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تو در تو:  if ساختار

گیدرد کده بده تو در تو شکل می  if کنیم یک ساختاراستفاده میو پشت سر هم بصورت متوالی  ifهنگامیکه از دستورات 

باشد:شکل زیر می

if (عبارت منطقی) 

{ 

1دستور شماره  ; 

} 

else if   (2)عبارت منطقی

} 

2دستورات شماره   

{

به عنوان ورودی ارسال کدرده  sayHelloبرنامه ای بنویسید که یک نام را دریافت کرده و آن را به یک متد با نام  (1مثال

و در غیدر پیغام سالم به همدراه ندام دریافدت شدده در صورتی که نام دریافت شده علی یا احمد بود  sayHelloو در متد 

 تو در تو استفاده گردد( if)از ساختار  خطا در کادر پیغام نمایش داده شود؟ کلمهاینصورت 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  sayHello(textBox1.Text); 
} 

private void sayHello(string str1) 
{ 

if (str1 == "علی") 
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                MessageBox.Show("سالم " + str1); 
            else if(str1=="احمد") 
                    MessageBox.Show("سالم " + str1);               
                        else 
                MessageBox.Show("خطا");       

                    } 

 

 :switchدستور 

بده جدای  کندیمدر مواردی که بخواهیم حالت های مختلف یک عبارت را بررسی کرده و براسداس آن دسدتوراتی را اجدرا 

 به شکل زیر است: آن استفاده کنیم که ساختار switchتوانیم از دستور تودرتو می ifاستفاده از 

switch (عبارت) 

{ 

  1caseمقدار:

1دستور ; 

break; 

  2caseمقدار:

2دستور ; 

break; 

. 

. 

default: 

هینکدام از شرایی برارار نباشدسایر دستورات در صورتی که   

break; 

{ 
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شوند متغیرهایی هسدتند کده دارای مقدادیر پیوسدته هسدتند مانندد استفاده می switchمتغیرهایی که در جلوی دستور 

 متغیرهای رشته ای  و یا عدد صحیح.

 

 استفاده گردد؟ switchتو در تو از دستور  ifبه جای ساختار  1مثالدر برنامه  (1تمرین

 

 : switchدر دستور  های چندگانهحالت

اجباری وجود ندارد که تنها یک حالدت مدورد بررسدی ادرار  switchهای مختلف در شرط جلوی دستور در بررسی حالت

بررسی کنید تا در صورتیکه هر کددام از آنهدا رد داد دسدتورات مدورد  caseحالت را در مقابل یک  توانید چندمی بگیرد.

 .نظر اجرا گردد

case 1مقدار : 

case 2مقدار : 

 ;دستورات

breake; 

 

 استفاده گردد؟های چندگانه آن و حالت switchتو در تو از دستور  ifبه جای ساختار  1مثالدر برنامه  (2تمرین
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 ای:عملگرهای مقایسه

 غلی است. یاشوند و نتیجه آنها یکی از دو مقدار درست مقایسه داده ها استفاده میبرای 

 مثال نشانه عملگر ریاضی #Cعملگر زبان  نام عملگر

 DELTA==0 = = = برابری

 "NAME !="AMIN ≠ = ! نامساوی

 X<number > > کوچکتر

 X<=A <=  <=  کوچکتر یا مساوی

 Temprature>25 < < بزرگتر

 c=<(a+b) >=  >=  بزرگتر یا مساوی

 

 عملگرهای منطقی:

باشند و عملوندهای آنها عبارت درست و غلی اسدت و نتیجده هایی هستند که بصورت بصورت یکتایی یا دوتایی میرعملگ

 باشد.میغلی  درست یاای مانند عملگرهای مقایسهآنها نیز 

 اولویت نام عملگر عالمت عملکرد
معکوس ارزش عملوند را 

 کند.می
 1 نقیض !

تنها درصورتیکه هردو 

باشند نتیجه  trueعملوند 

خواهد  trueاین عمگر نیز 

بود در غیر این صورت 

false .است 

 2 و &&

اگر حداال یکی از عمگرها   3 یا ||
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true  باشد این عملگر نیز

 خواهد بود.

اگر ارزش این عملوندها 

مخالف یکدیگر باشند نتیجه 

 خواهد بود trueاین عملگر 

 4 یا انحصاری ^

 

و ابل از آن عملگر عالمت  باشد trueاگر حاصل شرط برابر  رود.می ربرای معکوس کردن رشته بکا #Cعالمت ! در  نکته:

 خواهد شد. false! استفاده شود نتیجه 

 "if(!(strname=="Robbin)) مثال:

 

 عملگرهای منطقی استفاده گردد؟ به همراه ifتو در تو از دستور  ifبه جای ساختار  1مثالدر برنامه  (3تمرین

 

 

برنامه بنویسید که تاریخ تولد کاربر را دریافت کرده و با کلیک بدر روی دکمده اجدرا مداه تولدد کداربر محاسدبه و  (2مثال

 نمایش داده شود؟

 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        {            
            string str_bd; 
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          str_bd = textBox1.Text;             
            string str_m = str_bd.Substring(5, 2); 
            int int_m = int.Parse(str_m); 
             
            switch (int_m) 
            { 
                case 1: 
                    label5.Text = "فروردین"; 
                    break; 
                case 2: 
                    label5.Text = "اردیبهشت"; 
                    break; 
                case 3: 
                    label5.Text = "خرداد"; 
                    break; 
                case 4: 
                    label5.Text = "تیر"; 
                    break; 
                case 5: 
                    label5.Text = "مرداد"; 
                    break; 
                case 6: 
                    label5.Text = "شهریور"; 
                    break; 
                case 7: 
                    label5.Text = "مهر"; 
                    break; 
                case 8: 
                    label5.Text = "آبان"; 
                    break;                 
                case 9: 
                    label5.Text = "آذر"; 
                    break; 
                case 10: 
                    label5.Text = "دی"; 
                    break; 
                case 11: 
                    label5.Text = "بهمن"; 
                    break; 
                case 12: 
                    label5.Text = "اسفند"; 
                    break; 
                default: 
                    MessageBox.Show(".توجه" ,"فرمت تاریخ تولد صحیح نمی باشد", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                    break;                
            } 
 
        } 
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 ایجاد کنید تا فصل تولد و سن کاربر محاسبه و نمایش داده شود؟ 2تغییراتی در برنامه مثال (4تمرین

 

 ساختارهای تکرار:

و یا هنگامیکه شرایطی برارار باشد تکدرار شدود از سداختارهای چند دستور به مقدار مشخص  درصورتیکه بخواهیم یک یا

 کنیم.تکرار و یا حلقه استفاده می

 

 :for حلقه

 باشد:شود که شکل کلی آن بصورت زیر میاستفاده می forحلقه برای تکرار با دفعات مشخص از 

for(تغییر مقدار متغیر; عبارت منطقی ; عبارت منطقی= نام متغیر) 

 دستور;

 مثال:

private void btnForLoop_click(object sender,event Argse) 
         { 
            //Declare a Loop  
            int intCount; 
            //Perform a Loop  
          for(intCount=1;intCount<=5;intCount+=1) 
             { 
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                //Add the item to the 
                 lstData.items.Add("I'm item"+intCount+"in the list"); 
              }                 

         } 

 

 :whileحلقه 

 باشد:شکل کلی آن بصورت زیر می

while (  عبارت منطقی)   

 ; دستور

 

 do while:   حلقه 

 باشد:شکل کلی آن بصورت زیر می

do 

 ;دستور

while (عبارت منطقی); 

 

 :do whileو  whileشباهت دستور 

تفاوت ایدن دو دسدتور در ایدن  شوددر هر دو تا واتی که شرط موجود در عبارت منطقی درست باشد دستورات تکرار می

 شوند.دستورات حداال یکبار اجرا می do whileاست که در 

 

 

 

C# برنامه نویسى به زبان مدرس: اسماعیل طغرایى

www.Toghraee.ir



 
 

22 
 

 :foreachحلقه 

اسدتفاده  foreachباشدد حرکدت کندیم از دسدتور از اشیا کده اغلدب آرایده می واتی بخواهیم بین اعضای یک مجموعه

 کنیم که شکل کلی آن بصورت زیر است:می

 )foreachنوع داده     متغیرنام      in       نام آرایه نام(

 دستور;

 مثال:

string[] str = new string[2]; 
str[0]= "a"; 
str[1]= "b"; 
foreach (string s in str) 
        MessageBox.Show(s); 

 :forمثال ابل با حلقه 

string[] str = new string[2]; 
str[0]= "a"; 
str[1]= "b"; 
for (int i = 0; i <= 1; i++) 
        MessageBox.Show(str[i]); 

برنامده را بررسدی های فدرم را وارد کنیدد. سدپ  عملکدرد های مربوط به دکمدهفرم زیر را طراحی کنید و کد (5تمرین

 نمایید.
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private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            for (int i = 1; i <= 10; i++) 
                listBox1.Items.Add(i); 
 
            for (int j = 10; j >= 1; j--) 
                listBox1.Items.Add(j); 
        } 
 
 
private void btnRemove_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            listBox2.Items.Add(listBox1.SelectedItem); 
            listBox1.Items.Remove(listBox1.SelectedItem);            
        } 
 
 
private void btnClear_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            listBox1.Items.Clear(); 
        } 

 

 خروج زود هنگام از حلقه:

 استفاده کنیم.break  توانیم از دستوربرای خروج از حلقه تکرار تحت شرایطی خاص می

 

  :عدم اجرای دستورات حلقه

 کنیم.میاستفاده  continueدر شرایطی خاص که برای این منظور از دستور 

 مثال:

for(int intCount=1;intCount<=15;intCount++) 
            { 
                if((intCount % 3)==0) 
                    continue; 
                lstData.Items.Add(intCount); 
            } 

 شوند.اجرا نمیcontinue دستورات بعد از  continueدر صورت اجرای دستور 
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شداخص حجدم بددن کیلدوگرم( کداربر را دریافدت کدرده و واحد: متر( و وزن )واحد: ای بنویسید که اد )برنامه (6تمرین

(Body Mass Index  =BMI)  او را مشخص نماید؟بدن او را محاسبه کند و وضعیت 

BMI مخفف عبارت انگلیسی Body Mass Index  شودمی محاسبهبه صورت زیر  و باشدبدن می حجمیعنی شاخص: 

 

به دو پارامتر یعنی اد و وزن خود نیاز دارید. هنگامی که اد و وزن خود را اندازه گرفتید، وزنتان بر  BMI برای محاسبه ی

سدانتیمتر  170کیلو گرمی با اد  70ادتان بر حسب متر تقسیم کنید. به طور مثال یک فرد  2حسب کیلوگرم را بر توان 

 .می باشد 24.22شاخص توده بدنی دارای 

BMI مواجه هستید کمبود وزندهد که شما به نشان می 18.5از  رکمت. 

BMI است مناسبدهد که وزن شما نشان می 25تا  18.5 از. 

BMI دارید اضافه وزندهد که شما کمی نشان می 30تا  25 از. 

BMI است چاقی متوسطدهنده نشان 35تا  30 از. 

BMI است چاقی شدیددهنده نشان 40تا  35 از. 

BMI  باشدمی چاقی مفرطدهنده نشان و بیشتر از آن 40از. 
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 ایآشنایی با ساختارهای داده: چهارم فصل 

 

 

را در فصول گذشته نحوه کارکردن با متغیرهای ساده برای نگهداری اعداد صحیح و رشدته هدا بده همدراه اعدداد اعشداری 

ثابت هدا را و  شمارنده ها یا نوع داده ای شمارشی های داده ای از ابیل آرایه ها،اصد داریم ساختار در این فصلآموختید. 

 بیاموزیم.

 

 آرایه:و نحوه تعریف مفهوم 

 گیرند.هم ارار میسر ت بصورت پش حافظهباشند که در مجموعه ای از متغیرهای همنام می

 نوع داده ای  [ ]نام متغیر  = newنوع داده ای  ]تعداد خانه های آرایه;[

float[] mark = new float[10]; 

 

 مقدار دهی آرایه:

mark[0] = 12.5f; 
mark[1] = 10.75f; 
mark[2] = 4; 

 

 دیگر برای مقدار دهی آرایه: یروش

string[] name = new string[] { "ali", "ahmad" }; 
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