
 محاسبه و چاپ کند. 11تا  1.برنامه ای بنویسید که مجموع مربعات اعداد 1

 

.برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد صحیح از ورودی بگیرد و تعداد اعداد زوج و 2

 فرد را جداگانه چاپ کند )شرط توقف،صفر است(

 

 رابگیرد و حاصل عبارت زیر را چاپ کند.N.برنامه ای بنویسید که عدد 3

F = 1*2*3* . . .*N 

.برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کرده و تعیین کند که ایا عدد 4

 یا خیر؟اول است 

 

 را چاپ کند. 111تا  1.برنامه ای بنویسید که اعداد 5

 

.برنامه ای بنویسید که عددی صحیح از ورودی دریافت کرده و مجموعارقام ان را 6

 چاپ کند.

 

ویسید که عددی صحیح از ورودی دریافت کرده و مقلوب ان را چاپ .برنامه ای بن7

 (.32     23کند  )

 

یکان آنها با  .برنامه  ای بنویسید که تمام اعداد صحیح سه رقمی را که رقم8

 صدگان برابر برابر است،چاپ کند

(111-121-131-242  .). . . 

 

 .برنامه ای بنویسید که خروجی مقابل را تولید کند:9
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2   1 

3   2    1 

4   3    2    1  

 



 .برنامه ای بنویسید که خروجی مقابل را تولید کند.11

1 

2   2 

3   3   3 

4   4   4   4  

 

 .برنامه ای بنویسید که خروجی مقابل را تولید کند:11

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                         

 

 

 جمله حساب کند  21ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را تا .برنامه 12

  
 

 
 
 

 
 
 

 
     

 

را از ورودی بگیرد و بزرگ ترین  Bو   A .برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح13

مقسوم علیه مشترک و کوچک ترین مضرب مشترک بین آن دو عدد را محاسبه 

 و چاپ کند.

 

ورودی دریافت کرده و بزرگ ترین و عدد را از  111.برنامه ای بنویسید که 14

 کوچک ترین مقدار بین انها و میانگین اعداد را محاسبه کند و نمایش دهد.

 

اسم را از ورودی دریافت کند و تعداد افرادی را که  51.برنامه ای بنویسید که 15

 است،نمایش دهد. ALIنامشان 

 

ودی دریافت کند و شهر را از ور 11.برنامه ای را بنویسید که نام و دمای 16

 سپس نام گرم ترین و سرد ترین شهر را نمایش دهد.
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5 4 3 2 1 

3 2 1 

1 



ریالی خرد کنیم.برنامه  11و5و2و1ریال را با سکه های   21.میخواهیم مبلغ 17

 که حالت های ممکن را نمایش دهد. ای بنویسید

 

را  X  -  6 X + 3 = 0 3ای بنویسید که یکی از پاسخ های معادله ی   .برنامه18

به روش تقریبی محاسبه کند )برای انجام این کار،محدوده ای از اعداد را به 

عنوان ورودی در رابطه قرار دهید و اگر پاسخ صفر شود،این عدد پاسخ معادله 

 باشد. 1تا  -1محدوده از  است.(

 .برنامه ای بنویسید که خرو جی مقابل را تولید کند:19
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1 

جمله حساب  11را بگیرد و حاصل عبارت زیر را تا  Xبر نامه ای بنویسید که .21

 کند

  
 

 
 
  

 
 
  

 
   

تولید و در آرایه ای  211تا  111عدد تصادفی بین  111. برنامه ای بنویسید که 21

خانه از ارایه را به صورت تصادفی ، محاسبه و  11حاصل جمع قرار دهد سپس 

 چاپ نماید.

 

عدد از ورودی دریافت ودر ارایه ای قرار دهید آنگاه  31. برنامه ای بنویسید که 22

 ه های زوج آرایه را چاپ نماید.به روش انتخاب مرتب و خان

 

را در ارایه ای قرار  211تا  155عدد تصادفی بین  111. برنامه ای بنویسید که 23

 است را محاسبه و چاپ نماید. 181دهد سپس تعداد خانه ارایه که بزرگتر از 

 

 

2 



پر  21تا  1را با اعداد تصادفی بین  11در 11یک آرایه ویسید که ای بنه . برنام23

 کرده سپس حاصل قطر اصلی و قطر فرعی را محاسبه و  چاپ نماید.

 

تستن ابه روش غربال اررا  1111تا 1مرکب  . برنامه ای بنویسید که اعداد 24

 محاسبه و سپس چاپ نماید.

رقمی از ورودی دریافت و سپس حاصل  35. برنامه ای بنویسید که دو عدد 25

 جمع آنها را محاسبه و چاپ نماید.

ت سپس مشخص از ورودی دریاف 11در  11. برنامه ای بنویسید که یک ارایه 26

 کند آرایه باال مثلثی است یا خیر؟

حاصل ت سپس از ورودی دریاف 11در  11برنامه ای بنویسید که یک ارایه  . 27

 جمع عناصر آرایه را محاسبه و چاپ نمایید.

ارایه را با روش ت از ورودی دریاف 11در  11. برنامه ای بنویسید که یک ارایه 28 

 حبابی به صورت نزولی مرتب و چاپ نمایید.

.برنامه ای بنویسید که نام و نام خانوادگی را به صورت یک رشته از ورودی 29

 وادگی را به صورت مجزا چاپ کنید.دریافت و سپس نام و نام خان

. برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی خوانده سپس تعداد کارکتر 31

 آنرا محاسبه و چاپ نماید.  fهای 

  hشته ای از ورودی دریافت و سپس کارکترهای . برنامه ای بنویسید که ر31

 تغییر دهدو رشته را چاپ کند. tرشته را با 

رشته را به  شته ای از ورودی دریافت و سپسبرنامه ای بنویسید که ر .32

 صورت معکوس چاپ نمایید.

 از ورودی دریافت و سپس محاسباتی شته ایبرنامه ای بنویسید که ر .33

 (" "123+45---168)نتیجه عبارت را چاپ نمایید.

تعداد حروف  شته ای از ورودی دریافت و سپسبرنامه ای بنویسید که ر .34

 کوچک آن را محاسبه وچاپ کنید.

 

 موفق باشید .

  مهندس ابوالفضل باقری

Bagheri_isf@yahoo.com 

 

 


