
 

 

 لزَحیمِابِسْمِ اهللِ الزَحْمنَ 

 گذاری  اتصال دو رضته؛ کامنت ←   ۹بخص  –ضارپ  آموسش سی

 مقدمه 

ای  ( آضٌا ضذیذ ٍ تَاًستیذ کِ یک پشٍطStringُضاسپ، ضوا با هتغیش سضتِ ) دس بخص پیطیي اص آهَصش صباى ضیشیي سی

آضٌا خَاّیذ ضذ؛ اتصال دٍ سضتِ دس  –اها هْن  –ّشچٌذ کَچک، اها جزاب بٌَیسیذ. دس ایي بخص ضوا با دٍ هَضَع بسیاس سادُ 

 گزاسی. ی کاهٌت کٌاس ّن ٍ ًحَُ

 اتصال دو رشته 

تَاًیذ یک  باضذ. ضوا هی ل( دٍ سضتِ دس کٌاس ّن هیتَاًیذ اًجام دّیذ، الحاق )اتصا ضاسپ هی یکی اص هَاسدی کِ دس سی

ای سا با  ی هستمین سا بِ ّن الحاق کٌیذ؛ یا دٍ هتغیش سضتِ ای الحاق کٌیذ؛ یا دٍ سضتِ ی هستمین سا بِ یک هتغیش سضتِ سضتِ

 تَاًذ توام ایي هَاسد سا بطَس ٍاضح بشای ضوا سٍضي کٌذ. کذ هی یکذیگش الحاق کٌیذ. یک ًوًَِ

ایذ. یک هتغیش جذیذ اص ًَع سضتِ بساصیذ ٍ ًام  داضتِ firstNameی لبلی خَد سا باص کٌیذ؛ ضوا یک هتغیش با ًام  پشٍطُ

 لشاس دّیذ. ایٌطَس: messageTextآى سا 

string messageText; 

 

صَست دستی ٍاسد کٌین ٍ دس دسٍى آى رخیشُ کٌین. پس طبك  یک سضتِ بِ messageTextخَاّین دس هتغیش  ها هی

 ًَیسین: سٍال، ایٌطَس هی

messageText = “Your name is: “; 

 کذ ضوا بِ ضکل صیش خَاّذ ضذ:



 

 

 

ضکل صیش  هَسد ًظش، هتٌی بِ buttonخَاّین اص ایي اػوال اًجام دّین، ایي است کِ با کلیک بش سٍی  کاسی کِ ها هی

 ٌَیسذ:ب

Your name is John. 

ٍ دس اًتْا ها ًام . Your name isاکٌَى تؼشیف کشدین، بخص اٍل پیام باال سا کٌتشل خَاّذ کشد؛ یؼٌی  هتغیشی کِ ّن

 این: تَسط کذ صیش کِ اص لبل ًَضتِ –این خَاّین گشفت  فشد سا تَسط جؼبِ هتٌی کِ اص لبل لشاس دادُ

firstName = textBox1.Text; 

رخیشُ خَاّذ ضذ. پس بشای ایٌکِ ایي دٍ سضتِ سا با یکذیگش الحاق کٌین، فمط ٍ فمط  firstNameفشد دس هتغیش  ًام

 ( استفادُ کٌین؛ یؼٌی:+کافیست کِ اص ػالهت جوغ )

messageText + firstName 

باال سا لشاس دّین؛  تَاًین کذ ، ها هی()MessageBox.Showتٌْا دس داخل پشاًتض دس هتذ  firstNameجای  اکٌَى بِ

 بذیي صَست کِ:

MessageBox.Show(messageText + firstName); 

 کذّای ضوا بایذ ایٌگًَِ ضذُ باضذ:

 

 



 

 

کلیک کٌیذ. ضوا بایذ  Get Text Box Dataبشًاهِ خَد سا اجشا کٌیذ؛ ًام خَد سا دس جؼبِ هتي ٍاسد کٌیذ ٍ بش سٍی 

 چیضی ضبیِ بِ ایي ببیٌیذ:

 

ای بَد، اها لطؼاً ّویي ػالهت جوغ )+(، خَد یکی اص هَاسد بسیاس هْن دس  گَین! ضایذ یک کاسی سادُ هیتبشیک 

 باضذ. ًَیسی هی بشًاهِ

ی هستمین سا دس خَد رخیشُ کٌذ  کاسی کِ ها ایٌجا کشدین ایي بَد کِ یک هتغیش جذیذ تؼشیف کشدین کِ یک سضتِ

 بل داضتین کِ ًام فشد سا بگیشد؛ سپس ایي دٍ هتغیش سا با ّن الحاق کشدین.( ٍ یک هتغیش ًیض اص لYour name is)یؼٌی 

 ساصی کٌیذ. ی باال سا پیادُ ، دلیماً پشٍطmessageTextُسؼی کٌیذ کِ ضوا بذٍى استفادُ اص هتغیش تمرین: 

 ضاسپ گزاسی دس سی کاهٌت 

کاسّا سا با  تَاًیذ ّویي یذ! ضوا هیًوایص دّ Message Boxضوا هجبَس ًیستیذ کِ ًوایص اسن افشاد سا دس یک 

 سادُ اًجام دّیذ. Labelاستفادُ اص یک 

جذیذ خَد سا بذیي ضکل لشاس  Labelهشبَط بِ  Propertiesجذیذ اضافِ کٌیذ.  Label، یک Tool Boxبا استفادُ اص 

 دّیذ:

Name: TextMessage 

Location: 87, 126 

Text: Message Area 



 

 

 ()MessageBox.Show( پطت آخشیي خط اص کذ ضوا، یؼٌی Slashبشگشدیذ. دٍتا خط هَسب )بِ پٌجشُ کذّای خَد 

 اضافِ کٌیذ. بِ ضکل صیش دلت کٌیذ:

 

ّا بِ سًگ سبض تبذیل ضذ، ایي است کِ بِ ایي اتفاق Slashػلت ایٌکِ ایي خط اص کذ ضوا بؼذ اص لشاس دادى 

 ًَیسی چٌیي چیضی سا خَاّیذ داضت. ّای بشًاهِ گَیٌذ. ضوا تمشیباً دس تواهی صباى گزاسی هی کاهٌت

ی  ّا سد خَاّذ ضذ. فایذُ ضاسپ ایي بخص اص کذّای ضوا سا ًادیذُ خَاّذ گشفت ٍ اص آى است کِ سی کاهٌت بِ ایي هؼٌی

، خیلی اص ّای آى ًَیسیذ، ضایذ بؼذ اص یک هاُ با دیذى کذ ای سا هی کاهٌت گزاضتي بشای ایي است کِ ٌّگاهی کِ ضوا یک پشٍطُ

ّا ۰۱ّایی سا خَاّیذ ًَضت کِ  ّای کَچک دلت ًکٌیذ؛ ضوا دس آیٌذُ بشًاهِ دالیل کاسّایتاى سا فشاهَش کٌیذ. البتِ بِ ایي پشٍطُ

 یاد آٍسیذ. ّا سا بِ ّضاس خط کذ خَاّذ داضت ٍ با یک دیذ ًخَاّیذ تَاًست ػولیات کذ

ّا، ّشچمذس ّن کَچک  بِ خَدتاى ػادت دّیذ کِ دس تواهی بشًاهِ بایست اص ّویي اٍل کِ دس ابتذای ساُ ّستیذ، ضوا هی

 چٌیي خَاّین کشد:گزاسی کٌیذ. پس ها ّن  باضٌذ، کاهٌت

 



 

 

ایذ، ایي کذ دیگش اجشا ًخَاّذ ضذ؛ یؼٌی دیگش با کلیک  اکٌَى کِ ضوا آخشیي خط اص کذتاى سا بِ یک کاهٌت تبذیل کشدُ

این، ًام خَدهاى  کِ تاصُ اضافِ کشدُ Labelباس با استفادُ اص  پیغام بشای ضوا ًوایص دادُ ًخَاّذ ضذ. ایي ، جؼبbuttonِبش سٍی 

 سا بش سٍی آى چاپ خَاّین کشد. پس خط صیش سا اضافِ کٌیذ:

TextMessage.Text = messageText + firstName; 

ٍجَد داسد )کِ  TextMessageگَیذ کِ یک ضیء با ًام  ي کذ هیکٌن کِ کذ باال کاهالً بشای ضوا آضٌا باضذ. ای فکش هی

 .messageText  ٍfirstNameی  آى، بشابش باضذ با الحاق دٍ سضتِ Textخَاّین همذاس  است( کِ هی Labelّواى 

 

 افضاس خَد سا اجشا کٌیذ. ًام خَد سا ٍاسد کٌیذ؛ چٌیي خَاّذ ضذ: هجذداً ًشم

 

استفادُ کٌیذ ٍ ًام  Label، اص یک Message Boxجای استفادُ اص یک  ایذ بِ وا تَاًستِخَاّیذ دیذ کِ خیلی سادُ ض

 خَدتاى سا بش سٍی آى چاپ کٌیذ. اکٌَى توشیي صیش سا سؼی کٌیذ خَدتاى حل کٌیذ:



 

 

دس   جذیذ اضافِ کٌیذ ٍ سؼی کٌیذ کِ ًاهتاى ّوشاُ با الحاق دٍ سضتِ Text Box، یک Labelایٌباس ػالٍُ بش تمرین: 

 هتي ًوایص دادُ ضَد؛ چیضی ضبیِ بِ ضکل صیش: یک جؼبِ
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