
 

 

 لرَحیمِابِسْمِ اهللِ الرَحْمنَ 

 دومقسمت  – ها حلقه ←  ۰۲بخش  –شارپ  آموزش سی

 مقدمه 

شارپ، ما مقدار شروع و پایان یک حلقه را توسط خودمان در کدها مشخص  ها در زبان سی در قسمت اول آموزش حلقه

توانیم که این مقدار را از کاربر توسط یک شیء  اما ما می کرد. کردیم و در هنگام اجرای برنامه، این مقدار ثابت بود و تغییری نمی

 ه مقدار شروع و پایان را در حین اجرای برنامه تعیین کنیم.( دریافت کردText Box)مثالً یک 

 تعیین شروع و پایان یک حلقه توسط کاربر 

را در درون فرم خود قرار  Text Boxبسازید و سپس دو عدد  Windows Applicationیک پروژه جدید از نوع 

 .Loop Endنامگذاری کرده؛ دومی را  Loop Startرا  Labelافه کنید. اولین را اض Buttonو یک  Labelدهید. همچنین دو 

 فرم شما شکلی شبیه به شکل زیر را داشته باشد.

 

کلیک کرده -دابل خود Buttonها هستند. پس بر روی  کاری که قرار است انجام دهیم، گرفتن مقدار شروع و پایان حلقه

 به شکل زیر تعریف کنید: intمتغیر از نوع  سهو پس از ورود به بخش کدها، 

int loopStart; 

int loopEnd; 

int answer = 0; 



 

 

 کنیم. را در داخل این دو متغیر ذخیره میشود  ها دریافت می Text Boxاکنون، مقادیری که توسط 

loopStart = int.Parse(textBox1.Text); 

loopEnd = int.Parse(textBox2.Text); 

به  Forک حلقه ی ها در حلقه استفاده کنیم. از آن توانیم ها را داریم، می Text Boxهای وارد شده در  حاال که ما رقم

 کنیم: شکل زیر ایجاد می

for (int i = loopStart; i < loopEnd; i++) 

{ 

 answer = answer + i; 

} 

نمایش دهید؛ که این کار را بر  buttonدر  MessageBoxتوانید که پاسخ این محاسبه را توسط مثالً یک  حال می

 عهده شما قرار خواهم داد.

 ساخت یک جدول ضرب ساده توسط حلقه For 

هم جدول ضرب )یا  ی کوچکی را شروع کنیم؛ آن  توانیم یک پروژه ها را فرا گرفتیم، می اکنون که ما استفاده از حلقه

 (.Times Tableاصطالح انگلیسی آن 

مقداری را برای پایان برای  ما توسط فرمی که در باال ساختیم، از کاربر خواهیم خواست که یک مقداری را برای شروع و

 را در این عدد به کاربر نشان خواهیم داد. چیزی شبیه به جدول زیر خواهیم داشت: ۰۱برنامه تعیین کند، آنگاه ما مقادیر ضرایب 

1 times 10 = 10 

2 times 10 = 20 

3 times 10 = 30 

4 times 10 = 40 

5 times 10 = 50 

 .۰۱ضربدر  ۰، یعنی Times 10 1د. مثالً گوین می Timesدقت کنید که در انگلیسی به ضرب، 

مراجعه کنید  Tool Boxبه استفاده خواهیم کرد. پس  List Box، اینبار از یک MessageBoxجای استفاده از یک  به

 اضافه کنید. ListBoxک و ی



 

 

 

 فرم شما شکلی شبیه به زیر را خواهد داشت:

 

، List Boxبه این  itemاضافه کردن یک کلیک کنید تا مجدداً وارد بخش کدها شوید. برای -دابل buttonبر روی 

 توانیم از کد زیر استفاده کنیم: می

listBox1.Items.Add(answer.ToString()); 

را انتخاب  Itemsظاهر شود؛  IntelliSenseدهیم که  پس اولین کار، نوشتن نام شیء هست. سپس یک نقطه قرار می

ال را در حلقه اضافه کنید. اکنیم. پس کد ب آیتم استفاده میاضافه کردن  برای Addنویسیم(؛ و در انتها، از متد  کنیم )یا می می

 یعنی:

for (int i = loopStart; i <= loopEnd; i++) 

{ 

 answer = answer + i; 

 listBox1.Items.Add(answer.ToString()); 



 

 

} 

ی  ای را که از قبل برای نمایش محتوا از آن استفاده کرده بودید را حذف کنید. برنامهMessage Boxتوانید که  شما می

کلیک کنید، نتیجه را در  buttonبر روی   ؛۵بنویسید  loopEndو در  ۰بنوسید  loopStartخودتان را اجرا کنید و در 

listBox .مشاهده کنید 

 را به شکل زیر تغییر دهید: List Boxبرای اینکه نتیجه کارمان را کمی واضح تر کنیم، کد مربوط به 

listBox1.Items.Add(“answer = “ + answer.ToString()); 

 تان را اجرا کنید؛ خواهید دید: برنامه

 

تر کنیم، اول از همه یک نوع متغیر برای تعیین مقدار ضریب تعریف  ا قابل فهمی اینکه باز هم نتیجه کارمان ربرا

 کنیم: می

int multipyBy = 10; 

 دهیم:را به شکل زیر تغییر  List Boxاالن باید کدهای مربوط به 

answer = multiplyBy * i; 

listBox1.Items.Add(i + " times " + multiplyBy + " = " + answer.ToString()); 

 برنامه را اجرا کنید ... خواهید دید:



 

 

 

 شکل زیر درآورده و سعی کنید که مقدار ضریب نیز توسط خود کاربر تعیین شود: اینبار فرم خودتان را بهتمرین: 

 

 کنیم: شارپ، از کد زیر استفاده می توسط کدهای سی List Viewنکته: برای پاک کردن 

listBox1.Items.Clear(); 

 (Jeff Mosawyنویسنده: سیدجعفر موسوی )
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