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 مقدمه: 

ؽاسپ ًیض آهادٍ ؽذٍ اعت ّ دس اختیاس ؽوا عضیضاى  ًْیغی عی طبق عادت، آهْصػ بخؼ عْم اص صباى بشًاهَ

داًیذ  سا فشاگشفتیذ ّ اکٌْى هی Visual Studioافضاس  باؽذ. دس دّ بخؼ پیؾیي، ؽوا با ًحٍْ کاسکشدى عادٍ با ًشم هی

 ای سا عاخت ّ آى سا رخیشٍ ًوْد. تْاى یک پشّژٍ کَ چگًَْ هی

ؽشّع ” یاعلی“دس ایي بخؼ ًیض، ها ؽشّع بَ ًْؽتي اّلیي خظ کذ خْاُین پشداخت. پظ با ها ُوشاٍ باؽیذ ّ با یک 

 کٌین. هی

 شارپ شروع به نوشتن اولین خط کد سی 

ًْیغی ؽذٍ اص  ُای ًوایؼ اطالعات بشًاهَ خاطش داؽتَ باؽیذ، گفتین کَ یکی اص ساٍ بَ ۱اگش دس آهْصػ ؽواسٍ 

ّ ؽوا با  باؽذ  ؽذٍ هی کْچک DOSعاهل  ای کَ ؽبیَ بَ عیغتن باؽذ. پٌجشٍ هی Consoleای بَ ًام  طشیق پٌجشٍ

 تْاًغتیذ یک ًوًَْ اص آى سا ببیٌیذ. هی CMDافضاس  اجشای ًشم

دس هشاحل  Console Applicationای سا ایجاد کشدٍ ّ با اًتخاب ًْع  کاس، ابتذا یک پشّژٍ شّع بَدس ایي بخؼ ًیض بشای ؽ

ُا  باؽذ. ایي ای ُواًٌذ ًیض بشای ؽوا ًوایاى خْاُذ ؽذ کَ داسای خطْطی اص کذُا هی عاخت پشّژٍ، صفحَ

کٌذ. لزا ؽوا ًبایذ بَ ایي کذُا دعتی کَ بشًاهَ ؽوا سا اجشا  ُا ًیاص داسد تا ایي ؽاسپ بَ آى کذُایی ُغتٌذ کَ عی

عت حزف  ُای آى سا کَ اضافی بضًیذ ّ یا قغوتی اص آى سا حزف کٌیذ. )دس آیٌذٍ خْاُیذ تْاًغت بعضی اص بخؼ

 ًواییذ(

 

 

 

 

 



 

کٌیذ کَ خطْط با  ُا کوتش باؽذ!(، ؽوا هؾاُذٍ هی عطش اّل اص کذُا )هوکي اعت دس پیؼ ؽوا تعذاد آى ۵دس 

ُا سا ًادیذٍ بگیشیذ تا بعذاً، صهاًی کَ بَ یک هشحلَ  اًذ. فعالً ایي خظ ؽشّع ؽذٍ usingی کلیذی  اعتفادٍ اص کلوَ

 ُا صحبت کٌین. ی آى هؾخص سعیذیذ، بیؾتش دسباسٍ

سّؽی اعت  namespaceکٌذ. یک  ی ؽوا سا هؾخص هی اعت، ًام بشًاهَ ؽشّع ؽذٍ namespaceبا دس خطی کَ 

ّجَ ًگشاى ایي خظ اص کذُا ًباؽیذ؛ چشا کَ دس آیٌذٍ  ُیچ دیگش استباط دُذ. فعالً بَ کَ کذُای هشبْط بَ ُن سا بَ یک

 ُا سا فشا خْاُیذ گشفت. ُوَ ایي

ؽاسپ  باؽذ. تواهی کذُایی کَ دس عی هی classاى یافت، کلوَ کلیذی تْ تشیي چیضی کَ دس ایي کذُا هی هِن

ُای  باؽذ. ؽوا کالط هی programبا ًام  classباؽذ. ایي  classًْیغیذ )ّ خْاُیذ ًْؽت(، بایذ عضْی اص یک  هی

َ داؽتَ باؽیذ ُا ُشًاهی سا کَ دلتاى بخْاُذ اعطا کٌیذ؛ اها تْج تْاًیذ بَ آى ًْیغیذ، هی دیگشی سا صهاًی کَ هی

 ؽاسپ باؽذ. ی صباى عی کٌیذ، ًبایذ جضّ کلوات سصسّ ؽذٍ ًاهی سا کَ اًتخاب هی

 ، کذُای صیش هْجْد اعت:class programدس داخل 

static void Main(string[] args) 

{ 

  

} 

باؽذ. ٌُگاهی کَ ؽوا با صباى  هی Main، (methodًاهٌذ! ًام ایي هتذ ) ( هیmethodایي بخؼ اص کذ سا هتذ )

بَ عٌْاى  Mainؽاسپ اص هتذ  کٌذ. عی هی Mainًْیغیذ، کاهپایلش ؽشّع بَ یافتي هتذ  ای سا هی ؽاسپ بشًاهَ عی

ؽْد کَ بشًاهَ ؽوا اجشا ًؾْد! ُش کذی کَ دس  کٌذ ّ عذم ّجْد ایي هتذ، باعث هی هحشک ّ آغاصگش صباى اعتفادٍ هی

 ؽًْذ. سم سا با پشاًتض اؽتباٍ ًگیشیذ!( قشاس گیشد، دس صهاى اجشای بشًاهَ، اجشا هیهیاى دّ بشاکت )هٌظْ

اًذ. بَ ایي  اگش دس عکظ باال دقت کٌیذ، خْاُیذ دیذ کَ کلواتی ّجْد داسًذ کَ با سًگ آبی اص دیگش کلوات جذا ؽذٍ

ُای  گْیٌذ. ؽوا دس جلغَ هیؽًْذ، کلوات کلیذی  ؽاسپ اص دیگش کلوات هؾخص هی کلوات کَ با سًگ آبی دس عی

 ُا بیؾتش خْاُیذ داًغت. آهْصؽی آیٌذٍ دس سابطَ با ایي

، بَ خظ بعذی سفتَ تا اّلیي خظ اص کذ سا Enterاکٌْى، ًؾاًگش هْط سا بعذ اص بشاکت باص قشاس دادٍ ّ با فؾشدى کلیذ 

ؽْد  ْ خْاُذ سفت. ایي باعث هیبَ عوت جل tab، بصْست اتْهاتیک عشخظ ؽوا یک Enterبٌْیغیذ. با فؾشدى کلیذ 

 تش باؽذ. کَ خْاًذى ّ ًْؽتي کذُا بشای ؽوا ساحت

 

اگش دس کذ باال دقت کٌیذ، هتْجَ خْاُیذ ؽذ کَ ُش بخؼ اص کذ دس داخل یک جفت بشاکت قشاس داسد. جا اًذاختي ُش 

 ( هْاجَ خْاُیذ ؽذ.Errorُا، باعث خْاُذ ؽذ کَ با یک خطا ) کذام اص آى



 

 فعالً خْاُین ًْؽت، تٌِا خظ صیش اعت: تک خطی کَ

Console.WriteLine(“Hello C Sharp!”); 

صْست اتْهاتیک بشای ؽوا  سا تایپ کٌیذ. خْاُیذ دیذ کَ یک هٌْ بَ Cکَ چیضی سا تایپ کٌیذ، ابتذا تٌِا حشف  قبل اص آى

هیکٌذ کَ کلوات  ُْؽوٌذاًَ ععی  صْست ًاهٌذ. ایي هٌْ بَ هی IntelliSenseباص خْاُذ ؽذ. ایي هٌْ سا اصطالحاً 

 تش کٌذ. ًْیظ سا ساحت خْاُیذ بٌْیغیذ سا تؾخیص دُذ تا کاس ؽوا، بشًاهَ ای کَ هی کلیذی

 

ای با ایي  ی کلیذی ، آیکْى خاصی ّجْد داسد. ُش کلوConsoleَؽْد، دس کٌاس ًام  ّقتی کَ هٌْی باال بشای ؽوا باص هی

بصْست اتْهاتیک بشای ؽوا  Visual Studio، بگزاسیذ کَ Enterى با فؾشدى کلیذ اعت. اال Classگش یک  آیکْى، ًؾاى

 سا بٌْیغیذ. Consoleکلوَ 

 

تْاًیذ با کلیذُای باال/پاییي دس ایي هٌْ  ؽْد. ؽوا هی هجذداً ظاُش هی IntelliSenseاکٌْى یک ًقطَ قشاس دُیذ؛ هٌْی 

کٌیذ؛ خْاُیذ دیذ کَ با حشفی  Writeی  جا ؽْیذ. اها ؽوا بَ آساهی ّ حشف بَ حشف ؽشّع بَ تایپ حشّف کلوَ جابَ

ّد. حال ؽوا بَ دًبال س ی هْسد ًظش باالتش هی دقتؼ باالتش سفتَ ّ هیضاى تؾخیص کلوَ IntelliSenseکَ جلْ بشّیذ، 

 صْست کاهل تایپ کٌیذ( بگشدیذ. )ّ یا آى سا بَ WriteLineکلوَ 



 

 

 حال یک پشاًتض باص کٌیذ؛ تصْیشی هؾابَ تصْیش صیش بشای ؽوا باص خْاُذ ؽذ.

 

WriteLineباؽذ. جعبَ صسد سًگی کَ بشای ؽوا ًوایؼ دادٍ  ؽاسپ هی ، یکی دیگش اص هتذُای هْجْد دس صباى عی

ؽاسپ ّجْد داسد. ؽوا فعالً خظ صیش سا ّاسد  ّسژى هختلف اص ایي هتذ دس عی ۱۱ی ایي اعت کَ  دٌُذٍ ْد، ًؾاىؽ هی

 کٌیذ:

“Hello C Sharp!” 

! قشاس دُیذ. قشاس دادى Hello C Sharp)ًقل قْل( سا دس ابتذا ّ اًتِای ” Double Quotes“فشاهْػ ًکٌیذ کَ دّ عالهت 

Double Quotes خْاُیذ؛ ًَ یک کذ! بعذ اص ّاسد کذُای  دُذ کَ ؽوا یک هتي هی ایي فشهاى سا هیؽاسپ  بَ عی

 بایغت کَ ؽکل ّ ؽوایل کذُای ؽوا ؽبیَ بَ صیش ؽذٍ باؽذ! باال، هی

 

حال یک پشاًتضبغتَ دس اًتِای کذ خْد قشاس دادٍ؛ اگش دقت کٌیذ دس اًتِای پشاًتض بغتَ، یک خظ کْچک قشهض سًگی بشای 

ؽاسپ هْاجَ ؽذیذ، بذاًیذ کَ یک  ؽْد. ُش صهاًی کَ ؽوا بَ یک خظ قشهض سًگی دس عی ادٍ هیؽوا ًوایؼ د

 ایذ.( ای سا بَ اؽتباٍ تایپ کشدٍ ایذ ّ یا کلوَ جای کاس ایشاد داسد )هعوْالً یک چیضی سا فشاهْػ کشدٍ



 

 

ؽْد(  ًیض دیذٍ هی PHP++ ّ یا Cؽاسپ ّجْد داسد )کَ ؽبیَ آى دس صباى ُای  ًْیغی عی قْاًیٌی کَ دس صباى بشًاهَ

قشاس دُیذ. با قشاس دادى آى دس اًتِای کذ خْد، خظ قشهض سًگ “;” یعٌی ” Semicolon“بایغت یک  اًتِای ُش کذ هی

 ؽْد. االى صهاى آى سعیذٍ کَ کذ خْد سا اجشا کٌیذ ... ًاپذیذ هی

 

 آى اًجام دُیذ: ی خْد سا اجشا کٌیذ، بایذ چٌذکاس سا پیؼ اص قبل اص آًکَ بشًاهَ

 اص هٌْی باال بش سّی View کلیک کٌیذ، بش سّی Output ٌَکلیک کٌیذ. )اگش کَ گضی Output سا دس هٌْی View 

 بایغت کَ ، هیExpert Settings ّ بعذ اص آى Settings ّ عپظ با سفتي بَ Tools ًذیذ، با سفتي بَ گضیٌَ

Output سا ببیٌیذ.) 

 اص هٌْی Build بش سّی Build Express کلیک کٌیذ. 

 بایغت کَ یک گضاسؽی ؽبیَ بَ گضاسػ پاییي ببیٌیذ ؽوا هی. 

 

 بایغت کَ هتي صیش سا ببیٌیذ: آخشیي خظ هی

Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped 

 باؽذ. ى هیصْست دسعت اًجام ؽذٍ ّ بشًاهَ آهادٍ کاهپایل ؽذ ی ایي اعت کَ ُوَ چیض بَ دٌُذٍ ایي خظ ًؾاى



 

 حال هشاحل صیش سا تغت کٌیذ:

 Semicolon-ای کَ دس اًتِای کذ خْد اضافَ کشدیذ سا حزف کٌیذ. 

 اص هٌْی باال بش سّی Build کلیک کشدٍ ّ عپظ بش سّی Build Solution کلیک کٌیذ. 

 ایي باس خْاُیذ دیذ کَ دس گضاسػ صیش خطاُای صیش سا هؾاُذٍ خْاُیذ کشد:

Compile complete – 1 errors, 0 warnings 

Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped 

دُذ کَ بشًاهَ ًتْاًغت عاختَ ؽْد چْى یک خطایی دس کذُای ؽوا ّجْد داسد.  ایي خظ بَ ؽوا ایي پیغام سا هی

 سا بشگشداًیذ. Semicolonحال دّباسٍ ُواى 

 

 کلیک کشدٍ ّ آى سا اًتخاب کٌیذ. Start Debuggingکلیک کٌیذ؛ دس هٌْی باص ؽذٍ بش سّی  Debugاص هٌْی باال بش سّی 

 

ؽْد! فعالً بشای جلْگیشی اص ایي هؾکل، اص هٌْی  صّد ُن ًاپذیذ هی  بش ؽوا پذیذاس خْاُذ ؽذ؛ Consoleي  پٌجشٍ

Debug ٌَگضی ،Start Without Debugging ٍُیذ دیذ.ی صیش سا خْا سا اًتخاب کٌیذ. پٌجش 

 

 

 



 

 سا خْاُیذ دیذ! Hello C Sharpی  ی ؽوا اجشا ؽذ! جولَ بشًاهَ

 کاس خْاُین کشد. Windows Applicationاص جلغَ بعذ، طبق قْلی کَ اص قبل دادین، بش سّی 
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