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Visual Basic 2005 گىرامماتىكا قائىدىللىرى  -
Visual Basic2005 ۋە ئۇنىڭ گىرامماتىكا قائىدىللىرى ئۉستىدە تهپسىلىي بۇ پاراگرافتا بىز 

، )运算符(گىرامماتىكا قائىدىللىرى ھىساپالش بهلگىللىرى Visual Basic 2005توحتىلىمىز  ، 
قۇرۇلما )دەۋرى( ھهمدە ئايالنما )  (ئىپادىلهش ئۇسۇلى  表达式 ( شهرتلىك قۇرۇلما ،)条件结构

循环结构(  . قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالعان )

  ماتىماتىكىلىق ھېساپالش بهلگىللىرى  .1
. ماتىماتىكىلىق ھېساپالش بهلگىللىرى بولسا بىزگه تونۇشلۇق بولغان ماتىماتىكىلىق ئهمهللهردۇر

، )变量(، ئۆزگهرگۈچى مىقدار ) 字符串(ىقى ماتىماتىكىلىق ھېساپالش بهلگىللىرنى يېزىق بهلگه تىز
(ئىپادىلهش ئۇسۇلى 

 Ahtar0903بىلىك كۇلۇبىدىن :تۈزگۈچى   بهت-1

表达式( فونكىسىيه ،)函数 ( خاسلىق تهڭشهش ،)属性调用 ( ھهمدە ،
  . تۇراقلىق مىقدارالرنى ھېساپالش جهريانلىرىدا قوللىنىشقا بولىدۇ 

  

  
2. 

يۇقرى 
تۆۋەنلىك 
دەرىجىسى

ھېساپالش 
بهلگىسى

چۈشهندۇرۇش

  :باغلىغۇچى ھېساپالش بهلگىللىرى 
هلگه تىزىقىنى بىر ھهرىپ بهلگه تىزىقىغا باغلىغۇچى ھېساپالش بهلگىللىرى بولسا كۆپلىگهن ھهرىپ ب

بۇالرنىڭ . دىن ئىبارەت"&"ھهمدە "+"باغلىغۇچى ھېساپالش بهلگىللىرى ئىككى خىل بولوپ . ئايالندۇرىدۇ
  . قوللىنىلىشى تۆۋەندىكى مىسالدا كۆرسىتىلگهندەك 

        Dim x As String 
        x = "Men" & "kompyoterni" & "yahxi" & "kuriman" 

ئۆزگهرگۈچى مىقدارلىرىدىمۇ ئوخشاش ، ئۇنىڭدىن باشقا يۇقارقى Stringبۇ بهلگىلهر 
  . نى ئىشلهتسهكمۇ قىممهت يهنىال ئوخشاش+ نىڭ ئورنىغا &ئىپادىدىكى 

  :ئۆزگهرگۈچى مىقداردىكى كۆرسىتىلىشىStringتۆۋەندىكىسى 

  يۇقىرى 8=3^2دەرىجىگه كۆتۈرۈش بهلگىسى مهسىلهن ^

مىنوس ئاالمىتى-

*   / 
بولسا بۆلۈش بهلگىسى بۇ بۆلۈش بهلگىسىدىن /. ولسا كۆپهيتىش بهلگىسىب*

.چىققان نهتىجه بولسا ھهقىقى ساندۇر

Mod  
كه بۆلگهندە ئېشىپ 4نى 13، بۇ Mod(13,4) 1=ماتىماتىكىلىق مودېلى ، يهنى

.قالغان قىممهتنى كۆرسهت دىگهنلىك 

  +_
بهلگىسىدىن پايدىلىنىپ . +لگىسىماتېماتىكىلىق قوشۇش بهلگىسى ھهمدە ئېلىش به

.يهنه ئىككى ھهرىپ بهلگه تىزىقىنى باغلىغىلى بولىدۇ 

ھهرىپ تىزىقىنى ئۇالش بهلگىسى&

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  تۆۋەن
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 Ahtar0903بىلىك كۇلۇبىدىن :تۈزگۈچى   بهت-2

            Dim x As String = "abc" 
        Dim y As String = "def" 
        Dim z As String 

        z = x & y 
  .قا تهڭ abcdefنىڭ قىممىتىZبۇ يهردىكى 

  سېلىشتۇرۇش ھېساپالش بهلگىللىرى .3
سېلىشتۇرۇش ھېساپالش بهلگىللىرى بولسا ئىككى ئىپادە ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى سېلىشتۇرۇشتا 

ئۇ سانلىق قىممهتنى سېلىشتۇرىدىغان . قىممهتتۇر Booleanقايتۇرىدىغان قىممىتى پهقهتال . قوللىنىلىدۇ 
تۈۋەندە بىز بۇ . بهلگىلهر ھهمدە ھهرىپ بهلگه تىزىقلىرىنى سېلىشتۇرىدىغان بهلگىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ 

  . ئىككى خىل ئهھۋالنى مۇھاكىمه قىلىمىز 
  .سانلىق مهلۇماتالرنى سېلىشتۇرۇش  )1(

 خىل بهلگه بار تۈۋەندىكى جهدۋەلدە بۇ بهلگىلهر ھهمدە 6سانلىق قىممهتلهرنى سېلىشتۇرىدىغان 
. سىناش ئۇسۇللىرى تهپسىلى بايان قىلىنغان

چۈشهندۈرۈشبهلگه

=
ئىككى ئىپادىنىڭ تهڭ ئىكهنلىكىنى سېلىشتۇرىدۇ  تهڭلىكنىڭ ئىككى خىل بار يهنى 

تاراست ۋە يالغان ئىككى ئىپادە تهڭ بولغاندا قىممىتى توغىرا ، بولمىسا خا

<>
ئۇنىڭ ئىككى خىل قىممىتى بار يهنى . ئىككى ئىپادىنىڭ تهڭ ئهمهسلىكىنى سېلىشتۇرىدۇ 

راست ۋە يالغان ئىككى ئىپادە تهڭ بولمىغاندا قىممىتى توغىرا ، بولمىسا خاتا

>
سول تهرەپتىكى قىممهت ئوڭ تهرەپتىكىدىن چوڭ بولسا قىممىتى راست ئهكسىچه بولسا 

. قىممىتى يالغان

<
نىڭ قىممىتى بىلهن قارمۇ قارشى < 

=>
سول تهرەپتىكى قىممهت ئوڭ تهرەپتىكىدىن چوڭ ياكى تهڭ بولسا قىممىتى راست 

.ئهكسىچه بولسا قىممىتى يالغان

=<
نىڭ قىممىتى بىلهن قارمۇ قارشى<=

Like 
شسا ئىككى ھهرىپ بهلگه تىزىقىنى سېلىشتۇرۇشتا ئىشلىتىلىدۇ ، يهنى ئىككى قىممهت ماسال

. قىممىتى راست ئهكسىچه بولسا قىممىتى يالغان

Is 
.ئىككى ئوبېكىتنىڭ بىردەك ياكى ئهمهسلىكىنى سېلىشتۇرىدۇ

Is Not 
. ئىككى ئوبېكىتنىڭ بىردەك ئهمهسلىكىنى سېلىشتۇرىدۇ 

  ھهرىپ بهلگه تىزىقلىرىنى سېلىشتۇرۇش  )2(
Is شهكلى:  

Result=Object1 is Object2 
بولسا سېلىشتۇرماقچى Object2ھهمدە Object1تىپلىق ، Booleanلسا بوResultبۇنىڭدىكى

  :مهسىلهن تۈۋەندىكىدەك . بولغان سانلىق مهلۇمات تىپلىرى
        Dim myobject As New Object 

lib
附注
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 Ahtar0903بىلىك كۇلۇبىدىن :تۈزگۈچى   بهت-3

        Dim otherobject As New Object 
        Dim yourobject, thisobject, thatobject As Object 
        Dim mycheck As Boolean 
        yourobject = myobject 
        thisobject = myobject 
        thatobject = otherobject ' 
        mycheck = yourobject Is thisobject 
        mycheck = thatobject Is thisobject 
        mycheck = myobject Is thatobject 

        Label1.Text = mycheck 
Typeof…is شهكلى  

Result=typeof objectexxprossion is typename 
بولسا سېلىشتۇرماقچى objectexxprossion تىپلىق ،Booleanبولسا Resultبۇنىڭدىكى

  . بولسا سېلىشتۇرماقچى بولغان سانلىق مهلۇمات تىپى  typenameبولغان ئىپادە ، 
2.2.2Visual Baic 2005دىكى كونترول قۇرۇلمىللىرى  

Visual basic 2005  قۇرۇلمىالشقان پروگرامما تىلى بولۇش سۈپىتى بىلهن، بىزگه ئۈچ تۈرلۈك كونترول جۈملىلىرىنى
بۇ ئۈچ تۈرلۈك كونترول قۇرۇلمىللىرى بولسا . تهمىنلهش ئارقىلىق پروگرامما كونترول قىلىشنى ئهمهلگه ئاشۇرغان 

ۈۋەندە بىز بۇ قۇرۇلمىالر ھهمدە شۇنىڭغا ت. دەۋرى قۇرۇلمادىن ئىبارەت ③شهرت قۇرۇلما②تهرتىپ قۇرۇلما①
  . مۇناسىۋەتلىك بىر قاتار مهزمۇنالر بىلهن تونۇشۇپ ئۆتىمىز

 ئىزاھ جۈملىسى  .1
ئادەتته .    ئىزاھ جۈملىلىرى پروگراممىنىڭ مهلۇم بۆلىكىنىڭ ئىقتىدارىنى چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ

Visual basic 2005 بهلگىسى ھهمدە "' " دەRem ئارقىلىق پروگرامما كودىغا نىسبهتهن ئىزاھ سۆزى سۆزى
نىڭ كهينىدىكى مهزمۇننىڭ ياكى " ' " پروگرامما تۈزۈلگهن ياكى ئىجرا بولغان جهرياندا بولسۇن . قوشىمىز 
Rem تۆۋەندىكى مىسالدا بىز كوددىكى ئىجرا سۆزىگه . نىڭ كهينىدىكى مهزمۇننىڭ تهسىرىگه ئۇچرىمايدۇ

  :دىققهت قىلىپ باقايلى
    Protected Sub Form1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

Me.Click 

        Dim Meshiq As String ' ھهرىپ بهلگه تىپىدىكى بىر ئۆزگهرگۈچىگه قىممهت بهلگىلىدۇق

        Meshiq = " -ئهسساالمۇ ' "ئهلهيكۇم دۇقئۆزگهرگۈچىگه قىممهت بۆلۈپ بهر   

        Label1.Text = Meshiq '  Meshiqنىڭ قىممىتىنى كۆرسهتتۇق

End Sub 

Visual Basic2005 دە ئىزاھ سۆزى ئاپتوماتىك ھالدا يېشىل رەڭگه ئۆزگىرىدۇ، شۇ ئارقىلىق بىز پروگرامما
كه ئۇيغۇرچه ئىزاھ سۆزىنىمۇ قوشقىلى Visual Basic 2005. كودى بىلهن ئىزاھ سۆزىنى پهرىقلهندۈرەلهيمىز 

  . بولىدۇ ، لېكىن قوشقان ئۇيغۇرچه سۆز بهزى سهۋەپلهر تۈپهيلى نورمال كۈرۈنمهي قالىدۇ 
  :تهرتىپ قۇرۇلما  .2

  . تهرتىپ قۇرۇلما پروگرامما جۈملىلىرى ئىجرا بولۇشنىڭ ئىلگىرى كىيىنلىك تهرتىۋى بويىچه ئىجرا بولۇشىنى كۆرسىتىدۇ 
  قۇرۇلماشهرت تارماق .3

  شهرتلىك تارماق قۇرۇلمادىكى تارماق قۇرۇلما جۈملىسى شهرتكه ئاساسهن مۇناسىپ ھهركهتلهرنى پهيدا قىلىشقا 
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Visual Basic 2005    دە دائىم قوللىنىلىدىغان شهرت ئىجرا جۈملىلىرىدىنIf          ، جۈملىسى
Select Caseجۈملىسى بار  .  

)1( If جۈملىسى   
     If  خىل گىرامماتىكىلىق قېلىپى بار 3جۈملىسىنىڭ.  

  تاق تارماق ئۆلچهم 
If    [  Then  [  شهرت
  [   [  جۈملىسى
End If 

  .بولسا تالالشقا بولىدىغان قىسىمنى كۆرسىتىدۇ "[]" بۇنىڭ ئىچىدىكى 
  قوش تارماق شهكلى ●

If شهرت  Then 
[  [جۈمله بۆلىكى

[ Else 
جۈمله بۆلىكى  
End If 

.ى جهدۋەلگه ئاساسهن ئوقۇغۇچىالرنىڭ نهتىجىسىگه باھا بىرىپ باقايلى تۆۋەندىك

نهتىجه
دىن 60

تۆۋەن
60~8080~100

ئىلغارالياقهتلىكالياقهتسىزباھا

  . جۈملىسى ئارقىلىق تۆۋەندىكىدەك ئىپادىلهيمىزIfبۇ جهدۋەلنى 
        Dim mark As Integer 

        mark = Me.TextBox1.Text 
        If mark > 80 Then 
            Label1.Text = "  "ئىلغار
        ElseIf mark > 60 Then 
            Label1.Text = "  "الياقهتلىك
        Else 
            Label1.Text = "  "الياقهتسىز

        End If 
)2( Select ….Caseجۈملىسى  

 Select ….Caseرگه ناھايتى ماس كىلىدىغان بولوپ ، ئۇنىڭ شهكلى جۈملىسى كۆپ شهرتلىك ھۆكۈمله
  :تۆۋەندىكىچه 

      Select Case ئىپادە
       Case شهرت
       [  [جۈمله
       [Case Else 
 [جۈمله       
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 Ahtar0903بىلىك كۇلۇبىدىن :تۈزگۈچى   بهت-5

End Select 
جۈملىسىدىن پايدىلىنىپ بىر بىلهن توققۇزغىچه بولغان سانالرنىڭ تاق Select ….Caseمهسىلهن بىز 

  :جهريان تۆۋەندىكىدەك . ه ھۆكۈم قىلىپ باقايلى جۈپلىكىگ
  Select Case san 

            Case 0, 2, 4, 6, 8 

                Me.Label1.Text = "  "جۈپ

            Case 1, 3, 5, 7, 9 

                Me.Label1.Text = "  "تاق

        End Select 

  قۇرۇلما) دەۋرى(ئايالنما .4
 Visual . قۇرۇلمىدىكى ئايالنما جۈملىلهر بىر قاتار تهكرار ۋەزىپىلهرنى ئورۇنالشتا قوللىنىلىدۇئايالنما 

Basic2005 ئۇالر. جۈمله بار )دەۋرى(تۈرلۈك ئايالنما 3دەFor …..next,For Each….next ھهمدە
Do…Loopجۈملىلىرىدۇر .  
)1( For …..next جۈملىسى  

  :جۈمله شهكلى 
    For  ئۆزگهرگۈچى= ' ]باشلىنىش قىممىتى=  [ To ]ئاياقلىشىش قىممىتى [ ‘ ئېشىش (

)قىممىتى  

]جۈمله [       

     [Exit For]  ئاالھىدە شهرت ئاستىدا پروگراممىدىن چىكىنىشنى بهلگىلهيدۇ’'

]جۈمله [       

    Next ]ئۆزگهرگۈچى[  

  :تۆۋەندە بىز بۇنىڭغا بىر مىسال ئېلىپ ئۆتهيلى 

         Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim yuz As Integer 

        Dim san As Integer 

        yuz = 0 

        For san = 0 To 100 

            yuz = yuz + san 

        Next san 

        Me.Label1.Text = yuz 

    End Sub 

End Class 

 

)2( For Each…Next جۈملىسى  
تاكى . ئېلىپ بېرىلىدۇ )دەۋرىيلىك(توپالمدىكى ھهر بىر ئىلمىنىتقا نىسبهتهن بىر قېتىملىق ئايالندۇرۇش

نىڭ Nextكىيىنكى قهدەمدە ئاندىن . توپالمدىكى بارلىق ئىلمىنىتالر ئاياغالشقانغا قهدەر ئېلىپ بېرىلىدۇ 
  . ئادەتته جۈمله شهكلى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ .  زمۇنالر ئىجرا بولىدۇ ئاخىرىدىكى مه
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For Each ‘توپالمدىكى ئىلمىنىتالر 
]جۈمله[

[Exit For] 
]جۈمله[

Next ]ئىلمىنىت[  
        Dim found As Boolean = False 

        Dim thiscollection As New Collection 

        For Each thisobject As String In thiscollection 

            If thisobject = "  Then "ئهسساالم

                found = True 

                Exit For 

            End If 

        Next thisobject 

)3( Do…Loop  جۈملىسى:  
Do…Loop بىر خىل جۈمله جۈملىسى جۈملىسى ئهڭ كۆپ قوللىنىلىدىغان ھهمدە ئهڭ ئۈنۈملۈك بولغان 

الر بىلهن ماسالشتۇرۇپ ئىشلىتىپ ناھايىتى ياخشى Untilھهمدە Whileشهكلى بولوپ ، بۇ جۈمله شهكلىنى 
  . ئۈنۈملهرگه ئېرىشكىلى بولىدۇ 

  :ئايالنما قۇرۇلما جۈملىسىنىڭ ئىشلىتىلىش شهكلى )While"(دىن باشالپ"...● 
 ①  Do While ‘ شهرت

]جۈمله[   
   [Exit Do]’ ۇم شهرت ئاستىدا شهرتتىن چىكىنىدۇمهل
]جۈمله[   
   Loop 
 ② Do 
]جۈمله[   
   [Exit Do]’ مهلۇم شهرت ئاستىدا شهرتتىن چىكىنىدۇ
  Loop While ‘ شهرت

ئارقىلىق ئىپادىلىنىشى Do…whileغىچه بولغان سانالرنىڭ يىغىندىسىنىڭ 100دىن 1مهسىلهن  
  :بولسا 

           Dim sum As Integer 
        Dim i As Integer 
        sum = 0 
        i = 1 
        Do While i <= 100 
            sum = sum + i 
            i = i + 1 
        Loop 

        Me.Label1.Text = sum 
  :ئايالنما قۇرۇلما جۈملىسىنىڭ ئىشلىتىلىش شهكلى )Until"(غىچه بولغان"...● 
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  ①  Do Until ‘ شهرت
]جۈمله[   
   [Exit Do]’ مهلۇم شهرت ئاستىدا شهرتتىن چىكىنىدۇ
]جۈمله[   
   Loop 

  ② Do 
]جۈمله[   
   [Exit Do]’ مهلۇم شهرت ئاستىدا شهرتتىن چىكىنىدۇ
   Loop Until ‘ شهرت

Do…Until  :ولسا ئارقىلىق ئىپادىلىنىشى ب غىچه بولغان سانالرنىڭ يىغىندىسىنىڭ 100دىن 1مهسىلهن 
  Dim sum As Integer 
        Dim i As Integer 
        sum = 0 
        i = 1 
        Do Until i > 100 
            sum = sum + i 
            i = i + 1 
        Loop 
        Me.Label1.Text = sum 

5. End جۈملىسى  
End ىلىدۇغان بولوپ ، ئۇنى يالغۇز ھالهتتىمۇ ئىشلهتكىلى جۈملىسى پروگراممىنى ئاياقالشتۇرۇشتا ئىشلىت
Endتۆۋەندىكى جهدۋەلدە ئاساسلىق. بولىدۇ  .جۈملىلىرى تهمىنلهندى  

  
 

End AddHandler End property 

End class  End RaiseEvent  
End Enum  End Remove Handler  
End Event  End Select  

End Function  End Set  
End Get  End Structure  

End Interface  End Sub  
End Module  End Synlock  

End Name Space  End Try  
End While  End Operator  
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