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پنجم قسمت –زنگ سی شارپ   

ددرٍیطیاىیهسعًََضسِ

 زارگرٍبلیٌکهسسمینایيهطلةدر

لسورلثلدر هَرد ًکسFloating-Point Data Typesِدر چٌذ ٍ کارتر از چگًَگیدریافرهمذار یٍ

کاراکسرٍخَاّینخرداخر.CharٍBoolّایدیگر،زَضیحازیدادُضذ.درایيلسورتِزَضیحدیسازایح

 .ًَیسیّسسٌذکِکاتردّایاساسیٍهْویدارًذایٍهْندرترًاهِتَلیيدٍتحثخایِ

Characters 

درهسغیریازخٌسزَاىاسسفادُکردرکاراکسریهیداریّترایًگcharِازدیسازایحضارجدرسی .

charهی ًگِ(Single Character)زَاًیذکاراکسرّایزکیضوا را اسساًذاردتراساسضارجسیداریکٌیذ.

تیراسسفاد۸ُّایدیگراززتاىاکثرکٌذ،درصَرزیکِتیرترایًوایصکاراکسرّااسسفادُهی۶۱ازکذیًَی

زَاىدرسازضَدزیراتعضیازحرٍفالفثاییرا)هثلزتاىچیٌی(ًویزَاًذهطکلٍایيهی++Cکٌٌذ،هثلهی

زَلیذکٌیذ.ترایکذتافرهریًَیرا ضَدتسَاًیذهمادیرخالثیضارجتاعثهیایيٍیژگیسیتیرًوایصداد.۸

ّاتایذازکاراکسراسسفادُکردهثلحرٍفیًَاًی،عثری،چیٌیهثالحرٍفالفثایخارخیکِترایًوایصآى

ّایریاضی،اضکالٌّذسیٍّایخارخی،عالهرّایخَلّایخاظازخولِعالهرّوچٌیيعالهرآلواًیٍ

کذلاتلدسسرسیّسسٌذ.هاتااسساًذاردیًَیکلیذاسساًذاردهَخَدًیسسٌذاغیرُکِدرصفحِ

تایذتیيعالهر کِدلیلایيتِ،لرارداد ( ‘ ‘ )سیٌگلکَزیطيsingle quotationهمادیرکاراکسررا

ضَد.زفاٍذلائلهیcharacter ٍintegerداریهمادیرکاهدیَزرترایًگِ

 :ترایهثالّردٍعثارذزیردرسرّسسٌذ

char aCharValue = '9'; 
int aNumValue = 9; 

درصَرزیکِّردٍعثارذزیرًادرسرّسسٌذ:
char aCharValue = 9; 
int aNumValue = '9'; 
// error, won't work 
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لرارتگیردًٍَعsingle quotationصَرذتایذتیيزَاًذیککاراکسرتاضذ،کِدرایيیکعذدهی

هسغیریازًَععذدیلرارتگیرد.زَاًذدریکحرفالفثاییًویتاضذ.ّوچٌیيcharّنآى

چٌذًوًَِ:
char myInitial = 'J'; 
char percentSign = '%'; 
char numThatIsAChar = '9'; 

زَاىدرخرٍخیًوایصداد:کاراکسرّاراهی
static void Main(string[] args) 
{ 
    char ch; 
    ch = 'X'; 
    Console.WriteLine("This is a ch: " + ch); 
} 

 

یترایرخیرُرخیرُکٌیذ.راbackspaceٍtabهثلّاییزَاًیذّرکاراکسریازخولِکاراکسرضواهی

کاراکسرّا ًَع هی(Escape Sequence)ایي اسسفادُ عالهر دٍ آىاز اٍلیي ّویطِ کِ عالهرضَد ّا

backslash.هیاسر ًوایص را کاراکسر یک عالهر، خفر کاراکسردٌّذ.ایي زیر، کذ هثال ترای

backspaceٍکاراکسرtabتِزرزیةدرهسغیرّای راaBackSpaceCharٍaTabCharکٌذ:رخیرُهی

char aBackspaceChar = '\b'; 
char aTabChar = '\t'; 

 

یخاِتtabٍیکbackspaceیکهمذارراترایّرکاراکسر)یکescape sequenceدرایيهثال،

 دّذ.(ًطاىهیbٍtحرٍف

 دّذ.ضارجراًطاىهیّایرایحدرسیescape sequenceخذٍلزیرترخیاز
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درخَدًگِهیcharهسغیریازخٌس ترایایيزٌْایککاراکسررا راکِرضسِدارد. ایازکاراکسرّا

درطَلاًدامهثالstring(تایذازضخصیخَدزاىتاضیذ)هثلًامداضسِ ًحَُاسسفادُکٌیذ. تا ازّا یاسسفادُ

charکِدرچِهَاردیاسسفادُداردتیطسرآضٌاخَاّیذضذ.ٍایي



The bool Type 
 

زایح (اسرکِترخایbooleanِ-یکهٌطكتَلی)تَلیيboolدیسا falseٍیایيدٍهمذاراسر:

trueیکهسغیرازخٌس.intّایهخسلفرادرخَدرخیرُکٌذٍلیّاهمذارهخسلفدرزهاىزَاًذهیلیَىهی

ترایاعالمیک.falseیاtrueزَاًذیکیازایيدٍهمذاررادرخَدًگِدارد:زٌْاهیboolهسغیریازخٌس

اسسفادُکٌیذ.boolکلیذیهسغیرتَلیيتایذازکلوِ

 کٌذ:رخیرُهیboolهثالزیردٍهمذاررادردٍهسغیرازخٌس

bool isItMonday = false; 
bool areYouTired = true; 

 

درfalseیاtrueیدٍهمذار،همذاریهمایسِزَاًیذتراساسًسیدِضواّوچٌیيهی یکهسغیرتَلیيرا

ایاسر،کٌٌذ،یکعثارذکِضاهلعولگرهمایسِایدٍآیسنراتاّنهمایسِهیعولگرّایهمایسِلراردّیذ.

یکهمذارتَلیيدارد.

 دّذ:کٌذراًطاىهیضارجخطسیثاًیهیایکِسیعولگرهمایس۱ِخذٍلزیر

 

 
 

کٌیذ،اسسفادُهی(==، =!، =<، =>)ایکِدارایدٍعالهرّسسٌذٌّگاهیکِضواازعولگرّایهمایسِ

 .ّویطِدرسورراسراسر=ٍزَخِداضسِتاضیذکِعالهراسسفادُکٌیذspaceزَاًیذتیيدٍعالهرازًوی









4 
 

 تِهثالزیرزَخِکٌیذ:

 
static void Main(string[] args) 
{ 
    bool isSixBigger = 6 > 5; // Value stored would be true 
    bool isSevenSmallerOrEqual = 7 <= 4; // Value stored would be false 
             
    Console.WriteLine(isSixBigger); 
    Console.WriteLine(isSevenSmallerOrEqual); 
} 

 

،درهسغیرتَلیيلرارfalseاسریاtrueکِیاّاضًَذٍحاصلآىدرایيهثالدٍعذدتاّنهمایسِهی

هی دادُ ّرچٌذ تَلیيضَد. هسغیرّای تِ رٍشهمذاردّی ٍایي هثال ترای اسرٍلی اسسفادُ تال حذٍدی زا

ایي هٌاسةاسر.یادگیریدر تَلیيزهاًیخا همادیر از هیاسسفادُ هسغیرّاکٌذهعٌایتْسریخیذا از ضوا کِ

ّااسسفادُکٌیذ.خایاعذادثاتردرهمایسِتِ

 تِهثالزیرزَخِکٌیذ:

static void Main(string[] args) 
{ 
    int hoursWorked = 45; 
    int annualIncome = 80000; 
 
    bool doesEmployeeReceiveOvertime = hoursWorked > 40; 
    bool isEmployeeInHighTaxBracket = annualIncome > 100000; 
 
    Console.WriteLine(doesEmployeeReceiveOvertime); 
    Console.WriteLine(isEmployeeInHighTaxBracket); 
} 

 

 هسغیر ترًاهِ ایي اٍل تَلیي hoursWorkedدر ثاتر همذار هی۰۴تا همذارهمایسِ اگر ضَد،

hoursWorkedکن از ۰۴زر هسغیر خسهمذار doesEmployeeReceiveOvertimeتاضذ تا falseتراتر

ضَد.هیtrueصَرذتراترتاضَد،درغیرایيهی

 هسغیر تعذی، تَلیي annualIncomeدر از تیطسر همذاری هسغیر۶۴۴۴۴۴تایذ زا تاضذ داضسِ را

isEmployeeInHighTaxBracketتراترتاtrue.ضَد 

 

یکًکسِ اًسساب عالهر کِ تاضیذ داضسِ زَخِ هْن: همایسِ"هساٍیزک"ی عالهر ٍ همذاراسر دٍ ی

.اسر"دٍهساٍی"



 :تِهثالزیرزَخِکٌیذ

using System; 
using System.Collections.Generic; 
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using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace test 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            bool b; 
            b = false; 
            Console.WriteLine("b is " + b); 
            b = true; 
            Console.WriteLine("b is " + b); 
 
            Console.WriteLine("10 > 9 is " + (10 > 9)); 
            Console.WriteLine("10 == 9 is " + (10 == 9)); 
        } 
    } 
} 

 

خرٍخی:
B is False 
B is True 
10 > 9 is True 
10 == 9 is False 

 

هیّویي کِ طَر خرٍخیزَسطتیٌیذ تَلیيدر همذار ًوایصدادُ()Console.WriteLineٌّگاهیکِ

تِهی همذارآىیا ًوایصدادُهیTrueصَرذضَد، یا ّویيFalseضَد . ضاهل(9 == 10)ٍ(9 < 10)طَر

 همذارتَلیّسسٌذ.

 
 
 
 
 
 
 





 
 

 .هحفَظاسر زارگرٍب سایرکلیِحمَقهادیٍهعٌَیترایٍب

.اسرهدازهٌثعٍدرجلیٌکتارکرزٌْاّاًٍطریاذچاخیسایردرسایرٍبایيهطلةاسسفادُاز
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