
 

 

 لرَحیمِ ابِسْمِ اهللِ الرَحْمنَ 

 و برگرداندن مقادیر پاس دادن مقدارهایی به متد  ←  ۷۳بخش  –شارپ آموزش سی

 مقدمه 

های یک متد چیست؛ مثالً تقریباً مزیتدانید که ( پیدا کردید و میMethodsتا کنون یک آشنایی مختصری با متدها )

کنیم و بجای اینکه چندین بار تابع اضافه کردن به یک لیست خاصی را بنویسیم، آن را یک بار توسط یک متد تعریف می

 توانیم هرچند باری که بخواهیم از آن استفاده کنیم.می

م شد. شما هنگامی که یک متد )یا همان تابع( در این بخش، با موضوع پاس دادن مقدارهای معینی به متد آشنا خواهی

 خاصی رو آن انجام دهید.های معینی را به تابع پاس دهید تا عملیات توانید مقداررا وقتی که بنویسید، می

 توانیم مقادیر خاصی را که در تابع بدست آمده، توسط دستوری آن را برگردانیمهمچنین می

 اندن مقدار معینپاس دادن مقادیر خاصی به متد؛ برگرد 

توانید مقادیری را به تابع تحویل دهید تا روی آن کنید، میهنگامی که شما متد جدیدی را در کدهای خود تعریف می

ها را با هم خواهیم انجام دهیم این است که دو مقدار را به عنوان ورودی به تابع دهیم تا آنپردازشاتی انجام دهد. کاری که ما می

 جمع بزند.

شوند را دریافت کرده؛ در متغیرهایی ذخیره کرده، ها وارد می Text Boxباید بدین شکل عمل کنیم که عددهایی که در 

 «برگرداند.»به تابع پاس دهیم و عملیات جمع را در داخل تابع انجام دهد و در نهایت مقدار مورد نیاز خودمان را 

هایی به تعداد گویند. برای تعریف آرگومانهای یک متد میحاً آرگومانشود، اصطالبه مقادیری که به متدها پاس داده می

 خواهیم به متد پاس دهیم(:کنیم )تعریف دو آرگومان؛ یعنی دو مقدار را میمورد نیاز به شکل زیر عمل می

void AddUp(int Num1, int Num2) 

{ 

 … 

} 



 

 

های تابع کنیم؟ اینها آرگومانایم دقت میاختصاص دادهآیا به مقادیری که در داخل پرانتزها در هنگام تعریف تابع 

ها قبل از نام متغیر ( جدا کرده و فراموش نشود که نوع هر کدام از آرگومان,ها را توسط یک کاما )هستند. به تعداد مورد نیاز آن

 توانستیم که به شکل زیر تابع را تعریف کنیم:ما می ها نوشته شود. مثالً آن

void AddUp(float Num1, float Num2) 

{ 

 … 

} 

ایم یک متغیرهای موقتی هستند. در هنگام در نظر گرفته Num2و  Num1هایی که برای متغیرهای دقت کنید که نام

ها در نظر گرفتیم، استفاده از این تابع نیز باید به این مورد دقت داشته باشیم که هر نوعی که در هنگام تعریف تابع برای آرگومان

 و ...( Floatبه  int – Floatبه  intبایست که در هنگام پاس دادن مقادیر به این تابع، از همان نوع استفاده کنیم. )یم

 تعریف کرده بودید را به شکل زیر تغییر دهید: AddUpحال متد خودتان را که قبالً با نام 

 

. secondNumberو  FirstNumberایم؛ ریف کردهبینید، ما در اینجا دو آرگومان برای این تابع تعهمانطور که می

دهد. حال نوبت به انجام پرداش ها پردازش انجام میدهیم و روی آنبعداً به متد پاس میکه  ”خواهند بود“اینها همان مقادیری 

 رسید؛ کدهای این متد را به شکل زیر بروزرسانی کنید:می

 

که حاصل جمع  answerدر واقع ما اینجا کاری که کردیم بدین شکل بود؛ یک متغیر در داخل متد تعریف کردیم با نام 

هست، هیچ  voidرسد را به ما برگرداند. فعالً چونکه تابع ما از نوع به اتمام می AddUpدو عدد را به ما در انتها که کار متد 



 

 

هستیم؛ و نه برگرداندن  answerدر حال نمایش مقدار  MessageBoxالن با استفاده از گرداند؛ بلکه ما امقداری را بر نمی

 مقدار آن!

 بینید که:برگردیم، می button1اگر که به کدهای اصلی مربوط به 

 

هیچ تعریفی برای این تابع صورت نگرفته است که هیچ »گوید که: دقت کنید به را به شما می errorاگر به این 

 «ی را نگیرد.آرگومان

های هایی با نامدهد؟ ما در تعریف تابع خود دو آرگومان در نظر گرفتیم )آرگومانحاال چرا این خطا را به ما نشان می

firstNumber  وsecondNumberایم؛ لذا این خطا ها هیچ مقداری به تابع پاس نداده( ولی در اینجا ما در بین جفت پرانتز

 گیرد.را از ما می

 ی خود را به شکل زیر تغییر دهید:کدها

 

 اند. به عکس زیر دقت کنید تا منظور را بهتر متوجه شوید:شکل صحیحی نوشته شدهحال کدهای ما به

 

را نیز به شکل زیر تغییر دهید که در واقع در حال دریافت مقادیر از  button1توانید حتی کدهای داخل حال شما می

Textbox باشیم:ها می 

 



 

 

 ها استفاده کنید:ها را در متغیرهایی ذخیره کرده و سپس از آنتوانید آنمی یا

 

های ما با نام متغیرهایی که به متد در حال پاس دادن هستیم دقت کنید که هیچ الزم نیست اسامی متغیرهای آرگومان

 یکی باشد!

 voidای به نام کلیدییف کردیم، دارای یک کلمهرسد. متدهایی که تا االن تعرحال نوبت به برگرداندن مقدار از تابع می

خواهید که تابع شما مقداری گرداند. اگر میگویند که هیچ مقداری را برنمییعنی خالی و اصطالحاً به متدهایی می voidبودند؛ 

 .intخواهید برگرداند را بنویسید؛ مثالً ، نوع مقداری را که میvoidجای بهمی بایست که  را برگرداند،

 تعریف کنید: Subtractیک متد جدید طبق تصویر زیر با نام 

 

 تر کنیم، به شکل زیر خواهند بود:اگر کمی کدهای خودمان را مرتب



 

 

 

کلیک کنید تا وارد کدهای مربوط به آن شوید؛ -دابل Subtractها کدها را شرح دهیم، بر روی کلید مربوط به پیش آن

 کدهای زیر را به آن اضافه کنید:

 



 

 

دهیم؛ فعالً فقط برنامه را اجرا کنید؛ امیدوارم که توضیح می در مرحله بعداین بخش از کلید را بوط به ما کدهای مر

 نتیجه جواب نمایش داده شده درست باشد ...

 یندازیم:خوب؛ نگاهی به متد جدیدمان ب

private int Subtract(int firstNumber, int secondNumber) 

های داخل پرانتز دقیقاً شبیه به متدهای قبل بود و دقیقاً به همان شکل عمل میکند؛ دو مقدار را بعنوان آرگومان آرگومان

 باشد:گیرد. چیزی که در این بخش جدید است، قسمت زیر میاز کدها می

private int Subtract 

کلمه . privateو  intکه تنها نام تابع است، اما قبل از خود نام تابع، دو کلمه کلیدی مهمی داریم؛  Subtractکلمه 

، ما از آن بجای کلمه intرا برای حال فراموش کنید، در آینده به این موضوع خواهیم پرداخت، اما در رابطه با  privateکلیدی 

void  استفاده کردیم، در واقع بجای اینکه هیچ مقداری را برنگرداند، بلکه یک مقداری را که از نوعint باشد را برگردانیم.می 

 مجدداً به کدهای زیر نگاه کنید:

 

 به خط آخر دقت کنید:

return answer; 

ه کلیدی قبل از نام تابع یکی ! پس باید نوعی مقداری که در حال برگرداندن هستیم با کلمintچیست؟  answerنوع 

 باشد که تابع آن را برگردانده است! )یعنی خواهد برگرداند(باشد! این دقیقاً مقداری می

 کجا استفاده کردیم؟ کد زیر را ببینید: returnخوب، اما از این 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

 int number1; 



 

 

 int number2; 

 int returnValue=0; 

 number1 = int.Parse(textBox1.Text); 

 number2 = int.Parse(textBox2.Text); 

 returnValue = Subtract(number1, number2); 

 messageBox.Show(returnValue.ToString()); 

} 

گرداند باید در جایی برمی Subtractدر واقع بدین اتفاقات بدین شکل در حال انجام شدن هستند؛ مقداری را که تابع 

 ( ساخته شود تا جواب مربوط به مقدار برگرداندن متد در آن ذخیره شد. intذخیره شد، لذا متغیری با هم از همان نوع )در اینجا 
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