
 

 

 

  به نام خدا

 2اشکاالت کتاب برنامه سازی 

 با سالم

اشکال نیست ولی انتظار  در انتهای برنامه ها ;()Console.ReadKey و یا قرار ندادن بعضی موارد همچون قرار دادن

 .هست و در بعضی دیگر نیستبعضی از برنامه ها در در حال حاضر  رویکرد ثابتی داشته باشدکتاب رود می

همچون رعایت نشدن نیم فاصله در جمالت ،   در کتاب خارج از اشکاالت تایپی و اشکاالت علمی ، اشکاالت ویراستاری

 .  شود که بنده از آنها صرف نظر کردممشاهده میمشخص نشدن پایان جمالت با  . و غیره.....

 امید است که تالش صورت گرفته مفید واقع شود.

 

 صفحه اشکال صحیح

char ch=’#’ 
 
char ch = " # " ;                    

14 

", 17 , 45 , 17+ 45); 

Console. WriteLine ("{0} plus {1} is equal to {2} 

"، 17 ، 45 ، 17+ 45); 

 ، ها فارسی چاپ شده 
 

16 

WriteLine 

 

Console. Writeline ("Average = {0,10}" , 

average); 

Console. Writeline ("Average = {0,10:F}" , 

average); 
 

17 

number=float.Pars(input) 
number = float. parse (in put);       
 

20 

if ( (number <10)) 

 

if ( (number <10)) 

 
20 

int x; 
String str; 
str = Console.ReadLine(); 
if (int.TryParse (str,out x))                       

 
TryParse( ) 

int x; 
String str; 
str = Console.ReadLine(); 
if (int. Tryparse (str, out x))                       

 

21 

  در برنامه های جدول ضرب انتهای نمایش خروجی  

press any key to continue 

 دارد که در برنامه آورده نشده

32 

Enscape sequence 

 
Console.WriteLine (" Escape\ bSequence") ;  // ' 
Enscape Sequence 

 

36 



 

 

TryParse( )  8تمرین  37 

Console.Write)( 9مرین ت  
Console.WriteLine 

37 

WriteLine( (i==j) ? 1:0)(; 
9تمرین   

WriteLine( (i=j) ? 1:0)(; 

37 

int x=14.35; 
int * = 14.35    

 
37 

****** 

**** 

*** 

** 

* 

ایراد دارد 3طرح   41 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

ایراد دارد 4طرح   14  

عوض شود  4و  3جای مورد    

کتاب  مطالب در  ترتیب گفته شدنبه   

45 

اضافی است 5 بنابراین آرایه  می  5 4 3 2 1 0عنصر دارای اندیس های  5ای با 

 باشد

47 

اضافی است   ;عالمت   48 نوع داده[] نام متغیر ارایه ; 

 قسمت سوال؟ 

 جمله سوالی نیست اما در انتهای آن عالمت سوال قرار دارد.

51 

"باششم"خط اول اخر خط  باشیم  52 

PERCEN=(COUNTER/16F)*100 PERCEN=(COUNTER/16F)* 100 53 

s    باید حرف بزرگ باشد listSize  وسط صفحهlistsize 57 

استفاده شود بولین   هبهتره از کلم  found" 63 بولی"اخر صفحه  

 اخر جدول

مرحله 14  

1تعداد عناصر   

 اخر جدول 

مرحله 13  

3تعداد عناصر   

66 

صفحه 14با حد اکثر  بار مقایسه( 13اول صفحه )با حداکثر    67 



 

 

"{" "{"  13باالی سوال    70 

 استفاده شود  underlineباید از 

Co_leade"" 

 co-leade" 76"تو جدول 

Console.WriteLine 

 حروف بزرگ

 

 خط اول و دوم

 تو جدول نارنجی

Console.writeLine 

80 

Console.ReadLine 
 باید حروف بزرگ باشد

 وسط صفحه 

Int age =int.Parse(console.Readline) 

81 

Co_leader 

باشد _باید   

Leader,Co-Leader,Elder,Member 83 

;(" ("Enter Player coins: 
 

(“Enter Player coins:”); 
ها نباید فارسی باشد "  

83 

player = PlayerRank. Co_Leader; player = PlayerRank. Co-Leader; 83 

("Using colors in console mode.") 

Console. WriteLine (“Using colors in console mode.”); 
 

ها نباید فارسی باشد "  

85 

دارای NET Framework.کتابخانه 

 کالس ها و متدهای فراوانی است 

به فراوانی دارای این کالس ها و NET Framework.کتابخانه 

 متد هاست

98 

Console. WriteLine (Math.Round(18.5) 

); / /18 
Console. WriteLine (Math.Round(18.5) ); / /19 103 

Console.Write("enter the {0}th number: 

",+ i+i); 
Console.Write(“enter the {0}th number: ”, i+1); 

 

 ها نباید فارسی باشد “

104 

Console.WriteLine("minimum is {0}", 

min); 
Console.WriteLine(“minimum is {0}”, min); 

 

 ها نباید فارسی باشد “

105 

1و  0و   -1نوع برگشتی عدد   جدول سبز  

 ردیف اول

"نوع برگشتی  bool" 

107 

string s = "This is a String!"; 
 

string s = " This is a String! "; 
 

جوابها با فاصله اول رشته اشتباه  رشته باید حذف شود اول فاصله 

 خواهد بود

108 

Console.WriteLine("Indexof'i':{0}",s.In

dexOf('i) 
 i باید بزرگ باشد )منظورi  index  

 است (

Console.WriteLine (" index of 'i': {0}", s.IndexOf('i')); 108 



 

 

Array.Reverse(names) خط دوم 
Array.Sort (names) 

110 

 110 (نام آرایه ، مقدار)Array.IndexOf جای نام و مقدار عوض شود

 110 (نام آرایه ، مقدار)Array.LastIndexOf جای نام و مقدار عوض شود

 110 (نام آرایه ، مقدار)Array.BinarySearch جای نام و مقدار عوض شود

Array.Copy(نام آرایه ,نام آرایه مبدا

 (تعداد,مقصد

 

نام آرایه مبدا-1  

نام آرایه مقصد-2  

ترتیب -3  

Array.Copy 

 عناصر، مبدأ آرایه نام تعداد، (

  (مقصد آرایه نام

ورودی ها اشتباه است ترتیب  

 

101  

Array.Clear) تعداد ,اندیس ,نام آرایه) 

 

 

 

نام آرایه -1  

شروع اندیس-2  

تعداد -3  

Array.Clear 

 اندیس، شروع عناصر، تعداد(

 )آرایه نام

 

ورودی ها اشتباه است ترتیب  
 

110 

Array.copy Array.BinarySearch 
 در ستون مثال اشتباه تایپ شده

110 

Array.clear Array.BinarySearch 
 در ستون مثال اشتباه تایپ شده

110 

ندارد 1سوال    111 

 -1نتیجه ی جست و جوی دودویی 

 نخواهد بود 

بود خواهد -1نتیجه ی جست و جوی دودویی   112 

for (int i = 0; i < exp.Length; i++) for (int i = 0; i < strings.Length; i++) 114 
Console.WriteLine(exp[i]); Console.WriteLine(strings[i]); 114 

ایراد نگارشی دارد  3تمرین    115 

 
در تحت ویندوز ، جا افتاده  ویندوزداخل کادر کلمه   5-5شکل 

 است.

121 

position position 127 

است کلید ترکیبی  view codeاگر منظور 

 است  F7آن 

 قسمت نکته

 توضیح میانبر اول

129 



 

 

 

 

 

 

کند این کلید ترکیبی کار نمی  

 164 کلیک رویداد به واکنش با ساده ویندوزی برنامه این برنامه به رویداد کلیک واکنش ندارد

 if (guess.Text == « 194 تاپ لپ (« ” لپ تاپ“

دسح درست آفرین: ”  194 امتیاز..زدی حدس درست آفرین: ”امتیاز..زدی 

941  !نبود درست حدست ;« ” نبود درست حدست ; ”  

minut 
Minutes 

 بکار رفته minutدر داخل برنامه 
196 

 متن
 با برابر را متنی جعبه متن

 .نماید می خالی را آن یا کند می « متنی جعبه»

209 


