
1 
 

 سوم قسمت - شارپ زنگ سی

 یهسؼَددرٍیطیبىًَضشِ

سبرگزٍةلیٌکهسشقینایيهطلتدر

کرد،درایيقسوزسبدُضرٍعکردینکِسٌْبدرخرٍجییکدیغبمراچبحهییثبیکثرًبهِقسوزقجلدر

.ضَینثیطشرآضٌب(operator) ّبٍػولگرvalue type،(variable)ّبقػذدارینثبهشغیر

هکبًیدرٍاقغ،هشغیرًَیسیاّویزًذاضشِثبضذّبثراییکزثبىثرًبهِیهشغیراًذازُایثِیذّیچسبزُضب

ثِکِهیدرحبفظِاسز ثِآىاخشػبظداد. گَیٌذکِهقذارآىآىهشغیرهیایيدلیلثِسَاىیکهقذاررا

کٌذ.هی سغییر ثرًبهِ اجرای طَل در هشغیرثِسَاًذ هحشَای ثبثزػجبرردیگر ّویطِ ٍ ّسشٌذ سغییر قبثل ّب

هبًٌذ.ًوی

visual studioزوقسسَاًیذاًجبمدّیذحشوبًاگرایيکبرراًویجذیذثسبزیذجراکٌیذٍیکدرٍشُارا

.هطبلؼِثفرهبییذراقجلی

 سبزد:اسزهیxٍyّبدٍهشغیرراکِاسنآىثرًبهِثِثرًبهِزیردقزکٌیذ،ایي

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Example 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            int x; 
            int y; 
 
            x = 100; // this assign 100 to x 
 
            Console.WriteLine("X Contains " + x); 
 
            y = x / 2; 
 
            Console.WriteLine("y contains x / 2: "); 
            Console.WriteLine(y); 
        } 
    } 
} 
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ضَد:(خرٍجیزیرثرایضوبًوبیصدادُهی Ctrl + F5ٍقشیثرًبهِرااجراکردیذ)سَسط

x contains 100 
y contains x / 2: 50 

دردازین:ّبهیچٌذیيهفَْمجذیذاسزکِدراداهِثِضرحآىایيثرًبهِضبهل

int x; 

ّبدیصازیهشغیر،ّوِضبرحسیاسز.در(integer)ًٍَعآىػذدغحیحxاػالمیکهشغیرکًِبمآى

داردکِهَرداسشفبدُقرارثگیرًذاثشذاثبیذاػالمضًَذ.ػالٍُثرایي،ًَعهقذاریراکِهشغیردرخَدًگِهیایي

درخَدًگintegerِسَاًذهقبدیرهیxدرایيهَرد.ثبیذهطخعضَد ضبرح،درسیدارد.)ػذدغحیح(را

int xکٌٌذ.دساسشفبدُهیintکلیذیقجلازًبمآىازکلوِ(integer)ثرایاػالمیکهشغیرازًَعػذدغحیح

)ػذدغحیح(اسز.integerًٍَعآىxکٌذکِاسنآىیکهشغیررااػالمهی

int y; 
 

ضَدثبایيسفبٍرکِاسنغحیحسبخشِهیسَجِداضشِثبضیذکِدرایيهَردّنیکهشغیرازًَعػذد

دیرٍیکٌیذ:سَاًیذهی.ثِغَررکلیضوبثرایاػالمیکهشغیرازایيالگَکٌذآىفرقهی

type var-name; 

ایّبیدادُضبرحازًَعسیintػالٍُثرکٌذ.ًبمهشغیرراهطخعهیvar-nameًَعهشغیرtypeٍکِ

(data type)ّبخَاّیندرداخز.ضرحآىکِکبهلثِ کٌذدیگرّندطشیجبًیهی

x = 100; 

ث100ِایيخطکذهقذار درسیاخشػبظهیxرا ٍهسبٍیاسزسک ضبرح،ػولگراًشسبةیکدّذ.

درهشغیرسوزچذصقرارهیکٌذکِثذیيغَررػولهی دّذ.یککذیازهقذارسوزراسزخَدشرا

(100جبػالهزاًشسبةثبػثضذُاسزکِیککذیازهقذارسوزراسز)ػذدثیٌیذدرایيطَرکِهیّوبى

.قرارثگیرد (xهشغیر) چخسوزهشغیر در

قراردارد:" x contains" یدّذکِقجلازآىرضشِرادرخرٍجیًوبیصهیxخطکذثؼذیهقذار

Console.WriteLine("x contains " + x); 
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.ایيرٍش)رضشِ(ًوبیصدادُضَدstringثؼذازxضَدکِهقذارهَجتهی+درایيخطکذػالهز

ػالهزسَاًذیکحبلزکلیثِهی ثب ثگیرد. هی+خَد کِهیسَاًیذآیشنضوب خَاّیذدریکّبیدیگریرا

WriteLine().داضشِثبضیذ،ثِّنٍغلکٌیذ

دّذ:اخشػبظهیyسقسینضذُاسزث2ِراکِثرxخطکذثؼذیهقذار

y = x / 2; 
 

ثٌبثرایيثؼذازاجرایایيکٌذ.رخیرُهیyیآىرادرسقسینٍسذسًشیج2ِراثرxایيخطکذهقذار

 ًَیسیّبیثرًبهِضبرحهبًٌذسوبمزثبىسی هبًذ.ثذٍىسغییرثبقیهیxضَدٍهقذارهی50ضبهلهقذارyخط،

ّب:ازجولِایيػولگرکٌذ.ایازػولگرّبیهحبسجبسیرادطشیجبًیراهیطیفگسشردُ

 

 
 

دٍخطثؼذیثرًبهِ:
 

Console.Write("y contains x / 2: "); 
Console.WriteLine(y); 

 

ایي جذیذاسز:دٍچیسدر در” :y contains x / 2“یاسزکِرضشِ()Console.Writeاٍلجب را

ایياسزکٍِقشیخرٍجیثؼذی()Console.WriteLineدسشَرثبدسشَردّذ.سفبٍرایيهیخرٍجیًوبیص

هی ّوبىسَلیذ از هیضَد ایيخطضرٍع دٍم ثؼذی. خط از ًِ ضَد، راyهشغیر()Console.WriteLineکِ

ثِ اسزٍرٍدیػٌَاى خرٍجیًوبیصهیگرفشِ در را آى هقذار ٌّگبهیکِدّذ.ٍ ثبضیذ، داضشِ دسسَجِ

درهی درخرٍجیًوبیصدّیذکبفیاسزاسنآىرا یب()Console.WriteLineخَاّیذهقذاریکهشغیررا

Console.Write().کٌیذهقذارطَرکِهطبّذُهیّوبىٍاردکٌیذyیرضشِ دردرجلَیy contains x / 2:

هی دادُ ًوبیص از رضشِ ایي چبح ثرای زیرا از()Console.Writeضَد اگر ٍلی کردین اسشفبدُ

Console.WriteLine()کردینهقذاراسشفبدُهیyضذ.درخطثؼذیًوبیصدادُهی

درسَاًیذدٍیبثیطشرازدٍهشغیررایجبلتدیگردرهَرداػالمهشغیرّبایياسزکِضوبهییکًکشِ

yٍxّبیّبراثبکبهبازّنجذاکٌیذ،ثرایهثبلهشغیر.فقطکبفیاسزاسنهشغیرهشغیراػالمکٌیذیکسؼریف

 سَاىاػالمکرد:راازایيرٍشّنهی
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int x, y; 

 

زهبىّنسَاًیذایيکبرراّوچٌیيًیبزیًیسزکِاثشذاهشغیرراسؼریفکٌیذٍثؼذثِآىهقذارثذّیذ،هی

ثبسؼریفهشغیراًجبمدّیذ.ثذیيغَرر:

int x = 100; 

ثرایاسشفبدُاز22یب1۱سبایٌجبهبفقطازاػذادغحیحثرایهحبسجِاسشفبدُکردین،هثلػذد ٍغیرُ.

floatاسشفبدُکٌین.ًَعػذدیdecimalیبfloat،doubleثبیذازًَعػذدی6/15یب5/22اػذاداػطبریهثل

 ػذدی ًَع ٍ دقزکوشر ثب ضٌبٍر هویس هقبدیر اسزdoubleثرای دقزثیطشر ثب ضٌبٍر هویس هقبدیر ثرای

ثیشیاسزکِدرهقبیسِثبdata type12۱یکDecimalاسز.floatدٍثراثرdoubleطَریکِدقزثِ

float ٍdoubleدقزثی ثبزُاز ٍ ایيخبغطشر اسزٍ ثبػثهییکوشریثرخَردار ثراییزآى کِ ضَد

هحبسجبردَلیٍهبلیثسیبرهٌبستثبضذ.

 سَاًیذدرجذٍلزیرهطبّذُکٌیذ:راهییاػذادآىثیشیاسزٍثبزfloat32ًَُع

 

 
 

یآىدرجذٍلزیرهطخعاسز:ثیشیاسزٍهحذٍدdouble 64ًَُع
 

 
 

سَاًیذهطبّذُکٌیذ:هیرادرجذٍلزیرdecimalیسقریجیٍدقزثبزُ
 

 
 

(اسز:اطالػبر)ًَعdata typeثٌذیثرایضبرحضبهلدٍدسشِسی


 Value types 

 Reference types
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،هشغیریکهقذارٍاقؼیرادرخَدvalue typeسفبٍرثیيایيدٍ،هقذاریاسزکِآىهشغیردارد.ثرای

داردرادرخَدًگِهیValue،هشغیریکارجبعثReference typeِاهبثرای6/345یب22داردهثل:ًگِهی

،ثؼذاًثیطشرغحجزخَاّینکردReference type.درهَردگیردکِایياکثراًدرکالسهَرداسشفبدُقرارهی

دردازین.هیvalue typeفؼالًثِ


 :ثیٌیذراهیّبValue typeدرجذٍلزیرلیسزکبهلیازسوبم

 

 
 

 

،char،byte،sbyte،short، ushort،intکٌذکِراسؼریفهی۹integer typeضبرحّوچٌیيسی

uint ،longٍulongًَع ثًِوبیٌذگیازکبراکشراسشفبدُهیcharّسشٌذ. رهَردآىثؼذاًضَدکِداغَالً

:غحجزخَاّینکرد
 

 
  

کبهل سطریح ثِ هثبل چٌذیي ثب ثؼذی قسوز ایيسردر در کِ ضذهجبحثی ثیبى سئَری غَرر ثِ جب

ثرایهَضَعسبکٌیذثیبىقسوزّردرراخَدهطکالرٍسَاالرحشوبًکًِکٌیذفراهَش چٌیيدردازین.ّنهی

 .ضَدسرفْنقبثلػسیسخَاًٌذگبىدیگرٍضوب
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ثگیریذضوٌبً یبد را هقبالر ایي در ضذُ اسشفبدُ اًگلیسی اغطالحبر حشوبً کِ کٌیذ چراکِ سؼی

ّبیهؼبدلفبرسیًذارًذیبدرغَررداضشي،هؼبدلفبرسیآىاکثراًٍاشًَُیسیاغطالحبرزیبدیداردٍثرًبهِ

.ّباسشفبدُکٌینٍاغطالحبراغلیآىدّینکِازٍاشٍُهبسرجیحهیهٌبستًیسزکِثبیذچٌبىآى





 

 

 

 

 















 

 .هحفَظاسز سبرگزٍة سبیزکلیِحقَقهبدیٍهؼٌَیثرایٍة

.اسزهجبزهٌجغٍدرجلیٌکثبرکرسٌْبّبًٍطریبرچبدیسبیزدرسبیرٍةایيهطلتاسشفبدُاز
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