 .1برنامه ای بنویسید که اعدادزوج 1تا  022وبخش پذیر بر  5راچاپ کند(.این برنامه را برای
اعداد فردنیز بنویسید).
 .0برنامه ای بنویسید که عددی ازکاربر گرفته وشمارش معکوس آن عدد تا صفررا چاپ
کند.
 .3برنامه ای بنویسید که اعدادبخش پذیربر5بین mوnراچاپ کند.
 .4برنامه ای بنویسید که عددی را ازکاربرگرفته وآنرا ازمعکوسش کم کرده وچاپ نماید.
 .5برنامه ای بنویسید که ب.م.م و ک.م.م دوعدد را چاپ کند.
 .6برنامه ای برای چاپ واریانس مقابل بنویسید.
.7

برنامه ای برای چاپ اعدادبین 2.5تا  5.5بافاصله  2.5بنویسید(0.5-1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5).

 .5برنامه ای بنویسید که nجمله اول دنباله فیبوناتچی را چاپ کند.
راهنمایی :دنباله فیبوناتچی به صورت زیر تعریف میشود:
1 1 2 3 5 8 13 21 . . .
همانطور که مشاهده میکنید این دنباله از دوتا عدد یک شروع شده  ،سپس از جمع هر دوجمله متوالی  ،جمله
بعدی تشکیل میشود.

 .9برنامه ای برای محاسبه سری های زیر بنویسید(.تاnجمله)

. .12برنامه ای بنویسید که عدد  nرا از کاربر گرفته و اعداد اول از یک تا آن عدد را چاپ
کند.
راهنمایی :حتما میدانید که عدد اول  ،عددی است که جز خودش و یک مقسوم علیه دیگری نداشته باشد.
پس برای نمایش اعداد اول از  0تا  nکافیست حلقه ای از 0تا nبنویسید.حال در هر مرحله که حلقه از  0تا  nپیش
میرود ،باید چک کنید آیا این عدد بر عدد دیگری غیر از خودش و یک بخش پذیر است یا خیر .اگر نبود پس اول
است.پس حلقه اول اعداد را به حلقه دوم(که داخل حلقه اول است)میدهد و حلقه دوم چک میکند که آیا عدد
داده شده از حلقه اول به حلقه دوم عددی اول است یاخیر .به همین سادگی !

 .11برنامه ای بنویسید که نمرات یک درس 32دانشجو را گرفته وسه نفر برتر را نمایش
دهد.

 .10برنامه ای برای تجزیه اعداد به عامل های اول بنویسید
راهنمایی :برنامه ای کاربردی و بسیار زیبا برعهده شما گذاشته شده است! برای نوشتن این برنامه ابتدا باید
عدد  nرا از کاربرگرفته،سپس اعدا اول تا  nرا بدست آورید.بشمارید که بر آن اعداد چند بار بخش پذیر است...

 .13برنامه ای بنویسید عددی در مبنای 12راگرفته ودرمبنای 0آنرا چاپ کند.

راهنمایی :جهت تبدیل عدد از مبنای  12به مبنای  0به شکل زیر دقت کنید :

 .14برنامه ای بنویسید که عدد  aرا ازکاربرگرفته ومجموع اعداد از یک تا  aرا چاپ کند.
 .15برنامه ای برای محاسبه ! nبنویسید.

 .16برنامه ساعت را بنویسید( ساعت و دقیقه وثانیه را ازکاربرگرفته به کار خود ادامه
دهد).
راهنمایی :جهت نوشتن این برنامه ابتدا سه متغیر برای گرفتن ساعت،دقیقه و ثانیه از کاربر تعریف کنید.سپس
چون ساعت باید تابینهایت(بدون توقف)کارکند،یک حلقه بینهایت (بدون شرط توقف)تعریف میکنید.حال چندین
کارباید درون این حلقه بینهایت انجام دهید:
.1هربار که حلقه بینهایت اجرا میشود باید ثانیه(که در ابتداصفربوده)یکی اضافه شودو زمانیکه به62رسید،یکی به
دقیقه اضافه کند و خودش دوباره صفر شود.
.0هربار که حلقه بینهایت اجرا میشودباید بررسی شود( )ifکه اگر دقیقه به 62رسید،یکی به ساعت اضافه شده و
خودش دوباره صفرشود.
.3هربارکه حلقه بینهایت اجرامیشود بایدبررسی شودکه اگر ساعت از 03بیشترشد،دوباره ساعت صفرشود.

 .17برنامه ای بنویسید که عددی را ازکاربرگرفته وآنرا ازمعکوسش کم کرده وچاپ نماید.
 .15برنامه ای برای چاپ اولین عددپالیندروم بزرگتراز nبنویسید(.پالیندروم:عددی که از
چپ وراست یکی باشد)0330.
راهنمایی :درتمرینات قبل تواتستید معکوس یک عدد را بدست آورید! حال اگر تفاضل عددبا
معکوسش صفرشد،خب پالیندوم است!)

 .19برنامه ای بنویسید دوعددصحیح راخوانده آنها را با عمل تفریق برهم تقسیم کند.خارج
قسمت و باقیمانده را هم بیابید.
راهنمایی :در حلقه زیر  ،متغیر  iنشان میدهد که چند بار عمل تفاضل انجام میشود(مقسوم
علیه).مقداری که در نهایت برای  yمیماند همان باقیمانده است.

)for(i=0;y-x>x;y-=x,i++

 .02برنامه ای بنویسید که 122عدد تصادفی زوج بین  1تا  1222تولید کند.
نکته :جهت تولید یک عدد تصادفی از تابع )) srand(time(NULLاستفاده میشود.حال اگر بخواهید عددتصادفی
شما در بازه 1تا 1222باشد واین عدد را در متغیر  xقرار دهید آنرا بصورت زیر بنویسید:
; x=srand(time(NULL))%1000

 .01برنامه ای بنویسید که عددی را گرفته وتعداد ارقام ومجموع ارقام عدد را چاپ کند.

 .00برنامه ای بنویسید که nرا ازکاربر گرفته واعداد1تا

رابصورت

چاپ کند .

 .03برنامه ای برای چاپ اشکال زیر بنویسید.

 .04برنامه های برای چاپ ماتریس همانی با  nسطر وستون بنویسید.
 .05برنامه ای برای چاپ اعداد کامل تا  1222بنویسید(.عددی کامل است که
مجموع مقسوم علیه هایش باخودش برابر باشد.مثال عدد)6

1
23
456
78910

 .06برنامه ای بنویسید که عددی را ازکاربر گرفته .اگر عدد شامل عدد صفر
بودبرنامه پایان یابد درغیر این صورت عدد دیگری راگفته و این عمل آنقدر
ادامه یابد که سرانجام کاربر عددی شامل صفر(مانند)021را وارد کند.

راهنمایی  :برای این کار باید عدد را تجزیه کنید.دراینجا منظور ما از تجزیه این است که آنرا
بصورت اعداد یکانی بنویسیم.بعنوان مثال عدد 0545را به برنامه بدهیم و برنامه چهار عدد

0و5و4و 5را به ما بدهد.بعد بررسی کنیم که آیااین اعداد همان عددی است که ما میخواستیم یا
خیر.حال چگونه عدد دلخواه خود را تجزیه کنیم.برای این کار کافیست در یک حلقه به تعداد
ارقام عدد ،از آن رقم یکان بگیریم.مثال برای بدست آوردن رقم یکان  046داریم:
)246/10 (=24

,

)246%10 (=6

اگر هربار دوعمل باال را تکرار کنیم،همانگونه که نتیجه هر عمل را درپرانتز روبروی آن میبینید،
ابتدا  6سپس  4و سرانجام  0را بدست خواهیم آورد.

سوال:
در این رابطه باید به اطالع شما عزیزان برسانیم که برنامه ها را باید تایپ کنید ،اجرا
کنید ،درصورت اجراشدن صحیح آنها را ایمیل نمایید.اگر امکان داشت روشهای تحویل
دیگری (مانند سایت پیاتسا  ،آپلود از طریق سایت و)...را در سایت برای شما عزیزان
تشریح خواهیم داد.
جیمیل جهت ارسال برنامه هاehsaniman68@gmail.com :
سایت ریاضی جهت خواندن اطالعیه ها www.sttu.ir :

