظخخدم هرا امللف لخخٍص َو
 .إضافتها إلى الشاشت كاألشزاز وغيرها 

• styles.xml :ظخخدم هره امللف لخحدًد زُم وشكل الخعبُم وهى أشبه ب في   CSS فملَو
ب   .صفحاث الٍى

•strings.xml  : الىصىص الخاصت باملشسوع ً ظخخدم هره امللف لخخٍص  .َو
 



 : ANDROIDمكونات مشروع 

 باإلضافت لىجىد مجلداث ًخم اضافتها 
 
ا  :عىد الخاجت لها مثل  ًدٍو

مجلد assets : 

حخىي على امللفاث   .الخ .. .. html للمشسوع كـ الخعىط وصفحاث إلاضافُت ٍو

مجلد raw :  

حخىي هره املجلد على امللفاث الصىجُت التي ًخم اطخخدامها في   . املشسوعٍو



 : ANDROIDمكونات مشروع 

إلوشاء أبعاد ًمكً جعبُلها على العىاصس :  dimens.xml ملف
 
 
: املىجىدة ضمً شاشت الخعبُم و ًخم الىصىل إليها بكخابت مثال

@dimens\mid . 

لخضمين ألىان إضافُت لأللىان املىجىدة في :  color.xml ملف
 
 
: بِئت العمل عىد الخاجت لرلك و ًخم الىصىل للىن بكخابت مثال

@colors\colorPrimary  . 

اسم الخاصية 

و هو 

 اختياري

قيمة مسندة 

للخاصية و 

 هي اختيارية

اسم الخاصية 

و هو 

 اختياري

قيمة مسندة 

للخاصية و 

 هي اختيارية

 : ANDROIDمكونات مشروع 



 : ANDROIDمكونات مشروع 

ًخضمً الصىز املىجىدة في الخعبُم بأحجام مخخلفت :  mipmap مجلد

و ذلك ملساعاة كُاطاث الشاشاث ألاجهصة  التي طِخم حشغُل عليها الخعبُم 
 .دون أن ًدشىه مظهسه 

ٌظخفاد مً هرا امللف عىد الخاجت لترجمت :  string.xml ملف
ت , عسبُت > الخعبُم ألكثر مً لغت  ًخم الىصىل ملحخىاه < ,الخ...إهكليًز

 .string\BtnTxt@: بكخابت 

 : ANDROIDمكونات مشروع 

اسم الخاصية 

و هو 

 اختياري

قيمة مسندة 

للخاصية و 

 هي اختيارية



 Activity  النشاط

click click 



كل  هي عبازة عً الشاشت التي ًساها املظخخدم في الخعبُم أي بمعنى أن
أكثر مً  الخعبُم ًحىي أن ًمكً  ,  Activityفي جعبُلك حظمى بـ   شاشت

Activity   واحدةجعبُم ًحخىي على ألاكل شاشت لكً أي و . 

 الغسض السئِس ي مً الـActivity  املظخخدم مع الخعبُم جفاعل هى إجاحت
 . و غيرها كــالضغغ على ألاشزاز أو إدخال بُاهاث 

الـActivity   ألاحُان جكىن بعض  وجكىن في بعض ألاحُان ظاهسة للمظخخدم
طىأحي  و Activity الـ حُاةبـ دوزة حظمى مخفُت أو غير وشعت ، هره الخاالث 

 .على شسحها بالخفصُل 

 Activity  النشاط



 ؟Activityمَم جخكىن الـ ◦

ظُت   activityجخكىن الـ أهدزوٍد في أي مشسوع  ً زالزت عىاصس زِئ  : هي وم

ًخم إضافتها الى هره الشاشت ، كمثال وظُفت   : جافا كالض 1) هرا الكالض الخحكم في العىاصس التي 
ًخم كخابت كىد معالج :  عىدما هٍسد إظالق حدر معين عىد الضغغ على شز في هره الشاشت فإهه 

 .الخدًث في هرا الصف 

ً ملف وهى   :  layoutملف 2) ٍوحخىي على جصمُم الىاجهت التي طخظهس   xmlعبازة ع
ب العىاصس عليها   .للمظخخدم وكُفُت جسِج

وكالض الجافا بحُث أن كل عىصس في ملف   layoutًلىم بالسبغ بين ملف اـل : R.javaملف 3)
layout  ًخم جحدًدid  اـل ً ًخم الىصىل لهره العىاصس   R.javaفي ملف   idفٍسد له وٍخم جخٍص زم 

ً خالل الـ   .بها الخاصت  idوالخحكم فيها م

 

 Activity مكونات الــ 



 Activity دورة حياة  الــ 

 بدء التطبيق

 تشغيل التطبيق

 ايقاف التطبيق و بقاءه بالذاكرة إيقاف مؤقت للتطبيق

 ايقاف التطبيق و تحرير الذاكرة



 .  Activityمجمىعت مً الاحدار التي جمس بها الـ هي  :  Activityدوزة حُاة 

فها عبر  و مجمىعت مً الدوال املىجىدة في الصف ًخم حعٍس

AppCompatActivity  ًلي كماوهي : 

onCreate :  خم اطخدعائها  .اول مسة  Activityالـ  إوشاءعىد ٍو

onStart  : الـ كبل ظهىز اطخدعائها ًخمActivity  على الشاشت. 

onResume  : أمام املظخخدمظهىز الشاشت عىدما ًخم اطخدعائها ًخم. 

 Activity دورة حياة  الــ 



onPause : عىد الاهخلال مً  غالبا ًخم اطخدعاء هره الدالت
Activity  ألخسي فخصبح ألاولى بحالتpause  بِىما الجدًدة بحالت 
Resume عىد الضغغ على شز وكرلك حظخدعىBack   في جهاش

 .الهاجف

onStop :  ًخم اطخدعائها عىدما جكىن  الـActivity  مخفُت أي غير ظاهسة
 .ولكنها ماشالذ مىجىدة في الراكسة للمظخخدم

onDestory :  الـ  إنهاءًخم اطخدعائها عىدActivity   بىاطعت الىظام وهىا
 .مً الراكسة activityًخم إشالت الـ 

onRestart :  خم اطخدعائها عىدما جكىن الـ وزم   stopفي حالت   Activityٍو
 .حعىد للظهىز مسة أخسي 

 

 

 Activity دورة حياة  الــ 



 جهات االتصال

 Activity َدوال دورة حياة  الــ 

استدعاء الدالة 

OnCreate 

عند التشغيل 

.ألول مرة  

استدعاء الدالة 

onStart 

عند التهيئة 

.لظهور الشاشة  

 الشاشة الرئيسية

2 1 

Activity 1 

 استدعاء الدالة

onResume 

عند ظهور 

الشاشة 

.للمستخدم  

3 

 العودة للشاشة الرئيسية

شاشة جهات 

 االتصال

Activity 2 

عند االنتقال لشاشة جهات 

 Activit2االتصال تمر 

بينما  3و  2بالمرحلتين 

بحالة  Activity1تصبح 

Pause . 

4 

يتم استدعاء  Activity1 العودة لـ عند 

وعندما تظهر أمام  onRestartالدالة 

.  onResumeالمستخدم يتم استدعاء 

.   stop لحالة Activit2بينما تنتقل 

وبحال إيقاف تشغيلها نهائياً يتم استدعاء    

 .  onDestoryالدالة

 

5 



“ 
            


