
پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1- بتواند از دستور Select Case استفاده كند.

2- بتواند از كنترل دكمه انتخاب استفاده كرده، رويدادها و ويژگي هاي آن را به كاربرد.

3- نحوه كار با حلقه هاي Do   While...Loop، While...Wend، For...Next و غيره را توضيح دهد.
4- بتواند از دستورات خروج از حلقه Exit Do و Exit For استفاده كند.
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Case Select توانايي استفاده از انواع حلقه ها و ساختار  
      و كنترل دكمه انتخاب

         

                                                                    واحد كارششم                 

                                                               
           هدف جزيی

هدف های رفتاری
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Select Case 1-6 دستور                

كلیات

يكي از مسايلي كه در پروژه هاي واقعي با آن  برخورد خواهيد كرد تكراري بودن بعضي 
ــتورات و عمليات است. اين دستورات تكراري ممكن است به تعداد دفعات معين  از دس
تا رسيدن به شرايط خاصي انجام شوند. ساختارهاي تكرار يا به عبارت ديگر حلقه ها، در 

اين زمينه به شما كمک مي كنند تا اين گونه عمليات را راحت تر و مناسب تر انجام دهيد.
به عالوه معموالً هنگام طراحي برنامه ها الزم است تا روند اجراي دستورات را تعيين 
كنيد. ساختارهاي تصميم، امكانات اجرايي دستورات را با توجه به شرايط مورد نظر فراهم 
مي كنند. از اين گروه نحوه استفاده از دستورIf  را فراگرفته ايد. نوع ديگري از ساختارهاي 

تصميم نيز به نام Select Case وجود دارند كه در اين واحدكار به توضيح آن مي پردازيم.

اين دستور مانند دستور If به برنامه نويس اجازه مي دهد تا در شرايط مختلف دستورات 
مورد نظر خود را اجرا كند و عمليات مناسب را با داده ها و اطالعات موجود انجام دهد. 
ــرط ها و انجام مقايسه هاي متعدد باشد  ــتور If زماني كه نياز به بررسي ش ــتفاده از دس اس
سبب شلوغ شدن برنامه  مي شود. دستورSelect Case زماني استفاده مي شود كه يک متغير يا 
حاصل يک عبارت، داراي مقادير مختلفي باشد و بخواهيم براساس مقدار خاصي عمليات 
ويژ ه اي انجام دهيم. به عبارت ديگر Select Case جايگزين Ifهايي خواهد بود كه مي توانند 
 Select مقادير مختلف يک متغير يا عبارت را بررسي كنند. در صورت به كارگيري دستور
ــتن كدها آسان تر و برنامه از خوانايي و دقت بيشتري برخوردار مي شود. شكل  Case نوش

كلي اين دستور به اين صورت است:                       
Select Case    عبارت مورد مقايسه   

   Case     مقدار اول

Case     مقدار دوم

Case    مقدار سوم

 Case Else

End Select

.....
.

.....
.

.....
.

.....
.

دستور)ات(

دستور)ات(
دستور)ات(

دستور)ات(
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ــه با مقاديري كه در مقابل هر Case قرار  ــتور ابتدا مقدار عبارت مورد مقايس در اين دس
داده شده است، مقايسه مي شود. اگر مقدار ذخيره شده در عبارت مورد نظر با مقدار ذكر 
ــد، دستورات موجود در اين Case اجرا مي شوند و از  ــده در مقابل اولين Case برابر باش ش
ــاير Caseها صرف نظر خواهد شد؛ اما اگر اولين مقايسه، نتيجه نادرست در پي  ــي س بررس
ــود و در صورت درست بودن نتيجه دستورات، اين  ــته باشد، Case دوم بررسي مي ش  داش
Case اجرا مي شود و در غير اين صورت Case بعدي بررسي  مي شود و به همين شكل تمام 

Caseها به ترتيب بررسي مي  شوند و اگر نتيجه بررسي تمام آن ها نادرست باشد، دستورات 

موجود در بخش Case Else اجرا خواهند شد و سپس برنامه ادامه مي يابد. 

 استفاده از بخش Case Else اختياري است.

براي ايجاد يک بازه از مقادير عددي در Caseها، مي توانيد از كلمه كليدي To استفاده كنيد. به 
عنوان مثال براي مقادير عددي بين 12 تا 14 مي توانيد از Case 12 To 14 استفاده كنيد.

ــد از كاراكتر كاما ),(، كلمه  ــتفاده از چند مقدار مختلف در يک Case مي تواني ــراي اس ب
كليدي Is ،To يا تركيبي از آن ها استفاده كنيد.

     مثال 1: پروژه اي مطابق شكل 1-6 و جداول 1-6 و 2-6 طراحي كنيد كه سه نمره 
  2ــخص كند. اگر معدل وي بين 18 تا ــک دانش آموز را دريافت كند و رتبه وي را مش ي
ــد رتبه B و بين 14 الي 16 رتبه C و كوچک تر از  ــد، رتبه A و اگر بين 16 الي 18 باش باش
14 رتبه D براي او نمايش داده شود. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:  
1 - يک پروژه جديد به همراه يک فرم و كنترل هاي آن مطابق شكل 1-6 ايجاد كنيد.

جدول1-6خصوصياتفرم
خصوصيتمقدار

frmaveName

AverageCaption

    شكل 6-1

نكته

     مثال 
ــخص كند. اگر معدل وي بين  ــک دانش آموز را دريافت كند و رتبه وي را مش ي
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جدول2-6خصوصياتكنترلها

Command

Button
TextBoxTextBoxTextBoxLabelLabelLabel

كنترل
   
خصوصيت

cmdavetxtvbtxtwintxtitlblvblblwinlblitName

&AverageـــــــــVB6:WINDOWS :IT :Caption

2 - سپس رويداد Click را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub cmdave_Click()

Dim sngit  As Single

Dim sngwin As Single

Dim sngvb  As Single

   Dim sngav As Single ,strrank As String*1

   sngit = Val(txtit.Text)

   sngwin = Val(txtwin.Text)

   sngvb = Val(txtvb.Text)

sngav = (sngit+sngwin + sngvb)/3

Select Case sngav

 Case 18 To 20

strrank = "A"

Case 16 To 18

     strrank = "B"

 Case 14 To 16

     strrank = "C"

Case Is < 14

     strrank = "D"

End Select

MsgBox «RANK IS : «+ strrank,,»RANKING»

End Sub
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ــده در كادرهاي متن با  ــا ابتدا مقادير تايپ ش ــداد پس از تعريف متغيره ــن روي در اي
ــوند سپس  ــده و در متغيرهاي مربوطه ذخيره مي ش ــتفاده از تابع Val به عدد تبديل ش اس
متوسط سه نمره محاسبه شده و در ادامه با استفاده از يک دستور Select  Case مقدار معدل 

)sngav( مورد ارزيابي قرار مي گيرد. 

2 باشد دستور موجود در شرط Case 18 To 20 را اجرا مي شود  اگر مقدار آن بين 18 تا
ــپس بدون آن كه ساير  ــته اي strrank ذخيره مي كند، س و رتبه A را براي وي در متغير رش
ــتور Select Case خاتمه مي يابد؛ اما اگر مقدار متغير sngav بين  ــرط ها بررسي شوند دس ش
ــرط موجود در اولين Case نادرست خواهد بود و شرط Case دوم يعني  ــد ش 16 تا 18 باش
ــود و  ــتور مربوط به اينCase  اجرا مي ش ــود و در نتيجه دس ــي مي ش Case 16 To 18 بررس

بدون بررسي ساير Caseها دستور Select Case خاتمه مي يابد و به همين شكل در صورت 
نادرست بودن شرط در Case دوم، ساير Caseها يكي يكي بررسي مي شوند و در Case آخر 
ــد شرط Case Is<14 درست خواهد بود و رتبه  اگر مقدار متغير sngav كوچک تر از14  باش
مناسب براي وي در نظر گرفته مي شود و پس از خاتمه دستور Select Case رتبه دانش آموز 

به وسيله يک كادر پيام نمايش داده مي شود.
3 - پروژه و فرم را با نام Average ذخيره كنيد سپس آن را اجرا نماييد.

ــپس روي دكمه  ــاي متن موجود تايپ كنيد، س 2 را در كادره ــداد 17، 19 و 4 - اع
Average كليک كرده و نتيجه را بررسي كنيد.

ــود تايپ كرده و روي دكمه  ــداد 14، 5 و 8 را در كادرهاي متن موج ــدداً اع 5 - مج
Average كليک و نتيجه را بررسي كنيد.

6 - اجراي برنامه را متوقف كرده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد. 

ــايل نقليه مختلف  ــيله وس     مثال 2: پروژه اي طراحي كنيد كه هزينه حمل كاال به وس
ــافت حمل را به همراه روش حمل  ــبه كند. به اين منظور كاربر وزن كاال و مس را محاس
ــده، در اختيار وي قرار مي گيرد.  ــبه ش ــپس هزينه حمل كاال محاس آن معين مي كند و س
روش هاي حمل كاال و هزينه هر يک به ازاي هر كيلومتر جابه جايي در جدول 3-6 ارايه 

شده است و براي محاسبه هزينه حمل كاال از فرمول زير استفاده مي شود. 

هزينه به ازاي يك کیلومتر جابه جايي  مسافت جابه جايي  وزن کاال = هزينه حمل کاال

    مثال 
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جدول6-3
روش حمل كاالهزينه حمل به ريال

1اتوبوس

15قطار
14كشتي
2


هواپيما

اكنون اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
1 - يک پروژه از نوع Standard EXE به همراه 
ــب و يک دكمه  ــک فرم، دو كادر متن و برچس ي

فرمان مطابق شكل 2-6 ايجاد كنيد.
كادر متن اول براي ورود وزن كاال و كادر متن 

دوم براي ورود مسافت حمل كاال استفاده مي شود.
    شكل 6-2

ــد، از كنترل  ــته باش 2 - براي آن كه كاربر توانايي انتخاب نوع روش حمل كاال را داش
ــازه مي دهد تا امكان انتخاب  ــتفاده كنيد. اين كنترل اج ــه انتخاب )OptionButton( اس دكم
ــود. اين كنترل معموالًً به صورت  ــه از بين چند انتخاب براي كاربران فراهم ش ــک گزين ي
ــود و هر لحظه مي توان يكي از كنترل ها را از  ــتفاده مي ش ــتر اس گروه هايي دوتايي يا بيش
ــتفاده از اين كنترل در جعبه ابزار روي كنترل دكمه  ــه آن ها انتخاب كرد. براي اس مجموع
ــكل 2-6 روي فرم قرار دهيد و  انتخاب       كليک كنيد و چهار كنترل از آن را مطابق ش

خصوصيات آن ها را تنظيم كنيد.
ــد و خصوصيت Value آن  را روي  ــره خصوصيات، optbus را انتخاب كني 3 - در پنج
ــتند  مقدار True تنظيم كنيد. كنترل هاي دكمه انتخاب داراي خصوصيتي به نام Value هس
كه يک خصوصيت منطقي است و مي تواند True يا False باشد. اگر مقدار اين خصوصيت 
روي True تنظيم  شود نشان دهنده اين است كه دكمه انتخاب مربوطه انتخاب شده است 
ــواره در يک گروه از  ــت. هم ــان دهنده عدم انتخاب كنترل اس ــر اين صورت نش و در غي
دكمه هاي انتخاب، خصوصيت Value يكي از كنترل هاي دكمه انتخاب، True و براي ساير 

كنترل ها False مي باشد.
4 -اكنون بايد دستورات مورد نظر را در رويداد Click دكمه فرمان Compute بنويسيد. 
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بنابراين رويداد مزبور را به اين صورت تنظيم كنيد: 
Private Sub cmdcom_Click()

Dim inttrans As Integer, sngprice As Currency

Dim sngw As Single, sngl As Single

If  optbus.Value = True Then inttrans=0

If  opttrain.Value = True Then inttrans =1

If  optship.Value = True Then inttrans =2

If  optplane.Value = True Then inttrans =3

sngw = Val(txtw.Text)

sngl = Val(txtl.Text)

     Select Case inttrans

        Case0  
             sngprice =sngw * sngl *10000 

        Case  1  

             sngprice=sngw*sngl*15000 
       Case  2

             sngprice = sngw * sngl *14000  

       Case  3

    sngprice = sngw * sngl *20000

       End Select

          MsgBox "Total Price =" + Str(sngprice)+ "Rials", , " Payment"

End Sub
ــر  ه  Value ــت  مقدارخصوصي  If ــتور  دس از  ــتفاده  اس ــا  ب ــداد  روي ــن  اي در 
ــاب  انتخ ــورت  درص و  ــود  مي ش ــي  بررس ــاب  انتخ ــه  دكم ــاي  كنترل ه از  ــک  ي
ــده  ش ــاب  انتخ ــل  حم روش  ــا  ب ــب  متناس  ،inttrans ــر  متغي ــا  آن ه از  ــک  ي ــر   ه
مقداردهي مي شود؛ بنابراين در صورت انتخاب روش حمل با اتوبوس مقدار صفر، حمل 
با قطار مقدار 1، حمل با كشتي مقدار 2 و حمل با هواپيما مقدار 3 در آن ذخيره مي شود. 
ــتفاده از دستور Select Case مقدار متغير inttrans بررسي مي شود تا با توجه به  ــپس با اس س
ــده، هزينه حمل كاال محاسبه و در متغير sngprice ذخيره شود، در  روش حمل انتخاب ش

نهايت اين مقدار به وسيله يک كادر پيام نمايش داده خواهد شد.
ــود،  ــب انجام ش ــراي آن كه ترتيب دريافت فوكوس در كنترل به صورت مناس 5 - ب

خصوصيت TabIndex دكمه  فرمان Compute را روي عدد 6 تنظيم كنيد. در اين صورت
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ــردن كليد Tab، فوكوس را به  ــت كه در زمان فش دكمه فرمان Compute آخرين كنترلي اس
دست مي آورد. 

6 - پروژه و فرم را با نام transport ذخيره كنيد.
 1 كيلومتر   2 كيلوگرم و مسافت جابه جايي را 7 - پروژه را اجرا كنيد و وزن كاال را

تايپ كنيد، سپس روي دكمه انتخاب Plane كليک كنيد تا روش حمل كاال نيز انتخاب شود.
8 - روي دكمه Compute كليک كنيد و نتيجه محاسبه را بررسي كنيد.

ــافت جابه جايي تايپ كنيد و  2  را براي وزن كاال و مس 35و ــر ــدداً مقادي 9 - مج
ــن بار روش حمل با قطار را انتخاب كرده، روي دكمه Compute كليک كنيد و نتيجه را  اي

بررسي نماييد.
 10 - اجراي برنامه را خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

       اگر بخواهيد از كنترل هاي دكمه انتخاب به گونه اي استفاده كنيد كه به صورت گروه هاي 
ــتفاده كنيد، در غير اين  ــد از كنترل ديگري به نام كنترل قاب يا Frame اس ــه عمل كنند باي جداگان
ــرار دارند به صورت يک گروه واحد در  ــورت تمام كنترل هاي دكمه انتخاب كه در يک فرم ق ص
ــد. براي ايجاد گروه هاي مستقل از كنترل هاي دكمه انتخاب، بايد ابتدا كنترل  نظر گرفته خواهند ش
ــپس با روش درگ، كنترل هاي دكمه انتخاب را روي كنترل قاب  قاب را روي فرم قرار دهيد و س
ــد. كنترل قاب، رويداد و خصوصيت ويژه اي ندارد و مهم ترين خصوصيت آن خصوصيت  بگذاري

Caption است كه عنوان كنترل قاب را تعيين مي كند.

                2-6 ساختارهاي تكرار در ويژوال بیسیك

بعضي اوقات الزم است تا عملياتي را به صورت تكراري انجام دهيد. در ويژوال بيسيک 
دستورات متعددي براي انجام عمليات تكراري قرار داده شده اند كه بعضي از آن ها توانايي 
ــا تعداد دفعات معين دارند و بعضي ديگر عمليات موردنظر  ــراي عمليات تكراري را ب اج
را تا رسيدن به شرايط خاصي فراهم مي كنند. در اين واحد كار به توضيح بعضي از آن ها 

مي پردازيم.

نكته:
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For ... Next 1-2-6 حلقه
از اين حلقه زماني استفاده مي شود كه الزم باشد دستورات را به تعداد دفعات معين و 

محدودي اجرا كنيد. نحوه استفاده از اين حلقه به اين صورت است:
For     مقدار شروع = شمارنده حلقه   To   مقدار خاتمه

Next    شمارنده حلقه
براي استفاده از اين گونه حلقه ها از يک متغير به عنوان شمارنده حلقه استفاده مي شود 
ــيله آن تعداد دفعات تكرار حلقه كنترل مي شود. مقادير شروع و خاتمه با توجه  كه به وس
ــود و معموالً از مقادير عددي صحيح استفاده مي شود. اما  به نياز برنامه نويس تنظيم مي ش
مي توان از هر نوع متغير عددي يا عبارات رياضي نيز استفاده كرد. اين حلقه با كلمه كليدي 
ــده و با كلمه كليدي Next كه به همراه نام متغير شمارنده ذكر مي شود، خاتمه  For آغاز ش

ــرار مي گيرند. زماني كه اجراي  ــتورات مورد نظر براي اجرا در بين آن ها ق ــد و دس مي ياب
ــمارنده ذخيره  ــروع در متغير ش ــد، مقدار ش برنامه به اولين خط از حلقه يعني For مي رس
ــود و سپس اين مقدار با مقدار خاتمه مقايسه مي شود و در صورتي كه كوچک تر يا  مي ش
ــاوي با مقدار خاتمه باشد، دستورات بين For و Next اجرا مي شود. با رسيدن به كلمه  مس
كليدي Next، اجراي برنامه مجدداً به بخش For منتقل مي شود، سپس يک واحد به مقدار 
قبلي متغير شمارنده اضافه شده و در صورتي كه اين مقدار كوچک تر يا مساوي با مقدار 
ــتورات موجود در حلقه اجرا مي شود و اين عمليات تا زماني كه مقدار  ــد، دس خاتمه باش
ــود، ادامه مي يابد. پس از خاتمه اجراي حلقه،  ــمارنده از مقدار خاتمه بزرگ تر ش متغير ش

اجراي دستورات بعد از كلمه كليدي Next انجام مي شود.

.....
.....
...

دستورات

ــبه كرده و روي  1 را محاس ــال 3: پروژ ه اي طراحي كنيد كه مجموع اعداد 1 تا    مث
فرم نمايش دهد. به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

ــيک را اجرا كنيد  1 - برنامه ويژوال بيس
ــپس يک پروژه از نوع Standard EXE به  س
ــک كنترل دكمه فرمان  ــراه يک فرم و ي هم
ــكل 6-3  ــب مطابق ش و يک كنترل برچس

ايجاد كنيد.
    شكل 6-3

اجراي دستورات بعد از كلمه كليدي 

ــال     مث



158

         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، هـ                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کارششم: توانايی استفاده از انواع حلقه ها و ساختار Select Case  و كنترل دكمه انتخاب

2 - رويداد Click دكمه فرمان cmdshow را به صورت زير تنظيم كنيد:
Private Sub cmdshow_Click()

    Dim inti As Integer

    Dim intsum As Integer

    For inti = 1 To 10

    intsum =intsum + inti

    Next inti

    lblsum. Caption = lblsum. Caption + Str (intsum)

End Sub

ــبه مجموع  ــوند. به منظور محاس در اين رويداد ابتدا متغيرهاي مورد نياز تعريف مي ش
1 از يک حلقه For استفاده شده است. اين حلقه از عدد 1 شروع و تا رسيدن  اعداد 1 تا
ــتفاده از متغير  ــود و در هر مرحله از اجراي حلقه نيز با اس 1 تكرار مي ش حلقه به مقدار
intsum مجموع اعداد محاسبه مي شود و با پايان يافتن حلقه مقدار مجموع intsum پس از 

تبديل به نوع داده رشته اي در كنترل برچسب نمايش داده مي شود.
3 - پروژه و فرم را با نام sumnumbers ذخيره كنيد سپس آن را اجرا كرده و آزمايش نماييد.

4 - به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

ــي را از ورودي دريافت كند و  ــروژ ه اي طراحي كنيد كه يک عدد طبيع ــال 4: پ     مث
مجموع اعداد زوج كوچک تر يا مساوي آن را نمايش دهد. 

ــه كنترل  ــک پروژه به همراه يک فرم، س ــيک را اجرا كرده، ي ــه ويژوال بيس 1 - برنام
ــكل 4-6 و  ــرل كادر متن به همراه يک كنترل دكمه فرمان مطابق ش ــب و يک كنت برچس

جدول 4-6 ايجاد كنيد.

جدول4-6خصوصياتفرم
خصوصيتمقدار
frmsnName

Show NumberCaption

    شكل 6-4

ــال      مث
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2 - سپس رويداد Click دكمهShow Number  را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub cmdshow_Click()

    Dim inti As Integer

    Dim intno As Integer

    Dim lngsum As Long

intno = Val(txtno.Text)

For inti = 1 To intno

 If intno mod inti=0

lngsum=lngsum+inti

End If

Next inti

lblsum.Caption=lblsum.Caption+Str(lngsum)

End Sub

3 - پروژه و فرم را با نام shownumber ذخيره كنيد سپس آن را اجرا كرده و آزمايش كنيد.
4 - اجراي پروژه را متوقف كرده و به پنجره ويژوال بيسيک باز گرديد.

ــد متغير  ــود. همان طور كه گفته ش ــما معرفي مي ش ــكل كلي حلقه For به ش اكنون ش
شمارنده حلقه در هر بار اجراي حلقه به ميزان يک واحد افزايش مي يابد، اما گاهي اوقات 
ــيله برنامه نويس تعيين شود يا از حلقه هاي  ــمارنده به وس ــت تا ميزان افزايش ش الزم اس
كاهشي استفاده شود كه در آن ها مقدار شروع از مقدار خاتمه بزرگ تر است و در هر بار 

اجراي حلقه مقدار شمارنده كم مي شود. شكل كلي دستور For به اين صورت است:
For  مقدار شروع = شمارنده حلقه  To   مقدار خاتمه   Step میزان افزايش يا کاهش شمارنده

  Next شمارنده حلقه
در واقع بخش Step امكان تنظيم ميزان افزايش يا كاهش مقدار شمارنده حلقه را فراهم 
ــت. مي توانيد براي حلقه هاي  ــراي اين بخش مقدار يک اس ــد. مقدار پيش فرض ب مي كن
ــي از مقادير منفي استفاده كنيد. در اين  ــي از مقادير مثبت و براي حلقه هاي كاهش افزايش

صورت حلقه زماني متوقف مي شود كه مقدار شروع از مقدار خاتمه كوچک تر شود.

.....
.....
...

دستورات
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ــد و مقدار Step مثبت باشد، حلقه  ــروع از مقدار خاتمه بزرگ تر باش      درصورتي كه مقدار ش
اجرا نخواهد شد.

ــمارنده حلقه يک واحد خواهد بود ــتفاده از بخش Step مقدار افزايش ش در صورت عدم اس

Print دستور
ــيا را روي  ــت، متغير و مقدار خصوصيت اش ــد انواع مقادير ثاب ــتور Print مي توان دس
ــود فقط يک خط  ــتفاده ش ــتور به تنهايي اس ــرم نمايش دهد. در صورتي كه از اين دس ف
ــود و اگر از كاراكتر سمي كالن );( استفاده شود، خروجي ها پشت  خالي نمايش داده مي ش
ــود، هر خط  ــتفاده ش ــرار مي گيرند و اگر از كاراكتر كاما ),( اس ــدون فاصله ق ــرهم و ب س
نمايشي در روي فرم، توانايي نمايش1 كاراكتر را خواهد داشت و اگر خروجي بزرگ تر 
ــد.  ــک ناحيه جلوتر نمايش داده خواهد ش ــد، خروجي بعدي در ي ــر باش  1  كاراكت از

به عنوان مثال به اين دستورات توجه كنيد:
Print  "Ali" ; "Reza"

Print  "Visual", "Basic"

Print  "Student" ;

Print  "Information"

در صورت اجراي دستورات فوق خروجي حاصل به اين شكل خواهد بود:
AliReza

Visual      Basic

StudentInformation

ــتفاده از كاراكتر سمي كالن پشت سرهم و  ــتور اول به دليل اس عبارات موجود در دس
عبارات موجود در دستور دوم به دليل استفاده از كاراكتر كاما با فاصله از هم قرار گرفته اند 
 Print سوم به كاراكتر سمي كالن ختم مي شود، خروجي Print و در دو دستور آخر نيز چون

چهارم پشت سر آن نمايش داده مي شود.
ــكل 6-5  ــتورات توجه كنيد و نتيجه اجراي آن ها را در ش ــوان مثال به اين دس ــه عن ب

مشاهده كنيد.
Print  "1234567890" , "1234567890"

Print  "12345678901234567890"

Print  "12345678901" , "1234567890"

نكته
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    شكل 6-5

ــتور Print اول هر عبارت نمايشي از ده كاراكتر تشكيل شده است؛ بنابراين دو  در دس
ــتور  ــي به ترتيب در نواحي اول و دوم در كنار هم قرار مي گيرند. اما در دس عبارت نمايش
ــكيل شده است، عبارت نمايشي  ــي اول از 11 كاراكتر تش Print آخر چون عبارت نمايش

ــود. دستور Print دوم براي تشخيص بهتر اندازه نواحي  دوم در ناحيه 3 نمايش داده مي ش
استفاده شده است.

پروژه اي را طراحي كنيد تا مطابق شكل6-6 توانايي 
ــرد و زوج كوچک تر از هرعدد طبيعي  نمايش اعداد ف
ــد. براي  دريافت  ــته باش  دلخواه موردنظر كاربر را داش

 داده ها از كادرورود داده استفاده كنيد.
    شكل 6-6

ــاي For را مي توان در داخل يكديگر قرار داد و در اين حالت با هر بار اجراي  حلقه ه
ــود. شكل كلي نحوه استفاده  حلقه For اول، حلقه For داخل آن يک دور كامل اجرا مي ش

از حلقه هاي متداخل به صورت زير است:

For شمارنده حلقه  =  مقدار شروع Toمقدار خاتمه      Stepمیزان افزايش يا کاهش شمارنده    
    Forشمارنده حلقه  = مقدار شروع  To  مقدار خاتمه   Stepمیزان افزايش يا کاهش شمارنده      
                
Next  شمارنده حلقه

Next  شمارنده حلقه

.....
.....
...

دستور)ات(

    تمرين:
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    مثال 5: پروژ ه اي طراحي كنيد كه با استفاده 
ــتاره را مطابق شكل از حلقه For كاراكترهاي س
ــش دهد. براي اين كار عمليات بعد را  7-6 نماي

انجام دهيد.
شكل 6-7

1 - يک پروژه از نوع Standard EXE به همراه يک فرم و يک كنترل دكمه فرمان مطابق 
شكل 7-6 ايجاد كنيد.

2 - رويداد Click دكمه فرمان را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub cmdsshow_Click()

    Dim inti As Integer

    Dim intj As Integer

 For inti = 1 To 4

For intj= 1 To 5

Print "*";

         Next intj

          Print

    Next inti

End Sub

ــه را اجرا كرده و روي  ــپس برنام ــروژه و فرم را با نام showstart ذخيره كنيد س 3 - پ
دكمه show كليک كنيد.

4 - به اجراي برنامه خاتمه داده  و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد. 

پروژه اي طراحي كنيد كه شكل زير را رسم نمايد.
*
**
***
****
*****

    مثال 

    تمرين:
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Do While ... Loop و While ...Wend 2-2-6 حلقه 
ــرط هاي تعيين شده درست باشند،  ــتورات را تا زماني كه شرط يا ش اين حلقه ها، دس
اجرا مي كنند. از اين نوع حلقه ها زماني استفاده مي شود كه دفعات تكرار دستورات معين 

نباشد. شكل كلي اين دستورات به صورت زير است:
While    )شرط يا شرط ها(                                      Do While  )شرط يا شرط ها( 

Wend                                                                                        Loop

زماني كه اجراي برنامه به حلقه While برسد، ابتدا شرط يا شرط هاي موجود در جلوي 
كلمه كليدي While ارزيابي مي شوند و اگر نتيجه اين ارزيابي درست باشد، دستورات بين 
ــوند. با رسيدن به انتهاي حلقه يعني كلمه كليدي Wend اجراي  While و Wend اجرا مي ش

برنامه مجدداً به بخش While منتقل مي شود و بررسي شرط يا شرط ها انجام مي گيرد و به 
همين شكل اجراي حلقه تا زماني كه نتيجه ارزيابي شرط موجود در حلقه نادرست شود، 

ادامه مي يابد. نحوه اجراي حلقه Do While مانند حلقه While است.

ــهر را براساس كيلومتر  ــافت بين دو ش     مثال 6: پروژ ه اي طراحي كنيد كه هر بار مس
ــهر را به متر تبديل كرده و نمايش دهد و اين كار را تا  ــافت دو ش ــپس مس دريافت كند س

دريافت مقدار صفر انجام دهد.
ــكل 8-6 ايجاد  ــوع Standard EXE به همراه يک فرم مطابق با ش ــک پروژه از ن 1 - ي

كنيد.

.....
.....
...

دستور)ات(
.....
.....
...

دستور)ات(

شكل 6-8

2 - يک كنترل برچسب و دو كنترل دكمه فرمان روي فرم قرار داده و خصوصيت هاي 
آن ها را تنظيم كنيد.

    مثال 
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3 - رويداد دكمه Compute را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub cmdcompute_Click ()

    Dim intno As Integer

    Dim strdata As String

     intno = 1

    While (intno >  )

  strdata = InputBox ("Enter Your Number:" , "Enter Data" ,  )

        intno = Val (strdata)

           lblresult. Caption = intno*1000

    Wend

End Sub

ــر  intnoروي مقدار 1 تنظيم  ــف متغيرها ابتدا مقدار متغي ــن رويداد پس از تعري در اي
ــرطي كه براي حلقه در نظر گرفته شده  ــود. زيرا ش ــود تا حلقه While بتواند اجرا ش مي ش
ــد اگر intno مقداردهي نشود هيچ وقت امكان ورود داده و انجام   مي باش  < intno ــت اس
ــبات وجود نخواهد داشت. در مرحله بعد حلقه While اجرا مي شود و با استفاده از  محاس
ــهر دلخواه دريافت شده و در متغير strdata ذخيره مي شود  ــافت دو ش يک كادر ورود مس
 intno به عدد تبديل شده و در متغير strdata محتويات متغير Val ــتفاده از تابع ــپس با اس س
ــافت در كنترل برچسب نمايش  ــپس با تبديل اين مقدار به واحد متر، مس قرار مي گيرد س
داده مي شود. در اين مرحله با رسيدن به دستور Wend اجراي برنامه به ابتداي حلقه يعني 
ــرط intno > 0 بررسي شده و اگر نتيجه بررسي  ــود در نتيجه ش ــتور While منتقل مي ش دس
ــد عمليات تكرار خواهد شد اما اگر نتيجه بررسي شرط نادرست باشد  ــرط درست باش ش

)در صورت ورود عدد صفر( اجراي حلقه خاتمه مي يابد.
4 - پروژه و فرم را با نام Distance ذخيره كنيد.

5 - پروژه را اجرا كرده و روي دكمه Compute كليک كنيد و پس از ورود چند مقدار 
مختلف عدد صفر را وارد كنيد تا مجدداً به پنجره برنامه بازگرديد.

ــيک  ــده و به پنجره ويژوال بيس ــه Exit كليک كنيد و از برنامه خارج ش 6 - روي دكم
بازگرديد.
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1 عدد 9 را روي فرم    ــا مضرب هاي كوچک تر از ــروژه اى طراحي كنيد ت پ
نمايش دهد. به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

Do ... Loop While 3-2-6 حلقه
اين حلقه مشابه حلقه Do While ... Loop است؛ با اين تفاوت كه دستورات داخل حلقه 
ــده، سپس شرط حلقه بررسي مي شود. بنابراين در صورت نادرست بودن  يک بار اجرا ش
ــكل كلي اين دستور به صورت زير  ــتورات حداقل يک بار اجرا مي شوند. ش ــرط، دس ش

است:
Do

Loop While )شرط يا شرط ها(
.....
.....
...

دستور)ات(

     مثال 7: پروژ ه اي طراحي كنيد كه يک عدد طبيعي را دريافت كند و مجموع ارقام 
آن را نمايش دهد. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

1 - يک پروژه از نوع Standard EXE   به همراه يک فرم با مشخصات جدول 19-7 ايجاد كنيد.
2 - در اين پروژه به منظور اجراي دستورات از رويداد Activate فرم استفاده مي شود. 
اين رويداد بعد از رويداد Load فرم و زماني كه فرم نمايش داده شده و فوكوس را كسب 

مي كند اجرا مي شود. بنابراين رويداد Activate فرم را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub Form_Activate()

    Dim lngi As Long

    Dim lngno As Long

    Dim strinput As String

 strinput = InputBox("Enter Your Number :"," input DATA",0)

 lngno =Val(strinput)

    Do

               lngi = lngno Mod 10

                  Sum=Sum+lngi

    تمرين:

     مثال 
آن را نمايش دهد. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
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       lngno = lngno \ 10
    Loop While (lngno>0)
End Sub

3 - اجراي پروژه را متوقف كرده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

1  عدد 7 را نمايش دهد.  پروژه طراحي كنيد كه مضارب كوچكتر از

Exit For و Exit Do 4-2-6 دستورات خروج از حلقه 
دستورات Exit Do و Exit For به برنامه نويس امكان مي دهند كه قبل از آن كه حلقه به طور 
عادي خاتمه يابد به اجراي حلقه خاتمه دهد و از آن خارج شود. از دستور Exit For براي خروج 
، Do...Loop While،Do While...Loop براي خروج از حلقه  هاي Exit Do و از دستور For...Next  از حلقه

Do Until...Loop و Do...Loop Until استفاده مي شود.

    مثال 8: پروژه digit را به گونه اي تغيير دهيد تا با استفاده از دستور Exit Do اجراي 
حلقه خاتمه يابد. به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

1 - پروژه digit را باز كنيد و رويداد Activate فرم را به اين صورت تغيير دهيد:
Private Sub Form_Activate)(

Dim lngi As Long    

Dim lngno As Long    

Dim strinput As String    

   strinput = InputBox)«Enter Your Number :»,»Input Data»,0(

   lngno =Val)strinput( 

    Do

    lngi = lngno Mod 10

    sum=sum+lngi        

lngno = lngno \ 10        

If   lngno < 0  Then   Exit Do 

  Loop While (True) 

End Sub

    تمرين:

    مثال 
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ــده است.  در اين رويداد نيز مانند راه حل قبلي حلقه Do... Loop While به كار گرفته ش
lngno > از مقدار True استفاده شده است بنابراين حلقه  ــرط  با اين تفاوت كه به جاي ش
ــود اما با توجه به حالت پروژه بايد اجراي حلقه  مي تواند بدون محدوديت بارها اجرا ش
با توجه به تعداد ارقام عدد وارد شده تنظيم شود. به اين منظور از يک دستور If ديگر در 
lngno <  را بررسي مي كند در صورتي كه نتيجه  انتهاي حلقه استفاده شده است كه شرط 
 Exit Do ــي درست باشد )يعني ديگر رقمي در عدد باقي نمانده باشد( با دستور اين بررس

از اجراي مجدد حلقه جلوگيري به عمل مي آورد.
2 - تغييرات را ذخيره كرده و پروژه را اجرا و آزمايش كنيد.

3 - به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

شكل6-9

2 - مطابق شكل 9-6 ابتدا كاربر تعداد اعداد خود را در كادر متن وارد مي كند؛ سپس 
با كليک روي دكمه Input و با استفاده از كادرهاي ورود داده اعداد خود را وارد مي كند و 
با پايان ورود اعداد، مقدار ماكزيمم روي فرم نمايش داده مي شود. به عالوه در صورتي كه 
كاربر كاراكتر Q را در كادر ورود داده تايپ كند، برنامه از دريافت اعداد بعدي خودداري 

مي نمايد. بنابراين رويداد Click دكمه Input را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub cmdinput_Click()

Dim inti As Integer, strno As String

Dim sngmax As Single

For inti = 1 To Val(txtno.Text)

strno = InputBox("Enter Your Number:", "InputBox", 0)

If strno ="Q" or strno ="q" Then Exit For

If inti = 1 Then

sngmax = Val(strno)

Else

   مثال 9: پروژه اي طراحي كنيد كه بزرگ ترين 
عدد را بين n عدد دلخواه جستجو كرده و نمايش 

دهد. براي اين كار عمليات زير را انجام دهيد:
1 - يک پروژه جديد مطابق شكل 9-6 ايجاد كنيد.

   مثال 
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If sngmax < Val (strno)Then sngmax =Val(strno)

End If

Next inti

MsgBox "Maximum Is :"+Str(sngmax)

End Sub

ــتفاده خواهد شد. مقدار  در اين رويداد از يک حلقه For...Next براي دريافت اعداد اس
ــه وارد مي كند، تنظيم  ــر در كادر متن مربوط ــداري كه كارب ــه با توجه به مق ــه حلق خاتم
ــتورات موجود در حلقه براي محاسبه بزرگ ترين عدد به  ــود. بخش عمده اي از دس مي ش
كار مي روند، اما پس از آن كه اين رويداد اجرا شد، ابتدا با استفاده از يک كادر ورود داده 
ــده در كادر ورود  مقدار اولين عدد را از كاربر دريافت مي كند و بالفاصله مقدار تايپ ش
ــود و اگر كاراكتر Q ياq  تايپ شده باشد نتيجه شرط  ــتور If بررسي مي ش داده با يک دس
ــت بوده و در نتيجه دستور Exit For اجرا مي شود كه سبب خروج از حلقه و  موجود درس
ــتور If دوم بررسي مي شود  ــد؛ اما در غير اين صورت دس خاتمه دريافت اعداد خواهد ش
كه در اين صورت اگر اولين عدد داده شده باشد )يعني شمارنده حلقه برابر با يک باشد( 
ــود و در متغير sngmax ذخيره  ــه عنوان بزرگ ترين عدد در نظر گرفته مي  ش ــن عدد ب اولي
ــده در كادر ورود داده با مقدار ذخيره  ــود، اما براي اعداد بعدي ابتدا مقدار تايپ ش مي ش
شده در متغير sngmax مقايسه مي شود و در صورتي كه از آن بزرگ تر باشد، مقدار جديد 
به عنوان بزرگ ترين مقدار، در متغير sngmax ذخيره خواهد شد. به اين ترتيب بزرگ ترين 

مقدار، محاسبه و در يک كادر پيام نمايش داده مي شود.
3 - پروژه و فرم را با نامmaximum  ذخيره كنيد، سپس آن را اجرا نماييد.
1 را در كادر متن تايپ كرده و روي دكمه Input كليک كنيد. 4 - مقدار

ــپس كاراكتر Q را در كادر ورود داده  5 - اعداد 7، 2 و 18 را به ترتيب وارد كنيد، س
ــاهده مي كنيد از ورود  چهارم تايپ كنيد و روي دكمه OK كليک كنيد. همان طور كه مش
داده هاي بعدي جلوگيري به عمل مي آيد و بزرگ ترين عدد بين سه عدد وارد شده )18( 

نمايش داده مي  شود.
6 - پروژه را براي مقادير ديگري آزمايش كنيد، سپس اجراي پروژه را پايان داده و به 

پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

 پروژه قبل را به گونه اي تنظيم كنيد كه توانايي محاسبه كوچک ترين عدد را نيز داشته باشد.
    تمرين:
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For...Next Statement

.Repeats a group of statements a specified number of times
Syntax

For counter = start To end [step] 
                 [statements] 
Next [counter]

The For…Next statement syntax has these parts:

Part Description

counter Required.Numeric variable used as a loop counter.�e variable can>t be a 

Boolean or an array element.

start Required.Initial value of counter.

end Required.Final value of counter.

step Optional.Amount counter is changed each time through the loop.If not 

speci�ed,step defaults to one.

statements Optional.One or more statements between Forand Nextthat are executed 

the speci�ed number of times.
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کارششم: توانايی استفاده از انواع حلقه ها و ساختار Select Case  و كنترل دكمه انتخاب

واژه نامه
Computeمحاسبهكردن

Counterشمارنده
Evenزوج

Exitخروج
Finalنهايي،آخري

Informationاطالعات
Initialابتدايي،اولين،اصلي

Oddفرد
Optionalاختياري

Paymentمبلغ،بهايپرداختي
Priceبها،قيمت

Rankرتبه
Requiredالزمداشتن
Specifyتعيينكردن

Statementدستور
Stepمرحله

Transportحملكردن

خالصه مطالب

• از دستور Select Case براي ارزيابي چند مقايسه به صورت يكجا استفاده مي  شود.
ــاب )Option Button( براي ايجاد گزينه هاي متعدد، براي انتخاب  از كنترل دكمه انتخ

كاربر استفاده مي شود.
• براي اجراي دستورات با دفعات تكرار معين از دستور For ...  Next استفاده مي شود.

• حلقه هاي Do While ...  Loop ،While ...Wend و Do...Loop While دستورات را تا زماني 
كه نتيجه شرط يا شرط هاي ذكر شده در آن ها درست باشند، اجرا مي كنند.

• حلقه هاي  Do Until...Loopو  Do...Loop Untilدستورات را تا زماني كه نتيجه شرط يا 
شرط هاي ذكر شده در آن ها نادرست باشند، اجرا مي كنند.
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کارششم: توانايی استفاده از انواع حلقه ها و ساختار Select Case  و كنترل دكمه انتخاب

ــته اي، مقدار متغيرها و خصوصيات  ــتور Print مي تواند انواع پيام ها، عبارات رش • دس
فرم ها و كنترل ها را روي فرم نمايش دهد.

،Do...Loop While ،Do While...Loop ــه ــروج از حلق ــراي خ ــتور Exit Do ب "• از دس
Do Until...Loop و Do...Loop Until استفاده مي شود.

• از دستور Exit For براي خروج از حلقه For ... Next استفاده مي شود.
• از كنترل قاب )Frame( براي دسته بندي كنترل ها استفاده مي شود.

 New مي توان از گزينه Standard EXE ــوع ــروژه جديد از ن ــراي اضافه كردن يک پ • ب
ــه Add Standard EXE Project در نوار ابزار  ــيک يا از دكم Project در منوي File ويژوال بيس

استاندارد استفاده كرد.
ــک فرم در فرم ديگر مي توان  ــي به خاصيت ها و متدهاي كنترل ي • به منظور دسترس

به صورت زير عمل نمود:

نام متد يا خاصیت.نام کنترل.نام فرم
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آزمون نظري 

1 - كدام حلقه شبيه به حلقه Do While ... Loop است؟
While...Loop -د   Select Case -ج      While ...Wend -ب        For...Next  -الف 

2 - پس از اجراي برنامه زير مقدار متغير Sum چقدر است؟
 Sum=

I=5

Do While (I>3)

For k=1   to   2  

Sum = Sum+k*I  
Next k  

     I=I-1

Loop

3-ب- 28    ج- 29     د      الف- 27              
3 - حلقه زير چند بار تكرار مي شود؟

For i=7  To  -2  Step  -3

                                                                                         
Next i                                                                                        
     الف- 2                              ب- 3                   ج- 4      د- 5

4 - حلقه زير چند بار تكرار مي شود؟
While )True(

Wend

ج- بي نهايت   د- تكرار نمي شود. 4  بار  -3  بار        ب-الف     
 5 - خروجي برنامه پس از اجراي حلقه زير چيست؟

i=6

While (i>4)

j=6

.....
.....
...

.....
.....
...
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i=i - 1

Do While (j>3)

            Print i,j

            j=j - 1

Loop  

Wend

    الف-      ب-                            ج-                 د- 

6 - خروجي برنامه پس از اجراي حلقه زير چيست؟

For    i=10   To    1   Step  2

Print   "i"   ;i

Next   i

1 1                   ب- اعداد فرد بين 1 و     الف- اعداد زوج بين 1 و
1  تا 1                        د- هيچ گونه خروجي ندارد.      ج- اعداد

7 - درصورتي كه مقدار متغير intx برابر 2 باشد، خروجي دستورات زير چيست؟
Select     Case      intx

Case Is > 10 :   Print     intx*10

Case Is <= 4 :   Print     intx*4

Case Is = 7 :      Print     intx*2

End   Select

1                    ب- 8                ج- 4              د- 2      الف- 
دستور Exit Do سبب خروج از كدام حلقه مي شود؟

 While ... Wend -ب   For ...Next -الف     
     ج- Do While ... Loop                د- گزينه هاي ب و ج صحيح هستند.

65
55
45
64
54
44

55
65
45
54
64
44

54
64
44
55
65
45

64
54
44
65
55
45
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.....
.....
.

9 - كدام حلقه مشابه حلقه زير است؟
For    i=4   to 1   Step –1

Next   i

الف-         
i=4

While (i>=1)

                                                                                                                                            i=i+ 1

Wend

i=4

 Do    While  (i>=1)

 i = i- 1

Loop

ج-
i =4

    While  (i<=1)

 i=i - 1

Wend

د-         
i = 4

Do    While   (i >=1)

 i = i + 1

Loop

10 - كدام گزينه در رابطه با دستورات زير صحيح است؟
For    i=1   To 15

    If   i    Mod   3=   Then  Print i

      Next   i

.....
.....
.

.....
.....
.

.....
.....
.

.....
.....
.

ب (

 

     الف- اعداد 1 تا 15 را نمايش مي دهد.  
     ب- مضارب عدد 3  از 1 تا 15 را نمايش مي دهد.

     ج- اعداد 1 تا 15 را كه بر 3 بخش پذير هستند نمايش مي دهد.
     د- باقيمانده تقسيم اعداد 1 تا 15 را بر 3  نمايش مي دهد.

11 - براي دسته بندي كنترل ها از كنترل ........... استفاده مي شود.
Label -د   GroupBox -ج            Frame -ب           CheckBox -الف    

12 - با استفاده از كدام خصوصيت مي توان كنترل Option Button را در حالت انتخاب قرار داد؟
Tab Index -د                    Value -ج           Index -ب         Check -الف    

13 - حلقه زير چند بار تكرار مي شود؟
k=2

   Do

k=k*2

Loop Until (k>10)

    الف- 5         ب- 4                     ج- 3                        د- 2
14-Inthe For Statement, the step argument can be.............number.

 a- positive b- negative c- integer d- positive or negative

15- تفاوت بين حلقه هاي  While با حلقه هاي Until چيست؟
16- كاربرد دستور Exit Do و Exit For را بيان كنيد.

17- نحوه عملكرد دستور For را همراه با بخش Step توضيح دهيد.
18- تفاوت دستور Select Case را با IF بيان كنيد.

ــاب )Option Button( و قاب )Frame( را توضيح داده و كاربرد  ــرل دكمه انتخ 19- كنت
هر يک از آن ها را بيان كنيد.

20- نحوه اضافه كردن يک پروژه جديد به پروژه موجود را توضيح دهيد.

.....
.....
.
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9 - كدام حلقه مشابه حلقه زير است؟
For    i=4   to 1   Step –1

Next   i

الف-         
i=4

While (i>=1)

                                                                                                                                            i=i+ 1

Wend

i=4

 Do    While  (i>=1)

 i = i- 1

Loop

ج-
i =4

    While  (i<=1)

 i=i - 1

Wend

د-         
i = 4

Do    While   (i >=1)

 i = i + 1

Loop

10 - كدام گزينه در رابطه با دستورات زير صحيح است؟
For    i=1   To 15

    If   i    Mod   3=   Then  Print i

      Next   i

.....
.....
.

.....
.....
.

.....
.....
.

.....
.....
.

ب (

 

     الف- اعداد 1 تا 15 را نمايش مي دهد.  
     ب- مضارب عدد 3  از 1 تا 15 را نمايش مي دهد.

     ج- اعداد 1 تا 15 را كه بر 3 بخش پذير هستند نمايش مي دهد.
     د- باقيمانده تقسيم اعداد 1 تا 15 را بر 3  نمايش مي دهد.

11 - براي دسته بندي كنترل ها از كنترل ........... استفاده مي شود.
Label -د   GroupBox -ج            Frame -ب           CheckBox -الف    

12 - با استفاده از كدام خصوصيت مي توان كنترل Option Button را در حالت انتخاب قرار داد؟
Tab Index -د                    Value -ج           Index -ب         Check -الف    

13 - حلقه زير چند بار تكرار مي شود؟
k=2

   Do

k=k*2

Loop Until (k>10)

    الف- 5         ب- 4                     ج- 3                        د- 2
14-Inthe For Statement, the step argument can be.............number.

 a- positive b- negative c- integer d- positive or negative

15- تفاوت بين حلقه هاي  While با حلقه هاي Until چيست؟
16- كاربرد دستور Exit Do و Exit For را بيان كنيد.

17- نحوه عملكرد دستور For را همراه با بخش Step توضيح دهيد.
18- تفاوت دستور Select Case را با IF بيان كنيد.

ــاب )Option Button( و قاب )Frame( را توضيح داده و كاربرد  ــرل دكمه انتخ 19- كنت
هر يک از آن ها را بيان كنيد.

20- نحوه اضافه كردن يک پروژه جديد به پروژه موجود را توضيح دهيد.

.....
.....
.
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آزمون عملي 

1 - پروژه اي طراحي كنيد كه مجموع اعداد سه رقمي را محاسبه كرده و نمايش دهد.
2 - پروژه اي طراحي كنيد كه عدد طبيعي و دلخواهي را از كاربر دريافت كند و مقسوم  

عليه هاي زوج آن را محاسبه كرده و نمايش دهد.
1×1 را چاپ كند.  3 - پروژه اي طراحي كنيد كه يک جدول ضرب 

ــروژه اي طراحي كنيد كه دو عدد طبيعي را دريافت كند و كوچک ترين مضرب  4 - پ
مشترك آن ها را نمايش دهد.

5 - خروجي حاصل از اجراي حلقه هاي زير چه خواهد بود؟

  الف-
J=10

Do While    (True)

  If j>5   Then   Exit   Do

For i=1 to j

  Print i;

 Next i

         Print 
             j=j+ 1

Loop

    ب-
  For  I= 1 to  4

For   j=1   to   3

   Print   "*";

Next   j

  Print

Next I

6 - پروژه اي طراحي كنيد كه دو عدد را دريافت كرده و بزرگ ترين مقسوم عليه آن ها 
را نمايش دهد.


