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خواندن آرایه:

foreach (string str in name) 
 MessageBox.Show(str); 

مرتب سازی و معکوس کردن آرایه:

Array.Sort(نام آرایه); 

:معکوس کردن آرایه

Array.Reverse(نام آرایه); 

نمایش دهد؟ listBoxبا استفاده از آرایه، روزهای هفته را در یک کنترل ای بنویسید که برنامه (1مثال

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    string[] str_dayweek=new string[7]; 
    str_dayweek[0] = "شنبه"; 
    str_dayweek[1] = "یکشنبه"; 
    str_dayweek[2] = "دوشنبه"; 
    str_dayweek[3] = "سه شنبه"; 
    str_dayweek[4] = "چهار شنبه"; 
    str_dayweek[5] = "پنج شنبه"; 
    str_dayweek[6] = "جمعه"; 

for (int i = 0; i <= 6; i++) 
    { 

   listBox1.Items.Add(str_dayweek[i]); 
    } 
} 
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 نمایش دهد؟ listBox هایدهید که روزهای فرد و زوج را در کنترلتغییر را به صورتی  1برنامه مثال (1تمرین

 

مدردودی بده نمدره ابولی، تعدداد نمره تعداد نمره را از ورودی دریافت کرده و  20حداکثر ای بنویسید که برنامه (2مثال

 را محاسبه و نمایش دهد؟ یک همراه درصد هر

 

public partial class Form1 : Form 
    { 
        float[] float_mark = new float[20]; 
        int int_count = 0; 
        int int_countPass = 0; 
        int int_countFail = 0; 
 
private void ADD_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (tBMark.Text != "" && int_count <= 19) 
            { 
                string str_mark = tBMark.Text; 
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                float_mark[int_count] = float.Parse(str_mark.Replace('.','/'));               
                if (float_mark[int_count] >= 0 && float_mark[int_count] <= 20) 
                { 
                    lBMark.Items.Add(tBMark.Text); 
                    if (float_mark[int_count] < 10) 
                        int_countFail++; 
                    else 
                        int_countPass++; 
                    int_count++; 
                    tBCount.Text = int_count.ToString(); 
                } 
                else MessageBox.Show("نمره محدوده در خطا"); 
            } 
            else 
                MessageBox.Show("نمرات تعداد در محدودیت یا خالی نمره "); 
        } 
 
 
private void Calculate_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            tBCountFail.Text = int_countFail.ToString(); 
            tBCountPass.Text = int_countPass.ToString(); 
 
            float floatPercentFail = ((float)int_countFail / int_count)*100; 
            tBPercentFail.Text = floatPercentFail.ToString(); 
 
            float floatPercentPass = ((float)int_countPass / int_count) * 100; 
            tBPercentPass.Text = floatPercentPass.ToString(); 
        } 
} 

 اضافه نمایید؟ 2اابلیت مرتب سازی صعودی و نزولی را به برنامه مثال (2تمرین
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 نوع داده شمارشی:

تواندد شود فقدی میمتغیری که از نوع تعریف میکنیم و ه ها استفاده میاگر بخواهیم نوع داده جدیدی بسازیم از شمارند

 کنید.که شما تعیین می مقداری داشته باشد

 

 تعریف نوع داده ای شمارشی:

 نام دلخواه enum  نوع دسترسی

} 

 لیستی از نام ها و کلمات

{ 

 مثال:

public enum age 
        { 
            child, 
            young, 
            adult 
        }    

شدوند و بده طور پیش فرض از عدد صدفر شدروع میبه  باشد وبا یک عدد ثابت میمعادل هر یک از اعضای نوع شمارشی 

 گردند.ترتیب یک واحد اضافه می

 

 دسترسی به اعضای نوع داده ای شمارشی:

 ;نام عضو.نوع داده ای شمارشی

age.adult; 
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 تعریف یک متغیر از نوع داده ای شمارشی:

نوع داده ای شمارشی    نام متغیر ; 

age person; 

 متغیرهای سفارشی:دهی مقدار

 مقدار= نام متغیر;

person = age.adult; 

 ؟برنامه ای بنویسید که گروه سنی کاربر را با توجه به سن او مشخص کند (3مثال

 

 
 

public enum ageGroup 
        { 
            child, 
            young, 
            adult 
        } 
 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
           ageGroup person; 
           person=ageGroup.child;  

                        
           int age=int.Parse(textBox1.Text); 
           if (age >= 18) 
                person = ageGroup.adult;               
           else if(age>=10) 
                person=ageGroup.young;                             
           else if (age>=1) 
                person = ageGroup.child;                             
                 
           MessageBox.Show(person.ToString()); 
        } 
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 آن: مفهوم ثابت و تعریف و نحوه استفاده از

 درصدد باشدد و از آن در 7مالیات حقوق یک کارمند را محاسبه کند و مقددار آن  فرض کنید برنامه ای بنویسیم که مقدار

مجبور است که تمام کدها را جستجو کرده جاهای مختلف برنامه استفاده کنیم و حال اگر مالیات تغییر کرد برنامه نوی  

راه حل بهتدر تعریدف یدک ثابدت و اسدتفاده از آن در طدول  باشد.و مقدار آن را تغییر دهد که کاری مشکل و زمان بر می

  باشد.برنامه می

د اسدتفاده بایست مقداردهی اولیه شوو سپ  نوع داده ای و نام ثابت که می constبرای تعریف یک ثابت از کلمه کلیدی 

 نوع دسترسی به ثابت را مشخص کنید.توانید در ابتدای تعریف میهمننین  کنیم.می

 مثال:

;a=8 int const public 
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 و استفاده از کادرهای محاوره ای نمایشپنجم : فصل 

 

 

 کدادر محداوره ای بدرای نمدایش پیدام،ای در بسیاری از برنامه ها کاربرد دارد.به عندوان مثدال های محاورهاستفاده از کادر

در این فصل اصد داریم با مطدر  کدردن مثالهدایی کداربردی نحدوه ی اسدتفاده از ذخیره کردن آن و غیره. بازکردن فایل،

 کادرهای محاوره ای را آموزش دهیم.

 

 :MessageBox ایکادر محاوره

هدای تدوانیم آیکندر هنگام برنامده نویسدی می .باشدمیاین کادر برای نمایش یک پیام به کاربر و برای دریافت جواب آن 

 عنوان به همراه متن پیام را تنظیم نماییم. تعیین دکمه پیش فرض و دکمه های موجود، اابل استفاده در این کادر،

 

 :MessageBox ایکادر محاورهآیکونهای قابل استفاده در 
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 :MessageBox ایکادر محاورههای موجود برای دکمه

 

 

 :MessageBox ایکادر محاورهدر  تنظیم دکمه پیش فرض

 شود.تنظیم این دکمه به ترتیب از سمت چپ در نظر گرفته می

 

  مثال:

 

MessageBox.Show("my text","my caption", 

MessageBoxButtons.OKCancel, 

MessageBoxIcon.Information, 

MessageBoxDefaultButton.Button1); 
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 کنیم.استفاده می DialogResultداده ای نوع متغیری با ر پیام از دریافت خروجی کادبرای 

 مثال:

DialogResult result; 
            result=MessageBox.Show("قصد خروج دارید؟", 
 ,"خروج"                
                MessageBoxButtons.YesNoCancel, 
                MessageBoxIcon.Information, 
                MessageBoxDefaultButton.Button3); 

 

وی دکمده یدک کدادر بدا کلیدک بدر رو بدوده جعبه متن  یک فرم شامل یک دکمه ودارای که  بنویسیدای برنامه (1مثال

 نمایش دهد؟ جعبه متنتخاب کرده را در ای پیام ظاهر شده وکلیدی که کاربر انمحاوره

 

 

 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        {                        
            DialogResult result; 
            result=MessageBox.Show("قصد خروج دارید؟", 
 ,"خروج"                
                MessageBoxButtons.YesNoCancel, 
                MessageBoxIcon.Information, 
                MessageBoxDefaultButton.Button3); 
 
            if (result == DialogResult.Yes) 
                Application.Exit(); 
            else 
                textBox1.Text = result.ToString(); 
        } 

 

 باشد؟ Noو  Yesرا به صورتی تغییر دهید که کادر محاوره ای پیام فقی شامل دو دکمه  1برنامه مثال (1تمرین
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 :openFileDialogکنترل 

 توانید فایلی را باز کنید.بوسیله این کنترل می

 

 

 :saveFileDialogکنترل 

 کنید. ذخیرهتوانید فایلی را بوسیله این کنترل می
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 :fontDialogکنترل 

 بوسیله این کنترل کاربر می تواند فونتی را انتخاب کند تا اطالعات با آن فونت نمایش داده شود.

 

 

 :colorDialogکنترل 

در موااعی ممکن است نیاز داشته باشید به کاربر اجازه دهید رنگی را در برنامه انتخاب کند. در این موااع از ایدن کنتدرل 

 شود.استفاده می
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تغییدر رند   ،تغییر آن ،آنذخیره  های متنی،ای با فرم زیر طراحی کنید که اابلیت بازکردن و نمایش فایلبرنامه (2مثال

 و فونت را داشته باشد؟

شود فایل متنی کده بدیش از باشد که باعث میمی trueبرابر  textboxکنترل  multiLineدر این برنامه خاصیت  نکته:

 دهیم.یک خی است را نمایش 

 
 

private void btnOpen_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //Open Button 
            openFileDialog1.Filter = "txt Files|*.txt|All Files|*.*"; 
            openFileDialog1.FilterIndex = 2; 
            if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

textBox1.Text=File.ReadAllText(openFileDialog1.FileName);             
        } 
 
 
private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //Save Button 
            saveFileDialog1.DefaultExt = "txt"; 
            saveFileDialog1.OverwritePrompt = true; 
            saveFileDialog1.Filter = "txt Files|*.txt|All Files|*.*"; 
            if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
                System.IO.File.WriteAllText(saveFileDialog1.FileName, textBox1.Text);            
        } 
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