
 

 

 لرَحیمِابِسْمِ اهللِ الرَحْمنَ 

  پروژه و ضروع یک TextBoxدریافت عذد از  ←  ۲۱بخص  –ضارپ  آموزش سی

 مقدمه 

بایست کِ بطَس کاهل فشاگشفتِ باشیذ کِ  دس سابطِ با چْاس ػول اصلی سیاضی بطَس کاهل ٍ کَتاُ بحث شذ ٍ اکٌَى هی

هاًذ  چٌذ( ػذد سا با ّن جوغ، اص ّن تفشیق، با یکذیگش ضشب ٍ تقسین کٌیذ. تٌْا هَسدی کِ باقی هی شاسپ دٍ )یا چگًَِ دس سی

حساب سا با ّن ششٍع  ی سادُ هاشیي باشذ ٍ دس ًْایت خَاّین تَاًست کِ یک پشٍطُ هی Text Boxًحَُ دسیافت یک ػذد اص یک 

 کٌین.

  ًحَُ دسیافت ػذد اصText Box رخیشُ آى دس هتغیش ٍ 

با  Text Boxپزیش بَد. فشض کٌیذ کِ یک  ساحتی اهکاى بِ Stringدس یک هتغیش  Text Boxرخیشُ هحتَای داخل یک 

دس هتغیش کذ آى  Text Boxداشتِ باشین. بشای رخیشُ هحتَای داخل  strTextبا ًام  Stringٍ یک هتغیش اص ًَع  txtBox1ًام 

 بذیي شکل بَد:

strText = txtBox1.Text; 

ًیذ تَا اخل جؼبِ هتي هیتَاًذ یک هتي. هثالً د تَاًذ ػذد باشذ، ّن هی س سابطِ با ػذد چطَس؟ اٍالً یک شواسُ ّن هیاها د

 ٍ دس دس داخل هتغیش ایٌگًَِ جوغ خَاّذ شذ: ۳۲بٌَیسیذ 

strText = “23”; 

پزیش  باشٌذ اهکاى stringاها ایٌگًَِ رخیشُ ػذد بذسد ها ًخَاّذ خَسد! صیشا دس ػولیات سیاضی جوغ دٍ ػذد کِ بِ شکل 

 یا ... باشذ. int، floatًیست ٍ بایذ دٍ ػذد اص ًَع 

قشاس  Text Boxیک  ٍ buttonبساصیذ. یک  Windows Applicationپس ابتذا بشای ششٍع یک پشٍطُ جذیذ اص ًَع 

 باشذ: ریلبِ شکل  Text Boxّای  Propertyدّیذ ٍ 

Name: tbFirstName 

Size: 50, 20 



 

 

Location: 40, 30 

Text: 10 

 ٍProperty  ّایbutton  باشذ: صیشبِ شکل 

Name: btnAnswer 

Size: 75, 25 

Location: 90, 90 

Text: Answer 

 شکل فشم شوا ایٌطَس خَاّذ بَد:

 

رخیشُ  intسیافت کٌین ٍ دس یک هتغیش اص ًَع د intِ شکل سا ب ۰۱خَاّین اًجام دّین ایي است کِ ػذد  کاسی کِ هی

کلیک کٌیذ ٍ ٍاسد بخش  Buttonاًجام شًَذ، پس دٍباس بش سٍی  buttonکٌین. چَى قصذ داسین ایي اتفاقات با کلیک بش سٍی 

 دٍ هتغیش صیش سا تؼشیف کٌیذ:کذًَیسی شَیذ. 

int firstTextBoxNumber; 

int answer; 

 

 



 

 

 صیش: تصَیشّواًٌذ 

 

 فت کٌین، کذ صیش سا هثل ّویشِ ٍاسد کٌیذ:سا دسیا TextBoxبشای ایٌکِ هحتَای ٍاسد شذُ دس 

firstTextBoxNumber = tbFirstNumber.Text; 

آى شَ، ٍقتی کِ  Textًام با  propertyسا پیذا کي، ٍاسد  tbFirstNumberبا ًام  Text Boxگَیذ: یک  ایي کذ هی

 کي. firstTextBoxNumberآى دستشسی پیذا کشدی، هحتَای آى سا ٍاسد هتغیش  Textبِ 

 ، کذ صیش سا ٍاسد کٌیذ:Message Boxدس یک  Text Boxبشای ًوایش ػذد ٍاسد شذُ دس 

MessageBox.Show(firstTextBoxNumber.ToString()); 

 شاسپ بِ شوا اجاصُ اجشا ًخَاّذ داد ٍ خطای صیش سا خَاّیذ دیذ: کذتاى سا اجشا کٌیذ ... سی

 

اگش تبذیل کٌیذ!  intسا بِ یک هقذاس  stringتَاًیذ یک هقذاس  گَیذ کِ شوا ًوی ایي خطا هیهتَجِ شذُ باشیذ، اگش 

شَد، ّشطَس آى سا ٍاسد کٌیذ )چِ ػذد خالی، چِ هتي  هی Text Boxش داشتِ باشیذ ها قبالً گفتین کِ هقذاسی کِ ٍاسد یک بخاط

تبذیل  intسا بِ  stringشاسپ ایي قابلیت سا ًذاسد کِ یک هقذاس  خَاّذ بَد ٍ سی Stringخالی ٍ چِ هختلط( آخشسش یک هقذاس 

 کٌذ.

است. خذا سا شکش ایي شیء، ّیچ چیض ػجیبی ًیست ٍ ّیچ  Parse، استفادُ اص یک شیء بِ ًام ساُ حل ایي هشکل

ین کِ اص یک هقذاس خاص اص ّش ًَػی، بِ یک خَاّ ها هیچَى اکٌَى  ًَیس ًذاسد! بشای بشًاهِ Parseکلوِ  ای جض ًَشتي سختی



 

 

شکل صیش تغییش  استفادُ کٌین. پس کذتاى سا بِ int.Parse( تبذیل کٌین، ها بایذ اص intخَاّین بِ  ًَع هؼلَهی )دس ایٌجا هی

 دّیذ:

firstTextBoxNumber = int.Parse(tbFirstNumber.Text); 

 کذتاى سا اجشا کٌیذ ٍ شاّذ ًتیجِ دسست آى باشیذ!

تبذیل کٌیذ؛ هثالً بِ کذ  intهستقین کِ حاٍی ػذد است سا بِ  stringیک  تَاًیذ ایي ًکتِ سا دقت کٌیذ کِ حتی هی

 صیش دقت کٌیذ:

int aRandomNumber; 

aRandomNumber = int.Parse(“10”); 

 کٌذ. تبذیل هی ۰۱کٌذ ٍ بِ ػذد  سا دسیافت هی stringاص ًَع   ۰۱کٌذ کِ شواسُ  ایي کذ بذیي شکل ػول هی

 شکل صیش تٌظین کٌیذ: ّای آى سا بِ Propertyدیگش اضافِ کٌیذ ٍ  Text Boxیک 

Name: tbSecondNumber 

Size: 50, 20 

Location: 165, 35 

Text: 5 

 فشم شوا بذیل شکل خَاّذ بَد:

 



 

 

با ًام  int، ٍاسد بخش کذًَیسی شَیذ. یک هتغیش دیگش اص ًَع buttonکلیک بش سٍی -هجذداً با دابل

secondTextBoxNumber  تؼشیف کٌیذ. بشای رخیشُ ساصی ػذد اصText Box :دٍم، کذ صیش سا بٌَیسیذ 

secondTextBoxNumber = int.Parse(tbSecondNumber.Text); 

کٌٌذ دس  ّای اٍل ٍ دٍم سا دسیافت هی Text Boxهتغیشی کِ ػذدّای اٍل ٍ دٍم سا اص دٍ  جوغ اکٌَى بیاییذ با ّن

 رخیشُ کٌین: answerهتغیش 

answer = firstTextBoxNumber + secondTextBoxNumber; 

 دّین: سا ًوایش هی answer، هقذاس MessageBoxبا استفادُ اص یک 

MessageBox.Show(answer.ToString()); 

 باشٌذ: ّا بایذ بِ شکل صیش ًَشتِ شذُ تواهی کذ

 

 هشاّذُ کٌیذ: Message Boxافضاس خَد سا اجشا کٌیذ؛ شوا بایذ جوغ دٍ ػذد ٍاسد شذُ سا دس یک  ًشم

 



 

 

( خَاّذ بَد، آهادُ حساب ّای صیش سا سؼی کٌیذ اًجام دّیذ تا دس جلسِ بؼذ کِ ششٍع یک پشٍطُ جذی )هاشیي توشیي

 باشیذ:

ّا، ػولیات حسابی دیگشی ّواًٌذ تفشیق،  ّای دیگشی سا تؼشیف کشدُ ٍ با استفادُ اص آى Text Boxسؼی کٌیذ مرین: ت

 ّا سا با ّن اًجام دّیذ. ضشب، تقسین ٍ هخلَطی اص آى

 (Jeff Mosawyنویسنذه: سیذجعفر موسوی )
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