
 
 

 



                 

  

 

لینک خرید  نام کتاب

 چاپی

لینک خرید 

 الکترونیکی

نمونه فایل لینک   

مبانی رایانه و برنامه نویسی به زبان 

 C++ 
http://daneshnegar.co

m/book_832083.html 

http://ktbr.ir/b8253

3 

http://ketabesabz.com/dl

/50825 
آشنایی با مبانی امنیت شبکه 

 )امنیت اطالعات(
http://daneshnegar.co

m/book_832283.html 

http://ktbr.ir/b8280

3 

 

http://daneshnegar.co اصول طراحی پایگاه دادهها

m/book_832155.html 

http://ktbr.ir/b0552

8 

http://ketabesabz.com/dl

/50255 
آموزش گام به گام برنامه نویسی 

 پایتون
http://daneshnegar.co

m/book_850530.html 

http://ktbr.ir/b0553

2 

http://ketabesabz.com/dl

/50232 

آزمایشگاه  ++C (حل مسائل

 )کامپیوتر مرجع کامل
http://daneshnegar.co

m/book_850010.html 

http://ktbr.ir/b0553

0 

http://ketabesabz.com/dl

/58521 

C http://daneshnegar.co # با LINQ آموزش گام به گام

m/book_815833.html 

http://ktbr.ir/b0325

2 

 

C++ http://daneshnegar.co  ساختمان داده ها با

m/book_835252.html 

http://ktbr.ir/b0513

1 

http://ketabesabz.com/dl

/50251 
طراحی سیستم های شی گرا با 

 C   #زبان
http://daneshnegar.co

m/book_832153.html 

http://ktbr.ir/b0510

2 

http://ketabesabz.com/dl

/50201 

مدیریت استراتژیک فناوری 

 اطالعات
http://daneshnegar.co

m/book_832155.html 

http://ktbr.ir/b0533

5 

http://ketabesabz.com/dl

/50205 

گرافیک رایانه ای با زبان 

 #C برنامه نویسی
http://daneshnegar.co

m/book_831202.html 

http://ktbr.ir/b0513

2 

http://ketabesabz.com/dl

/52225 

درس و کنکور پایگاه داده 

 پیشرفته
http://daneshnegar.co

m/book_850533.html 

http://ktbr.ir/b0512

2 

http://ketabesabz.com/dl

/50220 

http://daneshnegar.co فیزیک الکتریسیته

m/book_835212.html 

http://ktbr.ir/b0513

2 

 

http://daneshnegar.co تجارت الکترونیکی

m/book_835233.html 

http://ktbr.ir/b0512

5 

http://ketabesabz.com/dl

/52228 
 راهنمای کاربردی کاربری

OPNET  برای شبکه های

 شبیه سازی کامپیوتر

http://daneshnegar.co

m/book_850538.html 

http://ktbr.ir/b0352

2 

 

درس و کنکور سیستم عامل 

 پیشرفته
http://daneshnegar.co

m/book_850532.html 

http://ktbr.ir/b0352

5 

http://ketabesabz.com/dl

/50232 

شبکه های کامپیوتری با رویکرد 

کاربردی، آزمایشگاه شبیه سازی 

 شبکه

http://daneshnegar.co

m/book_850052.html 

http://ktbr.ir/b0350

3 

 

آزمایشگاه پایگاه 

 SQLداده با 

Server 2102 

http://daneshnegar.co

m/book_833822.html 

http://ktbr.ir/b0352

8 

http://ketabesabz.com/dl

/58223 

http://daneshnegar.com/book_380238.html
http://daneshnegar.com/book_380238.html
http://ktbr.ir/b30588
http://ktbr.ir/b30588
http://ketabesabz.com/dl/52319
http://ketabesabz.com/dl/52319
http://daneshnegar.com/book_371137.html
http://daneshnegar.com/book_371137.html
http://ktbr.ir/b30327
http://ktbr.ir/b30327
http://daneshnegar.com/book_371655.html
http://daneshnegar.com/book_371655.html
http://ktbr.ir/b29943
http://ktbr.ir/b29943
http://ketabesabz.com/dl/52155
http://ketabesabz.com/dl/52155
http://daneshnegar.com/book_392582.html
http://daneshnegar.com/book_392582.html
http://ktbr.ir/b29984
http://ktbr.ir/b29984
http://ketabesabz.com/dl/52181
http://ketabesabz.com/dl/52181
http://daneshnegar.com/book_392262.html
http://daneshnegar.com/book_392262.html
http://ktbr.ir/b29982
http://ktbr.ir/b29982
http://ketabesabz.com/dl/53546
http://ketabesabz.com/dl/53546
http://daneshnegar.com/book_369388.html
http://daneshnegar.com/book_369388.html
http://ktbr.ir/b28451
http://ktbr.ir/b28451
http://daneshnegar.com/book_379094.html
http://daneshnegar.com/book_379094.html
http://ktbr.ir/b29676
http://ktbr.ir/b29676
http://ketabesabz.com/dl/52156
http://ketabesabz.com/dl/52156
http://daneshnegar.com/book_374658.html
http://daneshnegar.com/book_374658.html
http://ktbr.ir/b29621
http://ktbr.ir/b29621
http://ketabesabz.com/dl/52126
http://ketabesabz.com/dl/52126
http://daneshnegar.com/book_374659.html
http://daneshnegar.com/book_374659.html
http://ktbr.ir/b29779
http://ktbr.ir/b29779
http://ketabesabz.com/dl/52125
http://ketabesabz.com/dl/52125
http://daneshnegar.com/book_376021.html
http://daneshnegar.com/book_376021.html
http://ktbr.ir/b29674
http://ktbr.ir/b29674
http://ketabesabz.com/dl/51049
http://ketabesabz.com/dl/51049
http://daneshnegar.com/book_392578.html
http://daneshnegar.com/book_392578.html
http://ktbr.ir/b29644
http://ktbr.ir/b29644
http://ketabesabz.com/dl/52102
http://ketabesabz.com/dl/52102
http://daneshnegar.com/book_379161.html
http://daneshnegar.com/book_379161.html
http://ktbr.ir/b29680
http://ktbr.ir/b29680
http://daneshnegar.com/book_379188.html
http://daneshnegar.com/book_379188.html
http://ktbr.ir/b29619
http://ktbr.ir/b29619
http://ketabesabz.com/dl/51013
http://ketabesabz.com/dl/51013
http://daneshnegar.com/book_392583.html
http://daneshnegar.com/book_392583.html
http://ktbr.ir/b28504
http://ktbr.ir/b28504
http://daneshnegar.com/book_392580.html
http://daneshnegar.com/book_392580.html
http://ktbr.ir/b28505
http://ktbr.ir/b28505
http://ketabesabz.com/dl/52180
http://ketabesabz.com/dl/52180
http://daneshnegar.com/book_392254.html
http://daneshnegar.com/book_392254.html
http://ktbr.ir/b28528
http://ktbr.ir/b28528
http://daneshnegar.com/book_377301.html
http://daneshnegar.com/book_377301.html
http://ktbr.ir/b28503
http://ktbr.ir/b28503
http://ketabesabz.com/dl/53447
http://ketabesabz.com/dl/53447


 

 

کاربرد رایانه در 

مدیریت و 

 حسابداری

http://daneshnegar.co

m/book_835350.html 

http://ktbr.ir/b0325

2 

http://ketabesabz.com/dl

/58221 

گام  به آموزش گام

نویسهههی  برنامهههه

بانک اطالعاتی با 

ویهههههههههژوال 

 نت بیسیک

http://daneshnegar.co

m/book_813505.html 

http://ktbr.ir/b0322

5 

http://ketabesabz.com/dl

/58233 

گام  به آموزش گام

نویسهی بهه    برنامه

 C++زبان 

http://daneshnegar.co

m/book_832083.html 

http://ktbr.ir/b0325

0 

 

دانلهههود کتههها   

آمهههههههههوزش 

گهههام  بهههه گهههام

نویسهههی  برنامهههه

بانک اطالعاتی با 

#C 

http://daneshnegar.co

m/book_813231.html 

http://ktbr.ir/b0322

3 

http://ketabesabz.com/dl

/52223 

حههههل مسههههائل 

 پاسکال
 http://ktbr.ir/b0385

3 

 

C http://daneshnegar.co++حل مسائل 

m/book_850010.html 

http://ktbr.ir/b0322

2 

http://ketabesabz.com/dl

/52223 
دانلود کتا  حل 

 C#مسائل 
http://daneshnegar.co

m/book_832153.html 

http://ktbr.ir/b0385

5 

http://ketabesabz.com/dl

/52222 

با حل کامل  ++C برنامه 066
مرجع - ++C  آنها)حل مسائل

 )کامل

http://daneshnegar.co

m/book_850323.html 

http://ktbr.ir/b

80130 
 

حل مسهائل جهاوا   

برنامهه   011حل )

 )مرجع کامل -

http://daneshnegar

.com/book_

850323.html 

http://ktbr.ir/b

80132 

 

بها    C#برنامه 051

حههههل کامههههل 

 حل مسهائل )آنها

#- Cمرجع(  

http://daneshnegar.co

m/book_850325.html 

  

حل مسائل پایتون )حل051برنامه 

 )-مرجع کامل

http://daneshnegar.co

m/book_850325.html 

  

http://daneshnegar.com/book_375892.html
http://daneshnegar.com/book_375892.html
http://ktbr.ir/b28450
http://ktbr.ir/b28450
http://ketabesabz.com/dl/53446
http://ketabesabz.com/dl/53446
http://daneshnegar.com/book_368929.html
http://daneshnegar.com/book_368929.html
http://ktbr.ir/b28449
http://ktbr.ir/b28449
http://ketabesabz.com/dl/53488
http://ketabesabz.com/dl/53488
http://daneshnegar.com/book_380238.html
http://daneshnegar.com/book_380238.html
http://ktbr.ir/b28452
http://ktbr.ir/b28452
http://daneshnegar.com/book_368486.html
http://daneshnegar.com/book_368486.html
http://ktbr.ir/b28448
http://ktbr.ir/b28448
http://ketabesabz.com/dl/51047
http://ketabesabz.com/dl/51047
http://ktbr.ir/b28398
http://ktbr.ir/b28398
http://daneshnegar.com/book_392262.html
http://daneshnegar.com/book_392262.html
http://ktbr.ir/b28401
http://ktbr.ir/b28401
http://ketabesabz.com/dl/51048
http://ketabesabz.com/dl/51048
http://daneshnegar.com/book_374657.html
http://daneshnegar.com/book_374657.html
http://ktbr.ir/b28399
http://ktbr.ir/b28399
http://ketabesabz.com/dl/51011
http://ketabesabz.com/dl/51011
http://daneshnegar.com/book_392818.html
http://daneshnegar.com/book_392818.html
http://daneshnegar.com/book_392818.html
http://daneshnegar.com/book_392818.html
http://daneshnegar.com/book_392818.html
http://ktbr.ir/b32672
http://ktbr.ir/b32672
http://daneshnegar.com/book_392817.html
http://daneshnegar.com/book_392817.html
http://daneshnegar.com/book_392817.html
http://ktbr.ir/b32671
http://ktbr.ir/b32671
http://daneshnegar.com/book_392815.html
http://daneshnegar.com/book_392815.html
http://daneshnegar.com/book_392815.html
http://daneshnegar.com/book_392815.html
http://daneshnegar.com/book_392815.html
http://daneshnegar.com/book_392815.html
http://daneshnegar.com/book_392815.html
http://daneshnegar.com/book_392819.html
http://daneshnegar.com/book_392819.html
http://daneshnegar.com/book_392819.html
http://daneshnegar.com/book_392819.html


                 

  

دانههث وروتمنههد  

  شدن

http://daneshnegar.co

m/book_850322.html 

  

برنامهههه سهههازی  

   ه به زبانپیشرفت

#C 

http://daneshnegar.co

m/book_850321.html 

  

الگهههوریتم هههها و 

 محاسبات موازی

http://daneshnegar.co

m/book_850328.html 

  

دانلود کتا  حل 

 C  مسائل
 http://ktbr.ir/b0385

3 

 

http://daneshnegar.com/book_392814.html
http://daneshnegar.com/book_392814.html
http://daneshnegar.com/book_392814.html
http://daneshnegar.com/book_392814.html
http://daneshnegar.com/book_392816.html
http://daneshnegar.com/book_392816.html
http://daneshnegar.com/book_392816.html
http://daneshnegar.com/book_392816.html
http://daneshnegar.com/book_392813.html
http://daneshnegar.com/book_392813.html
http://daneshnegar.com/book_392813.html
http://daneshnegar.com/book_392813.html
http://daneshnegar.com/book_392813.html
http://ktbr.ir/b28397
http://ktbr.ir/b28397
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 مقدمه

و مفسری است که توسط فان روسوم در سال  ءگرا یشی همه منظور، سطح باال، سینو برنامهپایتون یک زبان 
ها فلسفه ایجاد این زبان بر دو هدف اصلی خوانایی باالیی برنامه. در کشور هلند طراحی گردید 0770
در  و اند شده هیتهحداقلی  صورت بهکلمات کلیدی این زبان . ، کوتاهی و بازدهی نسبی باالی آن استشده نوشته
کتاب حاضر اولین کتاب حل مسائل پایتون . یی که در اختیار کاربر است، بسیار وسیع هستندها خانه کتابمقابل 

 :های این کتاب عبارت اندازفصل. فصل است 8است که شامل 
 .دهدمثال آموزش می 81فصل اول، مفاهیم اولیه پایتون و دستورات ورودی و خروجی را با 

 .  دهدمثال کاربردی آموزش می 015تکرار و تصمیم را با  فصل دوم، ساختارهای
مثال کاربردی  019ی را با ا خانه کتابها و استفاده از توابع ، فراخوانی آن(توابع)فصل سوم، تعریف متدها 

 .دهدآموزش می
 .دهد مثال کاربردی آموزش می 80را با  NUMPYی و چندبعدی، دوبعدی، بعد کها یفصل چهارم، آرایه

 .ی آموزش داده استسینو برنامهمثال  50ها را با ، رشتهمنجپفصل 
 . ی آموزش داده استسینو برنامهمثال  17ی را با ها یکشنریدها و ها، لیستفصل ششم، چندیابی، مجموعه

مثال کاربردی  07ی و تعریف مجدد عملگرها را با ختیچندرها، وراثت، گرایی، کالسفصل هفتم، شی
 .استآموزش داده 

مثال کاربردی آموزش داده  01های متنی و باینری را با ای ورودی و خروجی فایلفصل هشتم، مفاهیم پایه
 . است

اشکال، ابهام در متن کتاب، پیشنهاد و انتقادات  هرگونهاز تمامی اساتید و دانشجویان عزیز تقاضا داریم، 
   .دسال نماینار fanavarienovin@gmail.com کیپست الکترونآدرس را به 

 .جامعه انفورماتیک کشور، اساتید و دانشجویان عزیز قرار گیرد موردتوجهدر پایان امیدوارم این اثر 
 

 

 مولفین

fanavarienovin@gmail.com 
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 فصل

1 
  (دستورات ورودی و خروجی )پایتون آشنایی با 

 

مه .2 فاع متوازی برنا عده و ارت که قا ساحت آ ای  نده، م ضالع را خوا ن را اال

 (.ارتفاع است* االضالع با برابر قاعده مساحت متوازی)دهد  نمایش می

 :خروجی برنامه

length of base: 22 

measurement of height: 2555 

Area is: 02352 
مه .0 ستوانه برنا فاع ا شعاع و ارت که  کل  ای  ساحت  جم و م نده، ح ای را خوا

صورت زیر محاسبه  حجم و مساحت کل استوانه به. کند استوانه را محاسبه می

 :شود می

𝜋   *
2
 حجم استوانه= ارتفاع ( * شعاع) 

 (
 2
 مساحت کلحجم =  𝜋  *2* شعاع * ارتفاع +  𝜋 * )2( * شعاع)

 :خروجی برنامه

Height of cylinder: 02 

radius of cylinder: 0 

Volum is:  052520353220353220 

surface Area is:  031553220353220351 

مه .8 کره برنا شعاع  که  سبه  ای  کره را محا جم  ساحت و ح نده، م ای را خوا

 :مساحت  واجم کره برابر است با. کند می
2

 مساحت کره=   𝜋  *4( * شعاع)
0

 حجم کره=   𝜋  *4 / 0( * شعاع)

 :نامهخروجی بر

Radius of sphere: 93  

Surface Area is:  92514942551942551 

Volume is:  4913441991341991 

ضلعی را  ای که طول یک ضلع و تعداد اضالع را خوانده، مساحت چند برنامه .2

 :کند با فرمول زیر محاسبه می

 base = float(input("length of base: ")) 
height = float(input('measurement of height: ')) 
area = base * height 
print("Area is:", area) 

 pi = 22 / 7 
height = float(input('Height of cylinder: ')) 
radian = float(input('radius of cylinder: ')) 
volume = pi * radian * radian * height 
sur_area =((2* pi* radian)* height ) +(( pi * radian ** 2 ) * 2) 
print("Volume is: ", volume) 
print("surface Area is: ", sur_area) 

 pi=2227 
radian = float(input('Radius of sphere: ')) 
sur_area = 4 * pi * radian **2 
volume = (324) * (pi * radian ** 4) 
print("Surface Area is: ", sur_area) 
print("Volume is: ", volume) 
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تعداد اضالع   طول ضلع  

 تعداد اضالع        
 

 :خروجی برنامه

Input number of sides: 21 

Input the length of a side: 8 

The area of the polygon is:  52225555553551177 
و ( v)متری را به متر در ثانيهه  93ای که سرعت باد در ارتفاع  برنامه .5

( wind chill)را خوانده، شهاخ  وز  بهاد ( T)دمای هوا به درجه سانتی گراد 

 :دهد را محاسبه کند و نمایش می

 :خروجی برنامه

Input wind speed in kilometers/hour: 78 

Input air temperature in degrees Celsius: 27 

The wind chill index is 22 

رشته و تعداد تکرار آن را خوانده، رشته را به تعداد  ای که یک برنامه .1

کرار می شده ت مایش می عدد وارد ید و ن هد  نما ستفاده از)د مه ا  هدف برنا

 (.برای تکرار رشته است* عملگر 

s = input("Enter a string: ") 
rep=int(input("Enter repeat: ")) 
print (s * rep) 

 هدف متغیر

s 
 رشته ورودی

rep تعداد تکرار رشته 

 

 :خروجی برنامه

Enter a string: Python 

Enter repeat: 5 

PythonPythonPythonPythonPython 

مه  .3 که برنا مایش  ای  عدد را ن ختلط آن دو  عادل م نده، م عدد را خوا دو 

ههدف ایهب برنامهه (. باشد می  imagو عدد دوم بخش  realعدد اول بخش ) دهد می

 .است  ها ایجاد اعداد مختلط و نمایش آن

 

a = int(input("Enter real part: ")) 
b = int(input("Enter image part: ")) 
complex1 =complex(a, b) 
print (complex1) 

 هدف متغیر

a 
 real بخش 

b  بخشimag 

complex0 عدد مختلط تولیدشده 

 

 :خروجی برنامه

Enter real part: 21 

Enter image part: -7 

 from math import tan, pi 
n_sides = int(input("Input number of sides: ")) 
s_length = float(input("Input the length of a side: ")) 
p_area = n_sides * (s_length ** 2) / (4 * tan(pi / n_sides)) 
print("The area of the polygon is: ",p_area) 

 import math 
v = float(input("Input wind speed in kilometers/hour: ")) 
t = float(input("Input air temperature in degrees Celsius: ")) 
wci = 14.12 + 5.2210*t -  11.47*math.pow(v, 5.12) + 
5.4320*t*math.pow(v, 5.12) 
print("The wind chill index is", int(round(wci, 5))) 
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21 – 7j 

کول آب  .3 یک مول وزن 
20-

حدود  043×93 تر آب در  یک لي گرم  153گرم و وزن 

دی خوانههده، تعههداد ای کههه وزن آب را برحسههت ليتههر از ورو برنامههه. اسههت

 .کند های آن را محاسبه می مولکول

 :خروجی برنامه

Enter w: 257 

Tedad =  721755555555555555e715 

93هرسال برابر با  .5
1

ای که سب شما را دریافهت  برنامه. ثانيه است 959/0×

 .کند   کرده، به ثانيه تبدیل می

 :خروجی برنامه

Enter age:78 

Second =  252788333323 

او  ا خوانده، بيمه، ماليات و دریهافتی ای که حقوق کارمندی ر برنامه  .22

مایش می کرده، ن سبه  هد   را محا يت . د به ترت يات  مه و مال صد  93و  1بي در

 .باشند حقوق می

  

 

a = float(input( "Enter salary:")) 
b = a * 5.57 
m = a *  5.1 
p = a - b - m 
print("s = ", a, " b = ", b," m = ",m," p = ",p)                      
                                                            

 هدف متغیر
S حقوق 
B بیمه 
M مالیات 
P دریافتی 

 :خروجی برنامه

Enter salary:23333333 

s =  2333333323  b =  53333323333333332  m =  233333323  p =  

853333323 

در سال قبل و جاری خوانده، نرخ تورم و ای که قيمت کاالیی را  برنامه .22

%( 5/9مثالً )صورت درصد  باید به تورمنرخ . کند   قيمت سال بعد آن را چاپ می

 هدف متغیر 

M وزن یک مولکول 

L وزن یک لیتر آب 
W  وزن آب به لیتر از رودی 

 .شود   خوانده می
tedad های آب تعداد مولکول 

 
w = input("Enter w: ") 
w = int(w) 
m = 4.5e-24 
l = 305 
tedad = (w * l) / m; 
print("Tedad = ", tedad); 

 

 هدف متغیر 

Ss هرسال برحسب ثانیه 

Age سن به سال 

Second سن برحسب ثانیه 

ss = 4.102e7 
age = int(input("Enter age:")) 
second = age * ss; 
print("Second = ", second)                                                                                                     
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صورت زیهر  برای محاسبه نرخ تورم و قيمت سال بعد به:  توضيح(. حساب گردد

                                             :)عمل کنيد

نرخ تورم   
تقیم سال جاری  قیمت سال قبل  

قیمت سال قبل
 

قیمت سال بعد قیمت سال قبل   نرخ تورم  قیمت سال جاری 
  
y1 = int(input("Enter price for first year:")) 
y2 = int(input("Enter price for second year:")) 
t = (float)(y2-y1) / y1 * 155; 
y4 =y2 + y2 * t; 
print("Extera=%", t, "\t\tPrice next year = " , 
y4)                                                                             

 هدف متغیر

T نرخ تورم 

y2 قیمت کاال در سال قبل 

y1 قیمت کاال در سال جاری 

y5   قیمتتت تخمینتتی کتتاال در

 سال بعد

 :خروجی برنامه

Enter price for first year:23333333 

Enter price for second year:21333333 

Extera=% 1323   Price next year =  15133333323 

دانجهجو را از ورودی  Nای که شهماره دانجهجویی و معهدل تعهداد  برنامه .1

کند و به  خوانده، دانججویی که دوميب معدل را ازنظر بزرگی دارد، پيدا می

تر از صهفر  شان کوچهک یان معدلیک از دانججو چون هيچ: توضيح(. برد خروجی می

باشد، لذا اوليب بار معدل دو دانججویی که باالتریب معدل را دارند،  نمی

 ).صفر در نظر گرفتيم
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id1 = -1 
max1 = -1 
max2 = -1 
id2 = -1 
n = int(input("Enter n:")) 
if n < 2: 
    print("Please enter a number 
greater then 1") 
else: 
    for i  in range(1, n11): 
           id = int(input("Enter id:")) 
           aver = float(input("Enter average:")) 
           if aver > max1: 
                id2=id1 
                max2 = max1 
                max1 = aver 
                id1 = id 
           else: 
              if aver>max2: 
                  max2=aver 
                  id2=id 
    print ("Max2 = ", max2, '\t', "Id2 =", id2) 

 هدف   متغیر

n تعداد دانشجویان 

max0 اولین معدل 

max0 دومین معدل 

i شمارنده 

id0 شماره دانشجویی که اولین معدل را دارد. 

id0  که دومین معدل را شماره دانشجویی

 .دارد

aver معدل دانشجو 

id شماره دانشجو 

 :خروجی برنامه
Enter n:0 

Enter id:9 

Enter average:9145 

Enter id:2 

Enter average:92 

Enter id:0 

Enter average:95 

Max2 =  9543   Id2 = 0 

دهد که آیا اعداد  ای که اعدادی را از ورودی خوانده تجخي  می برنامه .2

های آن  يهعل عددی کامل است که مجموع مقسوم. موردنظر کامل هستند یا خير

برابر با آن عدد باشد، پس از بررسی هر عدد از کاربر سؤال ( جز خود  به)

 . خواهد به کار  ادامه دهد یا خير کند که می

 هدف متغیر 

Num  موردنظراعداد  

I   تا  0شمارنده ازnum 

Sum  ها هیعل مقسوممجموع 
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   while True: 
    num = int(input("Enter a number:")) 
    sum = 5 
    for i in range(1, num): 
        if (num % i == 5): 
            sum += i 
    if (sum == num): 
        print('\t', "Perfected") 
    else: 
        print('\t'," Not perfect") 
    yes=input( "Continue ?") 
    if (yes[5] == 'N' or yes[5] == 'n'): 
          break 

Yes تعیین ادامه کار 

:خروجی برنامه  

Enter a number:9 
  Perfected 

Continue ?y 

Enter a number:92 
   Not perfect 

Continue ?n 

 . کند جمله از سری فيبوناچی را توليد می  nای که تعداد برنامه .3

          ...90             5        5           0           2           

 وناچیسری فيب  =9           9

 f1 = 1 
f2 = 1 
n = int(input("Enter a number:")) 
if n == 1: 
    print(f1) 
    exit(5) 
elif n == 2: 
    print(f1) 
    print(f2) 
else: 
    print(f1) 
    print(f2) 
    i = 4 
    while i <= n: 
        f4 = f1 + f2 
        print(f4, "    ") 
        f1 = f2 
        f2 = f4 
        i = i + 1                                                

 هدف متغیر

I  شمارنده 

f0 جمالت سری 

f0 جمالت سری 

f1 جمالت سری 

N تعداد جمالت 

:خروجی برنامه  

Enter a number:9 

9 

9 

2      

0      

5      

5     
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نده، کاراکترهای رشته را با یک فاصله از ای را خوا ای که رشته برنامه. 4

  (.باشد می forهدف برنامه پيمایش رشته با )دهد دیگر نمایش می یک

:خروجی برنامه  
Enter a string:Fanavarienovin 

F a n a v a r i e n o v i n 
با مدت % 95لایر وام با بهره  93333333فرض کنيد بخواهيد از بانک  .5

صورت زیر محاسبه  ماهه دریافت کنيد، بهره وام به 95بازپرداخت 

 :شود می

بهره وام   
مبلغ پرداختی وام نرخ بهره  تعداد اقساط 

32
 
36666666 31 6 35

32
 2256666 

حال چنانچه متقاضی . گردد لایر به متقاضی پرداخت می(92253333)ه مبلغ بهر

. لایر نياز داشته باشد، چقدر وام باید به او پرداخت شود933333333

ای که مبلغ موردنياز متقاضی، تعداد اقساط و مبلغ بهره را دریافت  برنامه

چاپ ماه را  که باید به متقاضی پرداخت شود و قسط هر  کند، سپس وامی می

 .)گردد صورت زیر محاسبه می مبلغ وام پرداختنی به: توضيح( .کند می

مبلغ مبلغ متقاضی   

مبلغ وام پرداختی  
بهره نرخ درصد تعداد اقساط  مبلغ وام پرداختی

32
مبلغ وام پرداختی   

  مبلغ متقاضی وام

مبلغ وام  32 مبلغ وام  اقساط تعداد  درصد نرخ بهره  مبلغ متقاضی 32 

لغمب کل وام   
32 مبلغ متقاضی 

 32  نرخ بهره  تعداد اقساط 
 

 .یابد برنامه تا هر زمان که کاربر بخواهد ادامه می:  تذکر

  
while True : 
 m = int(input("Enter m:")) 
 tedad = int(input("Enter tedad:")) 
 s = int (input("Enter s:")) 
 k = (12 * m) / (12 - tedad * s / 155) 
 p = k / tedad 
 print("k = ", k, '\t', p) 
 ansi=input("Do you want to continue(y/n):") 
 if ansi[5] == 'n': 
   break 

 هدف متغیر

m مبلغ موردنیاز متقاضی 

s نرخ بهره 

k کل وام پرداختی 

tedad  تعداد اقساط 

p پرداختی هر قسط 

ansi شرط ادامه 

:خروجی برنامه  
Enter m:5 

Enter tedad:1 

Enter s:92 

k =  54932953501904435   942255159452004595 

Do you want to continue(y/n):y 

Enter m:5 

Enter tedad:1 

Enter s:9 

k =  542059323142435014   345591005993291511 

Do you want to continue(y/n):n 

 هدف متغیر  
S شده رشته خوانده  

I هر کاراکتر رشته 

s = input("Enter a string:") 
for i in  s: 
    print(i, end = ' ') 
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دی خوانده، مجخ  ای که سال تولد کاربر و سال فعلی را از ورو برنامه .9

کند چند سال، چند ماه، چند روز، چند ساعت، چند دقيقه و چند  می

 .ثانيه عمر کرده است

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

byy =int(input("Enter birth  date(year):")) 
bmm =int(input("Enter birth  date(month):")) 
bdd =int(input("Enter birth  date(day):")) 
cyy =int(input("Enter current date(year):")) 
cmm =int(input("Enter current date(month):")) 
cdd =int(input("Enter current date(day):")) 
if cdd < bdd: 
    cmm -= 1 
    cdd += 45 
day = cdd - bdd 
if cmm < bmm: 
    cyy -= 1 
    cmm += 12 
month = cmm - bmm 
year = cyy - byy 
days = day + month * 45 + year * 42 
hh = days * 23 
mm = hh * 25 
ss = mm * 25 
print("Old is: {0}/{1}/{2}", year, month, day) 
print("Hour is(hh:mm:ss): {0}:{1}:{2}", hh, mm, ss) 

 هدف متغیر

byy سال تولد 

bmm ماه تولد 

bdd روز تولد 

cyy سال جاری 

cmm ماه جاری 

cdd روز جاری 

year هایی که زندگی کرده سال 

month هایی که زندگی کرده ماه 

day وزهایی که زندگی کردهر 

hh 

 
 تعداد  ساعاتی که زندگی کرده

mm تعداد دقایقی که زندگی کرده 

ss هایی که زندگی کرده تعداد ثانیه 

days کرده تعداد کل روزهایی که زندگی 

: خروجی برنامه   

Enter birth  date(year):9045 

Enter birth  date(month):93 
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Enter birth  date(day):34 

Enter current date(year):9019 

Enter current date(month):31 

Enter current date(day):03 

Old is: {3}/{9}/{2} 41 99 29 

Hour is(hh:mm:ss): {3}:{9}:{2} 41952 2141923 919141233: 
ها را به ترتيت صعودی  ای که سه مقدار را از ورودی خوانده، آن برنامه .1

 .کند در خروجی چاپ می

 a = int(input("Enter a:")) 
b = int(input("Enter b:")) 
c = int(input("Enter c:")) 
if a > b: 
    temp = a 
    a = b 
    b = temp 
if a > c: 
    temp = a 
    a = c 
    c = temp 
if a > c: 
    temp = a 
    a = c 
    c = temp 
if b > c: 
    temp = b 
    b = c 
    c = temp 
print("Sorted  is ", a, b, c) 

 هدف متغیر

a, b, c  شده خواندهاعداد 

Temp متغیر کمکی 

 :خروجی برنامه
Enter a:92 

Enter b:5 

Enter c:1 

Sorted  is  5 1 92 

ای که شماره کارمندی، ساعت کارکرد و دستمزد ساعتی کارکنان  برنامه .5

اگر کارمندی بيش . کند ها را محاسبه می ای را خوانده، حقوق آن موسسه

به ازای هر . گيرد کار به او تعلق می ساعت کارکرده باشد، اضافه 43از 

ساعت کاری، 

2

 .شود کاری پرداخت می عنوان اضافه دستمزد ساعتی به 3

 هدف متغیر 

n  تعداد کارکنان 

id شماره کارمندی 

h ساعت کارکرد 

hp دستمزد ساعتی 

ov کاری  اضافه 

i  شمارنده 
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n = int(input("Enter n:")) 
i = 1 
while i <= n: 
    id = int(input("Enter id:")) 
    h = int(input("Enter h:")) 
    hp = int(input("Enter hp:")) 
    ov = 5 
    if h > 35: 
        ov = (4 / 2.5 - 1) *(h - 35) * hp 
    p = ov + hp * h 
    print("id = ",id,"  ov = ",ov, "  p = ", p) 
    i = i + 1 

p حقوق 

 :خروجی برنامه
Enter n:2 

Enter id:9 

Enter h:933 

Enter hp:1333 

id =  9    ov =  21333343   p =  991333343 

Enter id:2 

Enter h:53 

Enter hp:94333 

id =  2    ov =  1333343   p =  11333343 
بينی بودجه چند سال بعد  ها و ادارات پيش یکی از مسائل مهم شرکت  .1

و نرخ تورم کاال را گرفته، (  ارز  پروژه)ای که قيمت کاال  برنامه. است

برنامه تعداد )نماید  بينی می سال بعد پيشقيمت کاال را برای چند 

 (. نماید بينی شود، از کاربر دریافت می هایی که قيمت کاال باید پيش سال

 p=int(input("Enter p:")) 
n = int(input("Enter n:")) 
inc = int(input("Enter inc:")) 
print("Year     Price") 
for i in range(1, n11): 
    p = p + (p * inc / 155) 
    print( i,"       ", p) 

 هدف متغیر

n  بینی بودجه سال پیش تعداد 

p  های بعد مهروموم   جاری  و کاال در سال  ارزش 

i شمارنده 

inc  (به درصد)نرخ تورم 

:خروجی برنامه  

Enter p:933333 

Enter n:5 

Enter inc:23 
Year     Price 

9         92333343 

2         94433343 

0         91253343 

4         23109343 

5         24550243 
 . کند ای که مجموع ده جمله اول سری زیر را محاسبه و چاپ می برنامه .93
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 s = 1 
pow = 1.5 
sum = 5.5 
sum1 = 5.5 
x = int(input ("Enter x:")) 
for i in range(1, 11): 
    pow = pow * x 
    sum1 =sum1 + i * pow 
    sum = sum + s * 1.5 / sum1 
    s = -s 
print("Sum is ", sum) 
 

 هدف متغیر

x  شده خواندهعدد 

i شمارنده 

pow ی ها توانx 

sum مجموع 

sum0 مجموع مخرج 

s منفی انیدرم کعالمت ی 

 :خروجی برنامه
Enter x:5 

Sum is  3495054514911519241 
ضرب  ای از اعداد دوتایی صحيح را خوانده، حاصل ای که مجموعه برنامه .99

چنانچه کاربر . دهد ها را بدون استفاده از عملگر ضرب نمایش می آن

 .جای دو عدد، صفر وارد کند، برنامه خاتمه یابد به

 while True: 
    sum = 5 
    x = int(input("Enter x:")) 
    y = int (input ("Enter y:")) 
    if (x == 5 and y == 5): 
        break 
    temp = y 
    if (y < 5): 
        temp = -y; 
    for i in range(1, temp11): 
        sum = sum + x 
    if (y < 5): 
        sum = -sum 
    print(x, " * ", y, " = ", sum) 

 هدف رمتغی

x مقدار اول 

y مقدار دوم 

i شمارنده 

sum  (ضرب حاصل)مجموع 

temp کمکی 

 :خروجی برنامه
Enter x:93 

Enter y:-5 

93  *  -5  =  -53 

Enter x:-5 

Enter y:-93 

-5  *  -93  =  53 

Enter x:3 

Enter y:3 
کند آیا عدد متقارن است یا  را خوانده، مجخ  میای که عددی  برنامه .32

. 02420و  92429: اند از های از اعداد متقارن عبارت نمونه. خير

پس، ابتدا . چنانچه عددی برابر با مغلوبش باشد، متقارن است :توضيح)

 .(کنيم مغلوب عدد را محاسبه کرده، با خود  مقایسه می

 هدف متغیر 

Num   واردشدهعدد 
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pow = 15 
sum = 5 
num = int(input("Enter a number:")) 
temp = num 
while temp > 5: 
    sum = (pow * sum) + temp % 15 
    temp =temp // 15 
if (sum == num): 
    print("Yes") 
else: 
    print("No") 

Pow 01بت ثا 

Temp  محاسبه مغلوب برای  کمکی 

Sum  (مغلوب عدد)مجموع 

 :جی برنامهخرو
Enter a number:92229 
Yes 

دو عدد صحيح و مثبت را خوانده، با  nو  mای که  برنامه .90

mn، +استفاده از عملگر 
 .نماید را محاسبه و چاپ می 

 m = int(input("Enter n:")) 
n = int(input("Enter m:")) 
sum = 5 
temp = m 
for i in range(1, n): 
    sum = 5 
    for j in range(1, m 11): 
        sum= sum + temp 
    temp =sum 
print(m, " ^ ", n, " = ", sum) 

 هدف متغیر

m پایه 

n توان 

i  0تا  0شماره-n 

j  تا 0شمارندهm 

sum  (گیرد در پایان  مقدار توان  قرار می)مجموع 

temp مجموع هر دوره نگهداری  برای  یر کمکی متغ 

 :خروجی برنامه
Enter n:2 

Enter m:93 

2  ^  93  =  9324 

 

 . کند جمله سری فيبوناچی را به رو  بازگجتی توليد می nای که  برنامه .2

  :وظایف متدها

 .کند را فراخوانی می fiboمتد  را خوانده، nایب متد : mainمتد  

عنوان  را به i. کند اميب عدد فيبوناچی را توليد میiایب متد : fiboمتد  

 .پذیرد می پارامتر

 def  fibo (n): 
    if (n == 1): 
        return (1) 
    if (n == 2): 
        return (1) 
    return (fibo (n - 2) + fibo (n - 1)) 
def main(): 
    n = int(input("Enter n:")) 
    print("Result is:") 
    for i  in range(1, n11): 
        print (fibo(i), end ="   ") 
main()                                                                                                       

 هدف متغیر متد

 

main 

n تعداد اعداد فیبوناچی 

i شمارنده حلقه 



  (مرجع کامل –برنامه  051حل ) حل مسائل پایتون        21
 

  

 :خروجی برنامه

Enter n:23 

Result is: 

2   2   1   5   5   8   25   12   57   55    

ای را برحست فوت و اینچ دریافت کرده، معادل آن را  ای که فاصله برنامه .0

 933متر، یک متر  0345/3هر فوت . کند متر بيان میبرحست متر و سانتی

یکی . حداقل از سه متد استفاده کنيد. اینچ است 92متر و هر فوت سانتی

 .خروجی برای ورودی، یکی برای انجام محاسبات و یکی برای

  :وظایف متدها

 .کند را فراخوانی می  calculateو  read ،writeایب متد، متدها : mainمتد  

 .خواند ایب متد فاصله را به فوت و اینچ می: readمتد  

ایب متد، هر یک از فواصل برحست فوت و اینچ را به متر و  calculate:متد 

 . کند متر تبدیل میسانتی

 .رود شده به کار می ی نمایش فواصل تبدیلایب متد برا: writeمتد 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foot = inch = 5 
foot_to_meter=foot_to_centime
ter=inch_to_meter=inch_to_cen
timeter=5 
def  read (): 
    foot = int(input("Foot?")) 
    inch = int(input("Inch?")) 
def calculate (): 
    foot_to_meter = 5.4530 * foot 
    foot_to_centimeter = 155 * foot_to_meter 
    inch_to_meter = (1.5 / 12)*5.4530* inch 
    inch_to_centimeter = 155 * inch_to_meter 
def write(): 
    print ("The  ", foot,  " foot is ", foot_to_meter, " meter" ) 
    print("The  ", foot, " foot is  ", foot_to_centimeter, " 
centiMeter") 
    print("The ", inch, ",  inch is ", inch_to_meter ,"  meter") 
    print ("The ", inch, ",  inch is ",inch_to_centimeter,  " 
centiMeter") 
def main(): 
    read () 
    calculate () 
    write () 
main() 

 هدف متغیر متد

 

 

 

 

 

 عمومی

Foot ورودی به فونت 

Inch ورودی به اینچ 

foot_to_meter فوت به متر 

inch_to_meter اینچ به متر 

centi _meter سانتیمتر 

foot_to_centimeter فوت به سانتیمتر 

inch_to_centimeter متراینچ به سانتی 

:خروجی برنامه  

Foot?233 

Inch?133 
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The   233  foot is  53278  meter 

The   233  foot is   537823  centiMeter 

The  133 ,  inch is  3   meter 

The  133 ,  inch is  53823  centiMeter 

 : گردد صورت زیر محاسبه می نيروی جاذبه بيب دو جسم به .8

d

mmg
f

2

2*1*


 

 

m9جسم اول،  جرمm2  ،جرم جسم دومd  فاصله بيب دو جسم وg   ثابت جهانی

ای که با استفاده از دو  برنامه .است cm(g,sec) 5-93*94910جاذبه با مقدار 

 .کندمتد مقدار نيروی جاذبه محاسبه می

  def calc_f (m1, m2, d): 
    g = 2.274e-0; 
    return (g * m1 * m2 / pow (d)) 
def pow (d): 
    return (d * d) 
def main(): 
    m1 = float(input("Enter m1:")) 
    m2 = float(input("Enter m2:")) 
    d = float(input("Enter d:")) 
    print("F is ", calc_f (m1, m2, d)) 
main() 

 هدف متغیر متد

 نیروی جاذبه جهانی  g سراسری

main m0  جرم جسم اول 

m0  جرم جسم دوم 

d فاصله بین دو جسم 

:خروجی برنامه  

Enter m2121 

Enter m1125 

Enter d:2 

F is  525825222222222225e-35 

برای ایب منظور، . یکی از مجکالت هواشناسی محاسبه شاخ  سردی باد است .2

 : فرمول زیر وجود دارد

123

)33)(5.1010(
33






tVV
w 

V،  ،سرعت باید برحست متر بر ثانيهt گراد،  دما برحست درجه سانتی(t<=93) 

ای که با استفاده از یک متد، سرعت باد و  برنامه. شاخ  سردی باد است Wو

 . دهد خواند، شاخ  سردی باد را نمایش می دما را می

  
 

 

 

import  math 
def calc_cold (v, t): 
    return (44 - ((15 * math.sqrt (v) - v + 15.0) * (44 - t)) / 24.1) 
def main(): 
    v = float(input("Enter v:")) 
    t = float (input ("Enter v:")) 
    print("W is  ", calc_cold (v, t)) 
main() 

 هدف متغیر متد

main v سرعت باد 

t دما 

:خروجی برنامه  

Enter v:23 

Enter v:13 

W is   272611172657225572 



  (مرجع کامل –برنامه  051حل ) حل مسائل پایتون        22
 

  

یک رقم را خوانده، با استفاده از متدی تعداد  ای که یک عدد و برنامه .5

 . کند گرداند و چاپ می تکرار رقم در عدد را برمی

  
def repeat(n, m): 
    count = 5 
    while n > 5: 
       if (n % 15) == m: 
         count = count + 1 
        n //= 15 
    return count 
def main(): 
    n = int(input("Enter n:")) 
    m = int (input ("Enter m:")) 
    print (m, " Repeat ", repeat (n, m), "  times") 
main() 

 هدف متغیر متد

main n عدد موردنظر 

m  که باید در عدد جستجو گردد رقمی 

repeat count تعداد تکرار رقم در عدد 

:خروجی برنامه  

Enter n:7275252 

Enter m:5 

5  Repeat  1   times 

را محاسبه x را خوانده، مقدار سينوس زاویه   nو  xای که  برنامه .1

 . کند می

!
...

!9!7

7

!5!3
)sin(

953

n

xxxxx
xx

n

 

 :وظایف متدها

   factو  powرا خوانده، با فراخوانی متدها  xو   nایب متد  :mainمتد  

 .کند را چاپ می sin(x)حاصل عبارت 

 .گرداند ا برمیایب فاکتوریل عددی ر: factمتد  

 . گرداند عددی را برمی nایب متد توان : powمتد  

  
 
 

 

 

 

 

def fact (n): 
    if n == 1: 
        return 1.5; 
    else: 
        return n * fact 
(n - 1) 
def pow (x, n): 
    if n == 5: 
        return 1.5 
    else: 
        return x * pow (x, n - 1) 
def main(): 
    sign = 1 
    sum = 5 
    x = float(input("Enter x:")) 
    n = int (input ("Enter n:")) 
    for i in range(1, n11, 2): 

 هدف متغیر متد

 

 

 

main 

x ورودی 

n ورودی 

sum مجموع 

i شمارنده 

sign  (شود یکی در میان مثبت و منفی می)عالمت 
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        sum += sign * pow (x, i) / fact (i) 
        sign = -sign 
    print("Sin(", x, ") = ", sum) 
main() 

:خروجی برنامه  

Enter x:5 

Enter n:2 

Sin( 523 ) =  325176666666666666 

صورت  به yو  xدو متغير : توضيح برنامه(خروجی قطعه برنامه زیر چيست؟ .3

قبل از متد  yو   xمتغيرهای )ها صفر است  شوند و مقدار آن تعریف می  عمومی

main  با اجرای متد (. اند شده تعریفcout  مقدارx = 3 سپس متد . گردد اپ میچ

f9 با فراخوانی متد . گردد فراخوانی میf9  متغيرy صورت محلی تعریف  به

، مقدار coutسپس با اجرای . یابد به آن تخصي  می 93گردیده، مقدار اوليه 

x = 93 چاپ خواهد شد و مقدار متغير عمومی x    یابد  تغيير می 93به(x +=  

 xدر  99چاپ خواهد شد و سپس مقدار  y  =  93، مقدار coutبا اجرای (. ;93

، ابتدا یک واحد coutبا اجرای  f9پس از برگجت از متد . (++x)گيرد  قرار می

 y =9گيرد و مقدار  قرار می yدر  9گردد، مقدار  اضافه می y به متغير عمومی 

سپس، یک واحد . شود چاپ می x  = 99 مقدار  coutبا اجرای آخریب . شود چاپ می

 .گردد اضافه می  xه متغير ب

 def f1(): 
    global  x 
    y = 15 
    print("y = ", y) 
    x += 15 
    print("x = ", x ) 
    x = x + 1 
def main(): 
    global  x, y 
    print ("x = ", x) 
    f1 () 
    y = y + 1 
    print ("y = ", y) 
    print ("x = ", x ) 
    x = x + 1 
x = y = 5 
main() 

:خروجی برنامه  

x =  3 

y =  23 

x =  23 

y =  2 

x =  22 

 کند که مجموع فاکتوریل ارقام آن رقمی را چاپ می ای که اعداد سه برنامه .3

به ترتيت  n0و  n9 ،n2مثال، اگر  عنوان به. اعداد برابر با خود عدد باشد

 :یر برقرار باشدرقم یکان، دهگان و صدگان باشند، فرمول ز

n0n2n9  =  n9! + n2!  +n0! 

 :وظایف متدها

رقمی را جهدا کهرده، بها  ایب متد، کليه ارقهام اعهداد سهه:  mainمتد  

چنانچهه مجمهوع . کنهد مجمهوع ارقهام آن را محاسهبه می factفراخوانی متد 

 . شود فاکتوریل ارقام هر عدد برابر با خود آن عدد باشد، چاپ می

 .کند را به رو  بازگجتی حساب می nوریل فاکت: factمتد  
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def fact(n): 
    if n == 5: 
        return 1 
    else: 
        return n * fact (n - 1) 
def main(): 
    print ("Result is:", end ='') 
    for i in range(155, 1555): 
        n1 = i % 15 
        temp = i // 15 
        n2 = temp % 15 
        temp //= 15 
        n4 = temp % 15 
        sum = fact (n1) + fact (n2) + fact (n4) 
        if (sum == i): 
            print ("    ", i) 
main() 

 هدف متغیر متد

main i شمارنده 

n0 رقم اول 

n0 رقم دوم 

n1 رقم سوم 

temp متغیر کمکی 

sum مجموع فاکتوریل ارقام 

fact n عددی که باید فاکتوریل آن حساب گردد 

:خروجی برنامه  

Result is:     275 

کند که مجموع رقم اول به  ای که کليه اعداد چهاررقمی چاپ را می برنامه .5

و رقم  2برابر با مجموع رقم دوم به توان  4و رقم چهارم به توان  9توان 

 .مثال، داریم عنوان به. باشد 0سوم به توان 

91    =99   +9  =9  +99  =4
2

  +9
0

  =9
9

  +2
4

  =2949 

 :وظایف متدها

ایب متد، کليه ارقام اعداد چهاررقمی را جدا کرده، با : mainمتد  

رقم سوم را محاسبه  0رقم چهارم و توان  4توان  powفراخوانی 

 2رقم اول برابر توان  9رقم چهارم و توان  4چنانچه مجموع توان .کند می

 .دهد رقم سوم باشد، عدد را نمایش می 0رقم دوم و توان 

 .گرداند عددی را برمی nایب متد توان : powتد م 



  انتشارات فناوری نوبن 72264483-100  مرکز پخش 44611221 – 120-44611066      26

 

 

 
 

def pow(x, n): 
    if n == 5: 
        return 1 
    else: 
        return x * pow (x, n - 1) 
def main(): 
    print ("Result is:", end ='') 
    for i in range(1555, 15555): 
        n1 = i % 15 
        temp = i // 15 
        n2 = temp % 15 
        temp //= 15 
        n4 = temp % 15 
        temp //= 15 
        n3 = temp % 15 
        if (n1 + pow (n3, 3)) == 
(n2 * n2 + pow (n4, 4)): 
            print ("    ", i, end ='') 
main() 

 هدف متغیر متد

main i شمارنده 

n0 رقم اول 

n0 رقم دوم 

n1 رقم سوم 

n0  رقم چهارم 

temp متغیرهای کمکی 

pow 
 

x  پایه که باید به توانn برسد 

n توان 

:خروجی برنامه  

Result is:     2323     2315     2358     2233     2222     2217     2256     2135     2128     

1373     1356     1272     1152     1178     5363     5262     5168     5758     7256 

( LCM)ها  تریب مضرب مجترک آن ای که دو عدد را خوانده، کوچک برنامه .22

 .دهد را نمایش می

 def  lcm(x, y): 
   if x > y: 
       z = x 
   else: 
       z = y 
   while(True): 
       if((z % x == 5) and (z % y == 5)): 
           lcm = z 
           break 
       z += 1 
   return lcm 
def main(): 
    x = int(input("Enter x:")) 
    y = int(input("Enter y:")) 
    print("lcm is ", lcm(x, y)) 
main() 

 هدف متغیر 

Main x 

y 
 عدد صحیح اول

 عدد صحیح دوم

Lcm x 

y 
 پارامتر اول

 پارامتر دوم

:خروجی برنامه  
Enter x:17 

Enter y:18 

lcm is  228 

از  ای که عددی صحيح را از ورودی خوانده، تمام اعداد اول قبل برنامه .2

عددی اول . برد آن را با استفاده از تعریف زیر تعييب کرده، به خروجی می

 .است که بر هيچ عدد اول قبل از خود  قابل قسمت نباشد

 وظایف متدها 

خواند،  سپس در یک حلقه و را می nآرایه را تعریف کرده، : mainمتد  

ن مقدار عناصر کند و در پایا  می یآرایه  را مقدارده   primفراخوانی متد 

 . دهدآرایه را نمایش می
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دهد عددی اول است یا خير؟ اگر عدد اول باشهد، یهک  تجخي  می :primمتد  

 . گرداند را برمی

 from array import * 
def prim(a, tedad, num): 
    for i in range(5, tedad): 
        if num % a[i] == 5: 
            return 5 
    a.append(num) 
    return 1 
def main(): 
    tedad = 5 
    p = array('i', []) 
    n = int(input("Enter n:")) 
    for i  in range(2, n11): 
        if prim (p, tedad, i) == 1: 
            tedad = tedad + 1 
    print("Primary is ", end ='') 
    for i in range(5, tedad): 
        print("  ", p[i], end ='') 
main() 

 هدف متغیر متد

 

 

 

main 

 

n شده عدد خوانده 

p ای از اعداد اول  آرایه 

i شمارنده 

tedad تعداد اعداد اول 

prim i شمارنده 

:خروجی برنامه  
Enter n:16 

Primary is    1   5   5   5   22   25   25   26   15   16 

ای کههه شههماره دانجههجویی تعههدادی از دانجههجویان را از ورودی  برنامههه .0

سپس عناصر آرایه را به رو  انتخابی مرتت . دهد خوانده، در آرایه قرار می

ند می ی مرتت. ک به ا خابی  به رو  انت یه  جام میسازی آرا صورت ان : شود ب 

در . شود تریب عنصر آرایه پيداشده، جای آن با عنصر اول آرایه عوض می کوچک

چک یافتب کو برای  یه  صر آرا يه عنا عد بق له ب ستجو  مرح یه ج صر آرا تریب عن

عوض می می یه  صر دوم آرا با عن جای آن  تا مرتت. شود شود و  ند  یب رو سازی  ا

مه می یه ادا مل آرا بد کا چاپ  مرتتپس از . یا جی  جه را در خرو سازی نتي

ند می که عبارت. ک تد دارد  سه م مه  یب برنا ند از ا ندن : ا برای خوا تدی  م

 . سازی و متدی برای چاپ عناصر آرایه عناصر آرایه، متدی برای مرتت

 :وظایف متدها

 readarray ،select_sortخواند و  متهدهای  تعداد دانججویان را می: mainمتد  

 . کند  را فراخوانی می writearrayو 

 .دهد خواند و در آرایه قرار می های دانججویی را می شماره :readarrayمتد  

 .کند  های دانججویی موجود در آرایه را مرتت می شماره :select_sortمتد  

 .کند  های دانججویی موجود در آرایه را چاپ می شماره :writearrayمتد  

 هدف متغیر متد 

main 

 
id ای برای نگهداری شماره دانشجویان هآرای 

n تعداد دانشجویان 

i شمارنده 

readarray i شمارنده 

select_sort 

 

i, j ها شمارنده 

temp متغیر کمکی 
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max ترین عدد بزرگ 

writearray i شمارنده 

from array import * 
def readArray (id, n): 
 for i in range(5, n): 
        id.append(int(input("Enter id["+str( i + 1)+ "]"))) 
def select_sort (id, n): 
    for i in range(5, n): 
        max = i 
        for j in range(i11, n): 
            if id[max] > id[j]: 
                max = j 
        temp = id[i] 
        id[i] = id[max] 
        id[max] = temp; 
def writeArray (id, n): 
    print("Sorted output ", end ='') 
    for i in range(5,  n): 
        print ("   ", id[i], end ='') 
def main(): 
    id = array('i', []) 
    n = int(input("Enter n:")) 
    readArray (id, n) 
    select_sort (id, n) 
    writeArray (id, n) 
main()  

 :خروجی برنامه

Enter n:2 

Enter id[2]2  

Enter id[1]5 

Enter id[5]1 

Enter id[7]2 

Enter id[5]8 

Enter id[2]5 

Sorted output     2    1    5    5    2    8 

طور مرتت در  ها را به ای که تعدادی عدد را از ورودی خوانده، آن برنامه .8

یه هد  قرار میای  آرا گرفتب در ) د قع  عداد در مو که ا شيد  شته با قت دا د

به یه،  شوند آرا تت  صعودی مر یه مرتت(. طور  جی  سپس، آرا به خرو شده، را 

 .برد می

 from array import * 
n = int(input("Enter n:")) 
a = array ('i', []) 
j = 5 
for i  in range(5, n): 
  find =5 
  num = int(input("Enter a["+str(i11)+ "]:")) 
    for j  in range(5, i): 
        if a[j] > num: 

 هدف متغیر

a ای از اعداد آرایه 

find باید درج شود یا نه؟ 

n تعداد اعداد 

i, j ها شمارنده 

num شده عدد خوانده 
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            find = 1 
            break 
    if find == 1: 
        a.insert(j, num) 
    else: 
        a.append(num) 
print("Result is : ", end='') 
for i in range(5, n): 
    print("  ", a[i], end ='') 

:خروجی برنامه  
Enter n:5 

Enter a[2]:2 

Enter a[1]:-2 

Enter a[5]:5 

Enter a[7]:-1 

Enter a[5]:5 

Enter a[2]:7 

Enter a[5]:8 

Result is :    -1   -2   2   5   7   5   8 

مه .2 عدد از ورودی، آن برنا عدادی  ندن ت با خوا که  یه ای  ای  ها را در آرا

اگر . کند ایه را بر عنصر وسط تقسيم میسپس، کليه عناصر آر. دهد قرار می

اگر ایب . نماید عنصر وسط صفر باشد، بر عنصر بعد از عنصر وسط تقسيم می

اگر ایب عنصر . کند عنصر صفر باشد، بر عنصر قبل از عنصر وسط تقسيم می

صفر باشد، برای پيدا کردن عنصری غير از صفر و انجام تقسيم، به روند 

ر همه عناصر آرایه صفر باشند، پيام مناسبی صادر اگ. دهد قبلی ادامه می

 .کند می

پس از قرار دادن عناصر در آرایه، اندیس وسط را محاسبه کرده، : توضيح

. دهد اگر صفر نبود، عمل تقسيم را انجام می. نماید عنصر وسط را پيدا می

شود تا اگر مثبت بود، عنصر بعد از  ایب شمارنده به اندیس وسط اضافه می

صر وسط و اگر منفی بود، عنصر قبل از عنصر وسط موردبررسی قرار گيرد عن

 actionاگر عنصر غير صفری در آرایه پيدا شود، . تا عمل تقسيم انجام شود

اگر همه . شود تا تمام عناصر آرایه را بر آن عنصر تقسيم کند فراخوانی می

 .کند  عناصر صفر باشند، برنامه پيام مناسبی صادر می

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

from array import * 
def action (a, loc, n): 
    for i in range(5, n): 
        print(a[i],  " / ", a[loc], " = ", a[i] / a[loc]) 
def main(): 
        sign = 1 
        a = array ('i', []) 
        n = int(input("Enter n:")) 

 هدف متغیر متد

Main n تعداد عناصر آرایه 

a عنصر 011ای با  آرایه 

mid عنصر وسط 

i شمارنده 

sign  برای تعیین عنصر قبل )عالمت

 (رود و بعد به کار می 

Action i شمارنده 
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        mid = n // 2 
        for i  in range(5, n): 
            a.append(int(input("Enter a["+str( i + 1) + "]:"))) 
        j = 5 
        for i in range(5,  mid + 1): 
            if a[mid + (sign * j)] != 5: 
                action(a, mid + (sign * j), n) 
                return 
            if sign == 1: 
                j = j + 1 
            sign = -sign; 
        print("All element are zero") 
main() 

:خروجی برنامه  
Enter n:5 

Enter a[2]:2 

Enter a[1]:3 

Enter a[5]:3 

Enter a[7]:3 

Enter a[5]:7 

Enter a[2]:1 

Enter a[5]:2 

2  /  7  =  3215 

3  /  7  =  323 

3  /  7  =  323 

3  /  7  =  323 

7  /  7  =  223 

1  /  7  =  325 

2  /  7  =  225 

صورت تصادفی به اعضای آن  تعریف کرده، به 0×  0ای که یک آرایه رنامهب .5

 . دهددهد، اعمال زیر را انجام میرا تخصي  می 23مقادیر بيب صفر تا 

 .دهدحاصل جمع عناصر ماتریس را نمایش می  .2

 .دهدميانگيب جمع عناصر ماتریس را نمایش می  .0

 .دهدتریب عنصر هر سطر را نمایش می بزرگ  .8

 .دهدتریب عنصر هر ستون را نمایش میوچکک .2

 هدف متغیر تابع

main 

n تعداد سطرهای آرایه 

m های آرایهتعداد ستون 

a  1 × 1آرایه 

createrandom 
 یا 

printarray() 

arr پر شود یا چاپ شود 01ای که باید با اعداد تصادفی صفر تا آرایه. 

n های تعداد سطر 

m هایتعداد ستون  

i  شمارنده سطرها از صفر تاn -0 
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j  شمارنده ستون از صفر تاm -0 

 

 import numpy as np 
import random 
import numpy.matlib 
def createRandom(arr, n, m): 
      for i in range(5, n): 
          for j in range(5, m): 
                    arr[i, j]  = random.randint(5, 25) 
      return arr 
def printArray(arr, n, m): 
      for i in range(5, n): 
          for j in range(5, m): 
                    print(arr[i, j], end = '\t') 
          print() 
def main(): 
   n = m = 4 
   a = np.matlib.empty((n, m), dtype = 'i') 
   a = createRandom(a, n, m) 
   printArray(a, n, m) 
   print("====================") 
   print("Sum is ", np.sum(a)) 
   print("Average is ", np.average(a)) 
   print("Max rows are ", np.amax(a, axis = 1)) 
   print("Min cloums are ", np.amin(a, axis = 5)) 
main()   

:خروجی برنامه  
25 5 27  

21 22 1  

7 5 25  

==================== 

Sum is  87 

Average is  6255555555555 

Max rows are  [[27] 

 [22] 

 [25]] 

Min cloums are  [[7 5 1]] 

دهد و توسط متدی  ای قرار می عدد را خوانده، در آرایه  nای که  برنامه .1

کرده، به برنامه ( د به اوليب عدداز آخریب عد)عناصر آن را معکوس 

برنامه، برای دریافت داده، )دهد  برگرداند و برنامه آن را نمایش می

 (.کند معکوس کردن و چاپ عناصر آرایه از متدها جداگانه استفاده می

 : وظایف متدها

 input9خواند، با فراخوانی متد  ابتدا تعداد عدد را می: mainمتد  

کند و با  ها را معکوس می آن convertدی خوانده، متد تعدادی عدد را  از ورو

 . کند  اعداد معکوس شده را چاپ می print9فراخوانی 

 .دهد تعدادی عدد را خوانده و در آرایه قرار می: input9متد  

 .کند  اعداد موجود در آرایه را معکوس می:  convertمتد  

 . دکن  عناصر موجود در آرایه را چاپ می:  print9متد  
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from array import * 
def input1( a, n): 
    for i in range(5, n): 
        a.append (int (input ("Enter a[" + str (i + 1) + "]:"))) 
def convert(a, n): 
        for i in range(5, n // 2): 
            temp = a[i] 
            a[i] = a[n - i - 1] 
            a[n - i - 1] = temp 
def print1 (a, n): 
        for i in range(5, n): 
            print("    ", a[i], end ='') 
def main(): 
    n = int(input("Enter n:")) 
    num = array ('i', []) 
    input1 (num, n) 
    print("Input  is ", end =''); 
    print1 (num, n) 
    convert (num, n) 
    print("\nConvert  is ", end ='') 
    print1(num, n); 
main() 

 هدف نام متد

main n تعداد اعداد 

num ای از اعداد آرایه 

input2 i شمارنده 

convert 

 

temp  متغیر کمکی 

i شمارنده 

print2 i شمارنده 

:خروجی برنامه  
Enter n:8 

Enter a[2]:2 

Enter a[1]:1 

Enter a[5]:5 

Enter a[7]:5 

Enter a[5]:8 

Enter a[2]:2 

Enter a[5]:5 

Enter a[8]:5 

Input  is      2     1     5     5     8     2     5     5 

Convert  is      5     5     2     8     5     5     1     2 

 93ها در اداره راهنمایی رانندگی،  که در قسمت تخلفات ماشيب فرض کنيد .3

در نظر گرفته شد و هر تخلف  1تا  3نوع تخلف منظور گردید و کد تخلف از 

برای هر ماشيب اطالعاتی مثل شماره ماشيب، تعداد . جریمه خاصی دارد

ای که مبلغ جریمه را برای هر  برنامه. تخلفات و کد هر تخلف موجود است

جای شماره ماشيب  برای خروج از برنامه کاربر به. کند شيب محاسبه میما

 . کند  را وارد می -111
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برای حل ایب برنامه کد تخلف به همراه مبلغ جریمه را در : توضيح 

در هر سطر مبلغ جریمه . سطر دارد 93قرار دادیم که  codeای به نام  آرایه

 . شود داری میو کد تخلف نگه

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

from array import * 
def main(): 
    table = array ('i', [1555, 2555, 
4555, 3555, 0555,0555,\ 15555, 25555, 45555, 05555 ]) 
    sum = 5 
    while True: 
        number = int(input("Enter number:")) 
        if number == -333: 
            break 
        n = int(input("Enter n:")) 
        sum = 5.5 
        i = 1 
        while  i <= n: 
            code =int(input("Enter code "+ str(i)+":")) 
            if code >= 5 and code < 15: 
                sum += table[code] 
            else: 
                print("Enter code between 0 to 9") 
                continue 
            i = i + 1 
        print("*** Number is ",number, "    Sum is ", sum) 
main() 

 هدف متغیر

table جدول مبالغ جریمه 

number  شماره ماشین 

code  کد تخلف 

sum  مجموع تخلفات هر ماشین 

i شمارنده 

n تعداد تخلف هر ماشین 

:خروجی برنامه  
Enter number:2 

Enter n:5 

Enter code 212 

Enter code 115 

Enter code 5122 

Enter code between 3 to 6 

Enter code 518 

Enter code 712 

Enter code 515 

*** Number is  2     Sum is  2233323 

Enter number:1 

Enter n:5 

Enter code 212 

Enter code 1:5  
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Enter code 515 

*** Number is  1     Sum is  5333323 

Enter number:-666 

تریب عنصر هر سطر را  را خوانده، بزرگ 4×4ای  ای که عناصر آرایه برنامه .3

 . کند پيداکرده، به همراه شماره سطر در خروجی چاپ می

ظهر تریب عنصهر ههر سهطر در ن داری بزرگستون پنجم آرایه برای نگه: توضيح

 . شده است گرفته

  
 
import numpy.matlib 
import numpy as np 
def readArray (a): 
    for i in range(5, 3): 
        print("Enter row(", i 
+ 1, "):", end ='') 
        s = input().split (' 
') 
        for j in range(5, 3): 
            a[i, j] = int(s[j]) 
def findmaxrow (a): 
    for i in range(5, 3): 
        a[i, 3] = a[i, 5] 
        for  j in range(1, 3): 
            if a[i, 3] < a[i, j]: 
                a[i, 3] = a[i, j]; 
def writearray(a): 
    for i in range(5, 3): 
        print () 
        for j in range(5,3): 
            print ("       ", a[i, j], end ='') 
        print("   ", a[i, 3]) 
def main(): 
    a = np.matlib.zeros ((3, 0)) 
    readArray (a) 
    findmaxrow (a) 
    print("*********************result*****************") 
    writearray (a) 
main() 

 هدف متغیر متد

main a ستون 5سطر و  0ای با  آرایه 

readarray i, j ها شمارنده 

findmax i, j ها شمارنده 

writearray i, j ها شمارنده 

:خروجی برنامه  
Enter row( 2 ):2 1 5 7 

Enter row( 1 ):2 5 8 6 

Enter row( 5 ):2 7 2 5 

Enter row( 7 ):1 2 8 2 

*********************result***************** 

        223        123        523        723    723 

        223        523        823        623    623 

        223        723        223        523    523 

        123        223        823        223    823 
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N ماتریس جادویی یک ماتریس  .5  N  تا 9است که هر عنصر آن یک عدد صحيح 
2N دیگهر  حاصل جمع هر سطر، هر ستون و همچنيب عناصر قطر همگی با یک. است

 : شود صورت زیر عمل می برای توليد ایب ماتریس به. اند مساوی

 .گيرد عدد یک در ستون ميانی اوليب سطر قرار می. الف

 . کنيم باال حرکت میطور مورب به سمت چپ و  به: ب

کنيم و عدد بعدی  طرف پائيب حرکت می خانه به اگر ایب خانه پر باشد، یک: ج

 . نویسيم را در آن مکان می

صورت مورب، از محدوده ماتریس خارج شویم، باید به  اگر درحرکت به. د

 . آخریب عنصر در آن سطر یا ستون برگردیم

خانه به سمت  خارج شویم، یک اگر در محدوده سطر و ستون از هر دو. هه

 . کنيم پائيب حرکت می

 5×5ماتریس )نماید  ای که ماتریس جادویی را توليد کرده و چاپ می برنامه

 (:زیر را در نظر بگيرد

  

 

 

 

 

 

import numpy.matlib 
import numpy as np 
def rangeXY(i1, j1, n): 
    if i1 > n: 
        i1 = 5 
    if i1 < 5: 
        i1 = n 
    if j1 > n: 
        j1 = 5 
    if j1 < 5: 
        j1 = n 
    return [i1, j1] 
def fill_matrix(matrix, n): 
    i = 5 
    n = n -1 
    j = n // 2 
    matrix[i, j] = 1 
    for m in range(1, (n + 1) * (n + 1)): 
        i1 = i - 1 
        j1 = j - 1 
        [i1, j1] = rangeXY (i1, j1, n) 
        if matrix[i1, j1] != 5: 
            i1 = i + 1 
            j1 = j 
            [i1, j1] = rangeXY (i1, j1, n) 
        matrix[i1, j1] = m + 1 
        i = i1; j = j1 
def disp_matrix (matrix, n): 
    for i in range(5, n): 

 هدف متغیر متد

 

Main 

matrix ماتریس 

n تعداد سطر و ستون 

fill_matrix 

 

j , i شماره سطر و ستون 

j2 , i2 ون خانه بعدیشماره سطر و ست 

n 0 تا شمارنده 

disp_matrix j , i  برای نمایش ماتریس 0شمارنده 

05 7 0 23 08 

00 03 8 5 24 

22 21 04 0 3 

4 20 01 02 01 

1 2 25 07 00 
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        for j in range(5, n): 
            if matrix[i, j] < 15: 
                print("    ", matrix[i, j], end ='') 
            elif matrix[i, j] < 155: 
                print("   ", matrix[i, j], end ='') 
            else: 
                print("  ", matrix[i, j], end ='') 
        print() 
def main(): 
    n = int(input("Enter n:")) 
    matrix = np.matlib.zeros ((n, n)) 
    fill_matrix (matrix, n) 
    disp_matrix (matrix, n) 
main()  

:خروجی برنامه  
Enter n:5 

    1823    2623    2323     223    7823    5623    5323 

    1623    1523    2823     623     523    7523    5823 

    5523    5523    1223    2523     823     223    7223 

    7523    5223    5723    1523    2223    2723     523 

     723    7723    7123    5523    1723    2523    2523 

    2123     523    7523    7223    5123    1523    1223 

    1323    2223     123    7623    7323    5223    1123 

ایجهاد کهرده، اعهداد زوج  numpyای که دو آرایه را  با بسته برنامه .22

را در آرایه دوم قرار  93تا  9اعداد فرد  را در آرایه اول و 93صفر تا 

 :دهدسپس اعمال زیر را انجام می. دهدمی

حاصل جمع، تفریق، ضرب و تقسيم دو آرایه را با استفاده از عملگرهای   

 .دهدمحاسبه کرده، نمایش می/ و  *، -، +

 .کندآرایه دوم را به انتهای آرایه اول اضافه می  

 .کندرایه دوم اضافه میآرایه اول را به ابتدای آ  

 .کندمی( uniqueیکتا یا )فرد  عناصر آرایه دوم را منحصربه 

 .کندرا از آرایه دوم حذف می 2عنصر  

 .دهدتریب مقدار آرایه اول و دوم را نمایش میکم 

 .دهدتریب مقدار آرایه اول و دوم را نمایش میبيش 

 .دهدميانگيب مقادیر آرایه اول و دوم را نمایش می 

 .دهدواریانس آرایه اول و دوم را نمایش می 

-کند، سپس تعييب میکپی می ()np.copyآرایه اول را در آرایه سوم با متد  

 ؟(isعملگر )کند که آرایه سوم همان آرایه اول است یا نه 

کند که دهد و تعييب میآرایه دوم را در آرایه سوم قرار می= با عملگر  

 ؟(isعملگر )دوم است آیا آرایه سوم همان آرایه 

 .کندآرایه اول را مرتت می 

 هستند یا خير؟ 5تر از کند آیا هر عضو آرایه اول بزرگتعييب می 

 .دهدجذر عناصر آرایه دوم را محاسبه کرده، نمایش می 

، ()append() ،insertو متدهای  numpyهدف ایب برنامه آشنایی با ماژول 

unique() ،arrange() ،delete() ،amin() ،amax() ،average() ،median() ،var() ،sort() ،

copy() ،sqrt()  است= و > ، /، *، -، +و عملگرهای. 

 هدف متغیر متد 
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import numpy as np 
a = np.arange(5, 15, 2) 
print("A = ", a) 
b = np.arange(1, 15, 2) 
print("B = ", b) 
print("A +  B= ", a + b) 
print("A - B = ", a - b) 
print("A*B = ", a * b) 
print("A / B = ", a / b) 
a= np.append(a,  b) 
print("A = ", a) 
b = np.insert(b, 5, a) 
print("B =  ", b) 
b = np.unique(a) 
print("B = ", b) 
b = np.delete(b, 2) 
print("B = ", b) 
print("Min(B) = ", np.amin(a), "\tMin(b) = ", np.amin(b) ) 
print("Max (A) =", np.amax(a), "\tMax (b) =", np.amax(b)) 
print("Average(A) = ",  np.average(a), "\tAverage(B) = ", 
np.average(b)) 
print("Median(A) = ",  np.median(a), "\tMedian(B) = ",  np.median(b)) 
print("Var (A) = ", np.var(a), "\t Var(B) = ", np.var(b)) 
a = np.sort(a) 
print("A  = ", a) 
c = np.copy(a) 
print("C = ", c) 
print("C is A = ", c is a) 
c = b 
print("C =  ", c) 
print("C is B = ", c is b) 
print("A > 5  =", a > 0) 
print("Sqrt(B) = ", np.sqrt(b)) 

 b آرایه اعداد فرد 

c آرایه نتیجه محاسبات 

:خروجی برنامه  
A =  [3 1 7 2 8] 

B =  [2 5 5 5 6] 

A +  B=  [ 2  5  6 25 25] 

A - B =  [-2 -2 -2 -2 -2] 

A*B =  [ 3  2 13 71 51] 

A / B =  [ 3.      3222222225  328     3285527182  3288888886] 

A =  [3 1 7 2 8 2 5 5 5 6] 

B =   [3 1 7 2 8 2 5 5 5 6 2 5 5 5 6] 

B =  [3 2 1 5 7 5 2 5 8 6] 

B =  [3 2 5 7 5 2 5 8 6] 

Min(B) =  3  Min(b) =  3 

Max (A) = 6  Max (b) = 6 

Average(A) =  725  Average(B) =  7255555555558 

Median(A) =  725  Median(B) =  523 

Var (A) =  8215   Var(B) =  825653225187 



  انتشارات فناوری نوبن 72264483-100  مرکز پخش 44611221 – 120-44611066      73

 

A  =  [3 2 1 5 7 5 2 5 8 6] 

C =  [3 2 1 5 7 5 2 5 8 6] 

C is A =  False 

C =   [3 2 5 7 5 2 5 8 6] 

C is B =  True 

A > 5  = [False False False False False False  True  True  True  True] 

Sqrt(B) =  [ 3.          2.          2255135382  1.          1215232568  1277678657 

  1227555252  1281871521  5.        ] 

تر از خودش  برابر با مجموع دو عدد اول کوچک 0تر از  هر عدد زوج بزرگ .22

مجموع دو عدد . خواند را می 0تر از  ای که چند عدد زوج بزرگ برنامه. است

نماید  شده باشد را پیداکرده چاپ می اولی که برابر با اعداد خوانده

 (.ابدی برنامه تا زمانی که کاربر بخواهد ادامه می)

 : وظایف  متدها

شده، را در آرایه قرار  تر از عدد خوانده اعداد اول کوچک: primمتد  

 . دهد می

ها برابرر  کند که مجموع آن  دو عدد اولی را پیدا می: find_two_numbersمتد  

 .شده باشد با عدد خوانده

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
from array import * 
def prim (a, tedad, num): 
    for i in range(5, tedad): 
        if num % a[i] == 5: 
            return 5 
    a.append(5) 
    a[tedad] = num 
    return 1 
def find_two_numbers (p, n1, n2, tedad, n): 
    for i in range(5, tedad - 1): 
        for j in range(i + 1, tedad): 
            if (p[i] + p[j]) == n: 
                n1 = p[i] 
                n2 = p[j] 
                return  [n1, n2] 
    return n1 
def main(): 
    p = array ('i', []) 
    i = 5 
    j = 5 

 هدف متغیر متد

main 

 

 

 

 

n شده در هر مرحله عدد خوانده 

done که آیا ادامه دهد یا خیر پرسد یمبر از کار 

p آرایه عدد اول 

i, j شماره اولین و دومین اندیس عدد اول 

tedad تعداد عدد اول 

prim i شمارنده 

find_two_numbers i, j هایی برای پیدا کردن دو عدد اول شمارنده 
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    tedad = 5 
    n = 5 
    done = 'Y' 
    while True: 
        tedad = 5 
        n = int(input("Enter n:")) 
        if n % 2 == 1: 
            print("Enter a even number\n") 
            continue 
        for i in range(2,  n11): 
            if prim(p, tedad, i) == 1: 
                tedad= tedad + 1 
        [i, j] = find_two_numbers(p, i, j, tedad - 1, n) 
        print(n , " = ", i, " + ",  j) 
        done = input("You want to continue(y/n):") 
        if done[5] == 'n' or done == 'N': 
            return 
main() 

:خروجی برنامه  
Enter n:8 

8  =  5  +  5 

You want to continue(y/n):y 

Enter n:13 

13  =  5  +  25 

You want to continue(y/n):y 

Enter n:233 

233  =  22  +  86 
You want to continue(y/n):n 

ای را گرفته، کاراکترهای با اندیس فرد آن را نمایش  ای که رشته برنامه .9

 .دهد می

 :خروجی برنامه

Enter a string:Python is a very good language. 

Pto savr odlnug. 
 .دهد رشته را گرفته تعداد تکرار هر کلمه را نمایش می ای که یک برنامه .2

 def odd_values_string(str): 
  result = ""  
  for i in range(len(str)): 
    if i % 2 == 5: 
      result = result + str[i] 
  return result 
str = input("Enter a string:") 
print(odd_values_string(str)) 

 def word_count(str): 
    counts = dict() 
    words = str.split() 
    for word in words: 
        if word in counts: 
            counts[word] += 1 
        else: 
            counts[word] = 1 
    return counts 
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 :خروجی برنامه

Enter several words:Dog Book Teacher Student Language Book Student 

{'Teacher': 2, 'Dog': 2, 'Language': 2, 'Book': 1, 'Student': 1} 
 .دهد ای انجام می سزار را بر روی رشته ای که رمزگذاری برنامه .0

 :خروجی برنامه

Enter a string:Python is a very good language.  

Enter key:7 

Encryped text is  Tcxlsrmwezivcksshperkyeki 
 .کند ای را دریافت کرده، مقلوب می ای که رشته برنامه .4

 :خروجی برنامه

Enter a string:Python Exercises. 

.sesicrexE nohtyP 
ای از کاراکترها را دریافت کرده، مجموعه  ای که رشته و مجموعه برنامه .5

 .کند کاراکترها را از رشته حذف می

 :خروجی برنامه

Original String:Type "copyright", "credits" or "license()" for more information 

print( word_count(input("Enter several words:"))) 

 def caesar_encrypt(realText, step): 
    outText = [] 
    cryptText = [] 
    uppercase = 
['A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N', 'O', 'P', 
'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'] 
    lowercase = ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j', 'k', 'l', 
'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z'] 
    for eachLetter in realText: 
        if eachLetter in uppercase: 
            index = uppercase.index(eachLetter) 
            crypting = (index + step) % 22 
            cryptText.append(crypting) 
            newLetter = uppercase[crypting] 
            outText.append(newLetter) 
        elif eachLetter in lowercase: 
            index = lowercase.index(eachLetter) 
            crypting = (index + step) % 22 
            cryptText.append(crypting) 
            newLetter = lowercase[crypting] 
            outText.append(newLetter) 
    return outText 
code=caesar_encrypt(input("Enter a string:"),int(input("Enter 
key:"))) 
code = ''.join(code) 
print("Encryped text is ", code) 

 def reverse_string(str1): 
    return ''.join(reversed(str1)) 
print(reverse_string(input("Enter a string:"))) 
 

 def strip_chars(str, chars): 
    return "".join(c for c in str if c not in chars) 
s = input("Original String:") 
strip1 =input(" stripping chars:")       
print(strip_chars(s,  strip1)) 
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 stripping chars:oicet 

Typ "pyrgh", "rds" r "lns()" fr mr nfrman 
مقلوب  elihwرشته را خوانده، با استفاده از حلقه  ای که یک برنامه .9

 .دهد کرده، نمایش می

 :خروجی برنامه

Enter a string:Python language 

Reverse is  egaugnal nohtyP 
طور تصادفی  ای را خوانده، یک کاراکتر از رشته را به ای که رشته برنامه .1

 .دهد کند و نمایش می انتخاب می

: خروجی
Enter a string:VerygoodLanguage 

 :خروجی برنامه

Random  char is  n 
 به را رشته کوچک کاراکترهای تمام خوانده، را ای رشته که ای برنامه .5

 .کند می لتبدی کوچک به را بزرگ کاراکترهای و بزرگ

را خالی ( رشته تغییریافته) sعنوان پارامتر دریافت کرده، ابتدا رشته  را به strرشته ،()charChange تابع 

را  کند، اگر کاراکتر رشته حرف کوچک باشد، آن را پیمایش می strهر کاراکتر رشته  forکند، سپس با حلقه  می

را به  str[i]کند، در غیر این صورت، حرف کوچک  می اضافه sبه حرف بزرگ تبدیل کرده، به انتهای رشته 

 .گرداند می را بر sدر پایان، رشته . کند اضافه می sانتهای رشته 

 هدف متغیر ماژول 

 رشته ورودی Str ماژول اصلی

 

charChange 

Str کند آرگومان که رشته ورودی را دریافت می 

s رشته تغییریافته 

i  اندیس هر کاراکتر رشتهstr 

 def string_reverse(str1): 
    rstr1 = '' 
    index = len(str1) 
    while index > 5: 
        rstr1 += str1[ index - 1 ] 
        index = index - 1 
    return rstr1 
print("Reverse is ", string_reverse(input("Enter a string:"))) 

 import random 
s = input("Enter a string:") 
print("Random  char is ", random.choice(s)) 
 

 def charChange(str): 
    s = "" 
    for i in range(5, len(str)): 
        if  str[i].islower() == True: 
            s += str[i].upper() 
        else: 
            s += str[i].lower() 
    return s 
str = input("Enter a string:") 
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 :خروجی برنامه

Enter a string:Python Is A gooD lanGuage. 

Result is  pYTHON iS a GOOd LANgUAGE. 

 
ای که یک ليست را دریافت کرده، با ستاره و مقادیر ليست  برنامه .9

 .کند هيستوگرام را رسم می

:خروجی برنامه  

***   

****** 

**** 

*** 

****** 

***** 

 .دهد ای که مجموع مقادیر یک ليست را نمایش می برنامه .2

:خروجی برنامه  

Sum of the container:  282 
 95ای که اطالعات یک ليست را دریافت کرده و اعدادی که بر برنامه .0

 .کند پذیرند را فيلتر می بخش

:خروجی برنامه  

Numbers divisible by 25 are [75, 23, 235, 223] 
ای که یک ليست را دریافت کرده و اعداد مثبت آن را فيلتر  برنامه .4

 .نماید می

:خروجی برنامه  

Original numbers in the list:  [57, 2, 3, -15, 5, -66, 63, -88] 

Positive numbers in the list:  [57, 2, 5, 63] 

str = charChange(str) 
print("Result is ", str) 

 def histogram( items ): 

    for n in items: 

        output = '' 

        times = n 

        while( times > 5 ): 

            output += '*' 

            times = times - 1 

        print(output) 

histogram([3, 6, 4, 3, 6, 5]) 

 s = sum([15,25,45, 02, -3, 07, -0]) 

print("Sum of the container: ", s) 

 num_list = [30, 00, 25, 47, 155, 150, 225, 225, 072] 

# use anonymous function to filter 

result = list(filter(lambda x: (x % 10 == 5), num_list)) 

print("Numbers divisible by 10 are",result) 

 nums = [43, 1, 5, -24, 7, -33, 35, -00] 

print("Original numbers in the list: ",nums) 

new_nums = list(filter(lambda x: x >5, nums)) 

print("Positive numbers in the list: ",new_nums) 
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ای که یک ليست را دریافت کرده، بدون استفاده از حلقه تکرار  برنامه .5

 .دهد اعضای آن را نمایش می ضرب حاصل

:خروجی برنامه  

Enter several numbers:21  -8  6  -21  25 63 -83 

Product of the numbers :  -2126375133 
کند و نمایش  را به آرایه از نوع بایت تبدیل میای که یک ليست  برنامه .9

 .دهد می

:خروجی برنامه  

Enter several numbers:77 23 65 25 25 

Result is 77 23 65 25 25  

تریب طول را  ای که ليستی از لغات را دریافت کرده، لغتی که بيش برنامه .1

 .دهد دارد، نمایش می

:خروجی برنامه  

Enter several words:Php Python C++ C# Cobol 

Python 
ها را نمایش  آن ضرب حاصلده، ای از اعداد را خوان ای که مجموعه برنامه .5

 .دهد می

 from functools import reduce 

s = input("Enter several numbers:") 

numbers = s.split() 

nums = [] 

for i in numbers:  

     nums.append(int(i)) 

nums_product = reduce( (lambda x, y: x * y), nums) 

print("Product of the numbers : ",nums_product) 

 s = input("Enter several numbers:") 

numbers = s.split() 

nums = [] 

for i in numbers: 

      nums.append(int(i)) 

values = bytearray(nums) 

print("Result is ", end = '') 

for x in values: print(x, end = '\t') 

 def find_longest_word(words_list): 

    word_len = [] 

    for n in words_list: 

        word_len.append((len(n), n)) 

    word_len.sort() 

    return word_len[-1][1] 

words = input("Enter several words:").split() 

print(find_longest_word(words)) 

 def multiply(numbers):   

    total = 1 

    for x in numbers: 

        total *= x   

    return total   
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:خروجی برنامه  

Enter several numbers:23 13 53 73 53 23 53 83 

Multiply is  7351333333333 
و " UPPER-CASE"نماید که کليدهای آن  ای که یک دیکجنری ایجاد میبرنامه .1

"LOWER-CASE "ای  برنامه. باشند ها تعداد حروف کوچک و بزرگ می و مقادیر آن

 .کندشمار  می ای را خوانده، تعداد حروف بزرگ و کوچک آن را  تهکه رش

:خروجی برنامه  

Enter a string:In the name of GOD 

No. of Upper case characters :  7 

No. of Lower case Characters :  23 
سهازنده شهعاع .  کنهدسهازی مهیرا طوری پياده Circleای که کالس برنامه. 

. دهدقرار می( r)کند و در فيلد شعاع پارامتر دریافت می عنوان بهدایره را 
 کنداستفاده می سازی نمونهایب برنامه از کالس با 

s = input("Enter several numbers:") 

numbers = s.split() 

nums = [] 

for i in numbers: nums.append(int(i)) 

print("Multiply is ", multiply(nums)) 

 d={"UPPER_CASE":5, "LOWER_CASE":5} 

s = input("Enter a string:") 

for c in s: 

        if c.isupper(): 

           d["UPPER_CASE"]+=1 

        elif c.islower(): 

           d["LOWER_CASE"]+=1 

        else: 

           pass 

print ("No. of Upper case characters : ", d["UPPER_CASE"]) 

print ("No. of Lower case Characters : ", d["LOWER_CASE"]) 

 import math 
class Circle: 
    PI = math.pi 
    r =5 
    def __init__(self): 
        self.r = 5 
    def __init__(self, r): 
        self.r = r 
    def __del__(self): 
        print("object is deleted") 
    def   Area(self): 
        return self.PI* (self.r * self.r) 
    def   Perime(self): 
        return 2 * self.PI * self.r 
    def  __str__(self): 
        s = "R : "+ str(self.r) 
        s += "\t\tArea : " + str(self.Area()) 
        s += "\t\tPerime : "+str(self.Perime()) 
        return s 
r =  int(input("Enter r:")) 
c = Circle(5) 
print(str(c)) 
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 :خروجی برنامه

Enter r:23 
R : 3  Area : 323  Perime : 323 
object is deleted 
R : 23    Area : 52722561255586565 Perime : 21285285535256582 
object is deleted 

اگر نام . کندای که نام کاربر و کلمه عبور را دریافت میبرنامه. 2

fanavarienovinکاربر  باشد، پيغام  920459و کلمه عبور   Correct وگرنه پيغام ،

Not Correct .دهدرا نمایش می   

 Passwordو  userNameهای کند که دو فیلد به ناماستفاده می Userاین برنامه از کالسی به نام  :توضیح
 است یا خیر؟ واردشدهنام کاربر و کلمه عبور صحیح دارد تا تعیین کند،  ()isCorrectدارد و متدی به نام 

 :خروجی برنامه

Enter user name:fanavarienovin 
Enter password:215752 
Correct 

ای را دریافت کرده مساحت و حجم کره را ی که شعاع کرهابرنامه. 0

 Sphereدر ایب برنامه از کالسی به نام )دهد  نماید و نمایش میمحاسبه می
 : شودهای زیر محاسبه میحجم و مساحت کره با فرمول(. کنداستفاده می

= 049495 * r2 * 4                           049495=  مساحت کره * r0 * 4 / 0  
 حجم کره

 :باشداین کالس دارای اعضای زیر می
 .کندداری میرا نگه 110005مقدار  ،PIوابت    

 . کندداری میشعاع کره را نگه ،rفیلد    

چون نتام متغیتر بتا نتام     )دهد قرار می( r)پارامتر دریافت کرده، در فیلد  شعاع  عنوان بهرا  rمقدار  سازنده ،   
 (.است شده استفاده selfگر اشاره باشد ازفیلد یکی می

 .گرداندحجم کره را حساب کرده، برمی ،()Volumeمتد    

 . گرداند برمیمساحت کره را محاسبه کرده،  ،()Areaمتد    

c = Circle(r) 
print(str(c)) 
del c 

 class User: 
    UserName = "fanavarienovin" 
    Password = "123456" 
    def isCorrect(self, userName, password): 
        return self.UserName == userName and self.Password == 
password 
userName = input ("Enter user name:") 
password = input ("Enter password:") 
user1 = User () 
if user1.isCorrect (userName, password) == True: 
    print ("Correct") 
else: 
    print("Not Correct") 

 class Sphere: 
    PI = 4.1310 
    r = 5 
    def __init__(self, r): 
        if r > 5: 
            self.r = r 
        else: 
            self.r = 5 



  انتشارات فناوری نوبن 72264483-100  مرکز پخش 44611221 – 120-44611066      66

 

 :خروجی برنامه

Enter r:23 
Volume is  72882222222222225     Area is  215222333333333332 

در ایب برنامه از کالسی به . کندای که دو زمان را مقایسه میبرنامه. 4

 minute ، (ساعت) hourایب کالس دارای سه فيلد . است شده استفاده Timeنام 

 ء شیاست که دو  ()isEqual، سازنده و یک متد به نام (هثاني) second، (دقيقه)

 . کندرا مقایسه می Timeاز نوع 

 :باشداین کالس دارای اعضای زیر می
داری مقتادیر ستاعت، دقیقته و ثانیته بته کتار       که به ترتیب بترای نگته   secondو  hour ،minuteفیلدهای    
 .روند می

، self.hourرا دریافتتت کتترده، در فیلتتدهای  secondو  hour ،minuteهتتای امتتهستته پتتارامتر برن سههازنده،  
self.minute  وself.second چون نام پارامترهای متد با نام فیلدها یکی بود، از کلمه . دهدقرار میself   بترای

 .است شده استفادهدسترسی به فیلدهای کالس 

-ضمنی بته متتد ارستال متی     صورت بهاول  ء شی. کندمی را مقایسه Timeاز نوع  ء شیدو  ،()isEqualمتد   

 .شود

 :خروجی برنامه

t2 Not Equals t1 
t1 Equals t1 

 :کند که اطالعات زیر را داردای که کالسی طراحی میبرنامه. 5
نههههام اسههههتاد                          . 2شههههماره اسههههتادی                . 9         

        نام خانوادگی استاد  . 0
مبلغ پرداختی به ازای هر . 5ساعات تدریس                . 4        
 ساعت تدریس

    def Volume (self): 
        return (3.5 / 4) * self.r ** 4 * self.PI 
    def Area (self): 
        return 3.5 * self.r ** 2 * self.PI 
r = int(input("Enter r:")) 
s = Sphere (r) 
print("Volume is ", s.Volume (), "    Area is ", s.Area ()) 

 class Time: 
    hour = 5 
    minute = 5 
    second = 5 
    def __init__(self, hour=5, minute=5, second=5): 
        self.hour = hour 
        self.minute = minute 
        self.second = second 
    def isEqual (self, t): 
        return self.hour == t.hour and self.minute == t.minute and 
self.second == t.second 
t1 = Time () 
t2 = Time (15, 00, 35) 
if t1.isEqual (t2) == True: 
    print ("t1 Equals t2") 
else: 
    print ("t1 Not Equals t2") 
if t2.isEqual (t2)== True: 
    print("t2 Equals t2") 
else: 
    print("t2 Not Equals t2") 
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زیهر  صهورت بهکنهد کهه التدریس استاد را محاسبه میدر ایب کالس مبلغ حق
 :شودمحاسبه می

 التدریسمبلغ حق =ساعت تدریس  *ازای هر ساعت تدریس  مبلغ پرداختی به
 .کنداستفاده می ای که از ایب کالسبرنامه

 :این کالس اعضای زیر را دارد
 .کندداری میشماره استادی را نگه ،idفیلد  

 class Teacher: 
    id = "" 
    firstName = "" 
    lastName = ""; 
    hour = 5 
    payPerOneHour = 5 
    def getID(self): 
        return self.id 
    def setID(self, value): 
        self.id = value 
    def getFirstName(self): 
        return self.firstName 
    def setFirstName(self,value ): 
        self.firstName = value 
    def getLastName(self): 
        return self.lastName 
    def setLastName(self, value): 
        self.lastName = value 
    def getHour(self): 
        return self.hour 
    def setHour(self, value): 
        if (value > 5): 
            self.hour = value 
        else: 
            self.hour = 5 
    def getPayPerOneHour(self): 
         return self.payPerOneHour 
    def  setPayPerOneHour(self, value): 
         if value > 5: 
             payPerOneHour = value 
         else: 
             payPerOneHour = 5 
    def __init__(self, i="", f="",  l="", h=5, p=5): 
        self.setID(i) 
        self.setFirstName(f) 
        self.setLastName(l) 
        self.setHour( h) 
        self.setPayPerOneHour(p) 
    def Payment(self): 
        return self.hour * self.payPerOneHour 
    def __str__ (self): 
        return self.id + "   " + self.firstName + "   " + \    
           self.lastName + "   " + str(self.hour)+ "   " + \  
           str(self.payPerOneHour)+ "   "+ str(self.Payment ()) 
def main(): 
    t1 = Teacher() 
    print(str(t1)) 
    t2= Teacher("12", "Ali", "Ahmadi", 135, 75555) 
    print(str(t2)) 
main() 
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 .رودبه کار می idبرای مقداری دهی  به فیلد  setIDو متد  idمقدار فیلد برای بازیابی  ،getIDمتد   

 .کندداری مینام استاد را نگه ،firstNameفیلد   

 firstNameبرای مقداردهی به فیلتد   setFirstNameو متد  firstNameبرای بازیابی  ،getFirstNameمتد  
 . رودبه کار می

 .نمایدداری مید را نگهاستا نام خانوادگی، lastNameفیلد  

بته   lastNameبرای مقداردهی به فیلد  setLastNameو متد  lastNameبرای بازیابی  ،getLastNameمتد  
 . رودکار می

 .رودداری ساعات تدریس استاد به کار میبرای نگه ،hourفیلد  

. رودبته کتار متی    hour جهت مقداردهی به فیلد setHourو متد  hourجهت بازیابی مقدار  ،getHourمتد  
 . کندجلوگیری می hourهای منفی برای فیلد از ورود داده setHourمتد 

 .کند، مبلغ پرداختی به ازای هر ساعت تدریس استاد را ذخیره میpayPerOneHourفیلد  

بتترای  setPerOneHourو متتتد   payPerOneHourجهتتت بازیتتابی فیلتتد   ،getpayPerOneHourمتههد   
از ورود مبلتغ منفتی در فیلتد      setPerOneHourرود و متتد  به کار متی  payPerOneHourفیلد  مقداردهی به

payPerOneHour جلوگیری خواهد کرد. 

 .دهد در کالس تخصیص می شده تعیینگیرد و به فیلدهای ، پارامترهایی را میسازنده  

 .گرداندمیالتدریس پرداختی به استاد را محاسبه کرده بر، مبلغ حق()Paymentمتد  
 :خروجی برنامه

         3   3   3 
21   Ali   Ahmadi   273   3   3 

 
 Dدر درایهو  XT.9ای که چند جمله را دریافهت کهرده، در فایهل برنامه .9

 .نویسدمی Dataپوشه 

در  txt.0را برای نوشتن در فایل متنی  myfileکند، سپس متغیر را به برنامه اضافه می ioاین برنامه ابتدا بسته 
ای را خوانده، در متغیر در ادامه در یک حلقه با پیغام مناسب جمله. کندایجاد می Dدرایو  Dataپوشه 

sentence  دهد و چنانچه طول رشته قرار میsentence ر نباشد، آن را در صفmyFile نویسد و این روند را می
 .بنددرا می myFileدر پایان فایل . ای با طول صفر وارد کنددهد تا کاربر رشتهادامه می

 :خروجی برنامه

Enter a sentence: Python is a high level language. 
Enter a sentence: C# is a good language. 
Enter a sentence: C++ is a very good language. 
Enter a sentence: 

 import io 
myFile = open('D:\\data\\1.txt', 'wt') 
while True: 
    sentence =  input("Enter a sentence: ") 
    if len(sentence) != 5: 
        sentence +='\n' 
        myFile.write(sentence) 
    else: 
        break 
myFile.close () 
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در پوشهه  txt.9خواند به انتهای فایل متنی ای که چند جمله را میبرنامه .2

Data  درایوD کنداضافه می. 

را طوری  Dموجود در پوشه درایو  txt.0کند، سپس  فایل متنی را به برنامه اضافه می ioاین برنامه ابتدا بسته 
ای را خوانده و در ر حلقه تکرار با پیغام مناسب جملهد. کند تا بتوان اطالعاتی را به انتهای آن اضافه نمودباز می

line دهد و اگر قرار میline  خالی نباشد، آن را به انتهای فایلmyFile کند و اگر اضافه میline  ،خالی باشد
 . بنددرا می myFileیابد و حلقه خاتمه می

 :خروجی برنامه

Enter a sentence: Java is a good high level language. 
Enter a sentence: Pascal is a language. 
Enter a sentence: 

ای که نام یک فایل متنی را از کاربر دریافت کرده، اطالعهات آن برنامه .0
 . دهدنجان می شینما صفحهرا بر روی 

کند و با یک پیغام مناسب نام فایل را خوانده، در یرا به برنامه اضافه م osو   ioهای این برنامه ابتدا بسته
کند که آیا فایل وجود دارد و در صورت موجود بودن سپس چک می. دهدقرار می fileNameای متغیر رشته

 myFileدر ادامه در یک حلقه تکرار خط به خط از . کند تا بتوان اطالعات آن فایل را خواندفایل آن را باز می
یعنی . شود nullبرابر  lineدهد که این کار را تا زمانی ادامه می. دهدنمایش نشان می بر روی صفحهخواند و می

 . موجود نباشد لیفاخطی در 
 :خروجی برنامه

Enter name of file: D:\Data\2.txt 
Python is a high level language. 
C# is a good language. 
C++ is a very good language. 
Java is a good high level language. 
Pascal is a language. 

ای که نام یک دایرکتوری را  از طریق خط فرمان دریافت کرده،  برنامه .4
 .کند تاریخ ایجاد مرتت می بر اساسها آن را  ها و دایرکتوریفایل

 import io 
myFile = open('D:\\data\\1.txt', 'at') 
while True: 
    line =  input("Enter a sentence: ") 
    if line != "": 
        line +='\n' 
        myFile.write(line) 
    else: 
        break 
myFile.close () 

 import io 
import os 
fileName=input("Enter name of file: ") 
if os.path.exists(fileName): 
    myFile = open (fileName, 'rt') 
    while True: 
        line = myFile.readline() 
        if line != "": 
            print(line, end ='') 
        else: 
            myFile.close () 
            break 
 

 from stat import S_ISREG, ST_CTIME, ST_MODE 
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 :خروجی برنامه

Fri Feb  1 25121125 1328 2.py 
Fri Feb  1 25158172 1328 1.py 
Fri Feb  1 25152153 1328 5.py 
Fri Feb  1 28115112 1328 7.py 

ل را که در یک ليست وجود دارند، ای که مسير و پسوند چند فای برنامه .5
 .دهد کند و نمایش می جدا می

 :خروجی برنامه

"test.txt" : ('test', '.txt') 
"filename" : ('filename', '') 
"/user/system/test.txt" : ('/user/system/test', '.txt') 
"/" : ('/', '') 
"" : ('', '') 

های فایل از قبيل نام فایل، زمهان دسترسهی، زمهان ای که ویژگی برنامه .9
 .دهد تغيير و غيره را نمایش می

 :نامهخروجی بر

File         : D:/BookCSharp/pythonPractice/8/2.py 
Access time  : Fri Feb  1 28152155 1328 
Modified time: Fri Feb  1 28152155 1328 
Change time  : Fri Feb  1 28152171 1328 
Size         : 522 

روی  ای که نام یک فایل متنی را خوانده و اطالعات فایهل را بهربرنامه .1
سطر باشد، پس  22چنانچه تعداد خطوط فایل بيش از . دهدنمایش نجان می صفحه

 .کند تا کاربر کليدی را فجار دهدسطر یک مکث موقت می 22از نمایش هر 

import os, sys, time 
dir_path = sys.argv[1] if len (sys.argv) == 2 else r'.' 
data = (os.path.join (dir_path, fn) for fn in os.listdir (dir_path)) 
data = ((os.stat (path), path) for path in data) 
data = ((stat[ST_CTIME], path) 
        for stat, path in data if S_ISREG (stat[ST_MODE])) 
for cdate, path in sorted (data): 
    print (time.ctime (cdate), os.path.basename (path)) 

 import os.path 
for path in [ 'test.txt', 'filename', '/user/system/test.txt', '/', '' ]: 
    print('"%s" :' % path, os.path.splitext(path)) 

 import os.path 
import time 
print('File         :', __file__) 
print('Access time  :', time.ctime(os.path.getatime(__file__))) 
print('Modified time:', time.ctime(os.path.getmtime(__file__))) 
print('Change time  :', time.ctime(os.path.getctime(__file__))) 
print('Size         :', os.path.getsize(__file__)) 

 import io 
def ShowData(urlFile): 
    myFile = open (urlFile, "rt") 
    count = 5 
    while True: 
        line = myFile.readline () 
        if line != "": 
            if count != 5 and count % 22 == 5: 
                print("Perss any key to continue ... ") 
                input() 
        else: 
            break 
        print(line, end ="") 
        count = count+ 1 
    myFile.close () 
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کند و اطالعات دریافت می urlFileخواهد نمایش دهد را با پارامتر نام فایلی که می ،()showDataمتد 
قرار دارد را  urlFileتدا فایل متنی که نام آن در برای این منظور، اب. دهدخط نمایش می 00خط  00آن فایل را 

تعداد خطوط نمایش ) countدهد و متغیر قرار می myFileگر آن در متغیر  صورت خواندنی بازکرده و اشاره به
خط به  whileدر ادامه با استفاده از یک حلقه . دهدکند و مقدار صفر را در آن قرار میرا تعریف می( شده داده

شود  00شده  اگر تعداد خطوط نمایش داده. دهدنمایش نشان می خوانده و بر روی صفحه myFileایل خط از ف
دهد و این را نمایش می .…Press any key to continueبرابر صفر گردد، یک پیغام  count  % 00یعنی )

 . بنددرا می  myFileدر پایان، فایل . دهد که تمام خطوط فایل خوانده شودروند را تا زمانی ادامه می
دهد و با فراخوانی قرار می fileNameبا پیغام مناسبی نام فایل را خوانده، در متغیر  ،()mainمتد 

ShowData()  اطالعات فایلی که نام آن درfileName دهدنمایش می صورت صفحه به صفحه است را به. 
 :خروجی برنامه

Enter name of file: D:\\BookCSharp\\pythonPractice\\1\\p2.py 
day= int(input("Enter number of a day: ")) 
if (day < 2 or day > 525): 
    print ("Day should be between 2 and 525)") 
else: 
    month = day // 52 
    if month > 2: 
        month = 2 
    day -= month * 52 
    if day != 3: 
        count = day // 53 
        month += count + 2 
        day -= count * 53 
    else: 
        day = 52 
    if day == 3: 
        day = 53 
        month = month - 2 
    print("day ", day, " of ", month, " month ", end ='' ) 
    if month == 2: 
        print ("(Farvardin) ", end ='') 
    elif month == 1: 
        print ("(Ordibehesht) ", end ='') 
Perss any key to continue ... 
 

 

def  main(): 
    fileName = input("Enter name of file: ") 
    ShowData (fileName) 
main() 
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که در زیر  التسوبقیه 

آمده  هان آنعنوا

کتاب  حلشان در است

 کترونیکیچاپی و ال

 .کامال حل شده است
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  او . کند   میپرداخت حقوق تومان  851111مدیر شرکتی به هر متخصص خود ماهانه

درصد به حقوق هر متخصص اضافه کند، ساالنه چقدر به  5/04خواهد بداند که اگر    می
این کار  ،که تعداد متخصصین شرکت را خوانده ای برنامه. شود میهزینه شرکت اضافه 

 . دهد   میرا انجام 
 

 کند   میچاپ  را  مجموع ارقام و مغلو  آن ،را خوانده  دورقمیای که عددی  برنامه . 
 

 ای که  برنامهx کند   میبدون استفاده از عملگر ضر ، عبارت زیر را محاسبه  ،را خوانده : 

y = 40 * x – 08 * x + 5; 

استفاده ( شیفت به چپ) >>در این برنامه، برای انجام ضر  از عملگر : توضیح(
 .)کنیم   می

 

 دهد ای که تاریخ و زمان فعلی را نمایث می برنامه. 

 

 ای که عدد صحیح  برنامهn  را خوانده، حاصل عبارتn+nn+nnn دهد را نمایث می. 

 

 ای که مبلغ فعلی، نرخ بهره و تعداد سال را خوانده و ارزش پول را برای چند  برنامه

 .کند سال آینده که از ورودی خوانده، محاسبه می

 

 ای که مقدار  برنامهx  ،کند   میرا محاسبه  مقابلعبارت حاصل را از ورودی خوانده:                                                                                    

    
0

 0   0
 

 

 کی و عدد اول مقاومت یک مدار الکتری)خواند    میای که دو عدد را از ورودی  برنامه
نمایث  ،ولتاژ را محاسبه کرده مقابلبا فرمول (. دهد   میعدد دوم جریان آن را نمایث 

 :دهد   می

 ولتاژ =مقاومت  *جریان 
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 های  مجموع مقاومتR0، R0  وR1  فرمول زیر  با ،اند موازی به هم متصل طور بهکه

 :شود میمحاسبه 
0
 
 

0
 0

 
0
 0

 
0
 1

 
0
 
 

 0   1   0   1   0   0
 0   0   1

 

 . کند   میمقاومت کل را محاسبه  ،ای که سه مقاومت را از ورودی خوانده برنامه
 

 برحسبوزن آن را  نماید و   میکیلوگرم دریافت  برحسبای که وزن کاالیی را  برنامه 

 .گرم است 0111هر کیلوگرم برابر . دهد   میگرم نمایث 
 

  ای که  ه گذشته خود پاداش بگیرد، برنامهدرصد حقوق ما 05 اندازه بهاگر کارمندی
 .دهد   مینمایث  ،نموده پاداش او را محاسبه ،حقوق کارمند را خوانده

 

 مساحت آن را محاسبه کرده،را از ورودی خوانده ثای که ارتفاع و قاعده مثل برنامه ، 
 . برد میبه خروجی 

 مثلث تمساح =  1.5× ارتفاع * قاعده 
 

  بسته کاغذ  51خودکار،  051در شرکتی، ساالنهA0  در پایان سال این . شود   میمصرف

 خواهد بداند در سال آینده چقدر برای این بخث از تجهیزات اداری،   میشرکت 

ای که قیمت این اقالم را در امسال از ورودی دریافت  برنامه. داردهزینه  افزایث
شرکت را در این اضافه شده زینه گیرد، ه   مینماید، نرخ تورم در سال آینده را نیز    می

گردد که  میدرصد وارد  صورت بهتورم . برد میکند و به خروجی    میبخث محاسبه 
وارد کنیم،  5.0، اگر تورم را مثال عنوان به. برنامه باید آن را به مقدار اعشاری تبدیل کند

 . استفاده کند 150/1برنامه باید از 
 

  با سرعت  سوار دوچرخهیکx کنهد و پها از    میتر بر ساعت شروع به حرکت کیلومn 
ای که با استفاده از فرمول زیهر   برنامه .رسد میکیلومتر در ساعت  kت آن به دقیقه سرع
 : دهد مینمایث  ،کردهرا محاسبه  او   شتا 

شتاب   
01  سرعت اولیه     سرعت نهایی  

 زمان  
 

 

 اتومبیلی را از ورودی ( لیتر)یث باک بنزین و گنجا( کیلومتر به لیتر)ای که مصرف  برنامه
 .تواند بپیماید میکند که با یک باک بنزین اتومبیل چه مسافتی را  مین یتعیخواند و  می

 

 تقسیم، تفریق و  ضر ، و حاصل جمع، کنددریافت میای که دو عدد را از کاربر  برنامه
 . کند میرا چاپ  ها آنمانده تقسیم صحیح باقی
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 بیتی است؟ 03یا  42کند آیا پوسته اجرا  که تعیین می ای برنامه 

 

 عامل، اطالعات پلت فرم  ای که نام سیستم برنامهrelease دهد را نمایث می. 

 

 دهد های پایتون را نمایث می ای که نام سایت بسته برنامه. 

 

 کند اجرایی خارجی را در پایتون اجرا می  ای که یک برنامه برنامه. 

 

 01تا  1، و عدد 4، توان 2ای که توان امکاناتی که در این فصل دیدید برنامه با استفاده از 
که مشاهده نمودیهد، تعهداد    طور همان: توضیح) ؟نماید  میبندی  زیر جدول صورت بهرا 

ههای تکهرار در فصهل بعهد، تعهداد       بیان حلقه خطوط این برنامه زیاد شده است که با 
 (.واهد یافتها کاهث خ دستورات این قبیل برنامه

 

 کند و هر یک  میارقام آن را جدا  ،را خوانده  رقمی پنجای که یک عدد صحیح  برنامه
را  32441مثال، اگر کاربر عدد  ناه عنوب. کند میچاپ  ها آناز ارقام را با سه فاصله بین 

 : زیر باشد صورت بهوارد کند، خروجی 

Result is    3      2      4      4    1 
 

 دهد شناسایی این اشیاء را نمایث می ای که دو مقدار را خوانده، شماره  هبرنام. 
 

 

  ان بنزین مصرفی اتومبیل کاربر را یزمای که  برنامه. گالن است 1.203081هر لیتر معادل
سپا مصرف به ازای هر مایل به  ،لیتر و مسافت طی شده آن را به مایل گرفته برحسب
 . دهد مینمایث  راگالن 

 

 دهدرا خوانده، مربع و مکعب آن را نمایث میکه عددی ای مهبرنا.  
 

 و ارتفاع  موازی  دو ضلع  ای کهبرنامه(a ،b  وh)  ذوزنقه را دریافت کرده، مساحت
 :کندآن را با فرمول زیر محاسبه می

s=h*(a+b) /0 
 

 دههد  ای که شعاع دایره را خوانهده، محهی ، مسهاحت و قطهر آن را نمهایث مهی      برنامه
 (:دنشوزیر حسا  می صورت بهمحی ، مساحت و قطر دایره )

 قطر * 2 =  شعاع
                         * شعاع * 2 = محی  دایره
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 2(شعاع) *   =  مساحت دایره

 

 کند چند ماه، چنهد روز و چنهد وانیهه    ای که عددی را به سال خوانده، تعیین میبرنامه
 . است

      سال * 405.25 = روز
روز   =  ماه  /  41   
  01  * 01 *  23 * روز =وانیه

 

 ای که برنامهm  وn را خوانده، حاصل عبارات زیر را محاسبه کند : 

a = m
2
 – n

2
                      

b = 2 * m *n                       
c = m

2
 + n

2  

 

 های ای که دو عدد را خوانده، در متغیربرنامهa  وb سپا حاصل جمهع،  دهدقرار می ،
aتفریق، ضر ، تقسیم، 

2
+b
aو  2

4
+b
 . دهدرا نمایث می 4

 

 دهد ای که نام و مسیر فایل فعلی در حال اجرا را نمایث می برنامه. 

 

   بایت حافظه اشغال مهی  71است و هر خ  ( خ )سطر  41فرض کنید هر صفحه کتا-

به گیگابایت خوانده،  یک فلث را ظرفیتای که تعداد صفحات یک کتا  و برنامه. کند
تواند در خودش ذخیهره کنهد   را می هاکند که این فلث چند تا از این کتا تعیین می

 (. بایت است( 0123)4گیگابایت برابر با )

 

 دهد های رایانه را نمایث می ای که تعداد پردازنده برنامه. 

 

 مبلغ )دهد ا نمایث میای که تعداد کاال و قیمت هر کاال را خوانده، مبلغ فروش ربرنامه

 (. قیمت کاال است *فروش برابر با تعداد کاال 

 

 ایهد  تان را به سال خوانده، مشخص کنهد چنهد دقیقهه زنهدگی کهرده     ای که سنبرنامه

 (.باشددقیقه می 23× ( 01)2 هرروزروز است و  405.25 هرسال)
 

 کند و تبدیل می یلومترکای که مقداری را به مایل و فوت دریافت کرده، به متر و برنامه

 (. متر است 0011.45متر و هر مایل  1.41371هر فوت )دهدنمایث می

 

 کند یابی پیدا می ای که به متغیرهای محیطی دست برنامه. 
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 دهد می ای که نام کاربر فعلی را نمایث  برنامه. 
 

 ر مرتب ای که سه عدد را خوانده، بدون استفاده از دستورات شرطی و حلقه تکرا برنامه
 .کند می

 

 ای که برنامهx  وy  دهدرا نمایث می مقابلرا خوانده، حاصل عبارت:          

                z = x
4
 + 2x2 + 4y - 5 

 

 دهد رایت پایتون را نمایث می یکپای که اطالعات  برنامه. 

 

 تعویض را  ها آنای که دو عدد را خوانده، بدون استفاده از متغیر کمکی محتوی برنامه
 . کند می

 

 دهد فرمان را نمایث می های خ   ها و آرگومان ای که  تعداد آرگومان برنامه. 

 

 مساحت )کند ای که قاعده و ارتفاع مثلث را خوانده، مساحت مثلث را محاسبه میبرنامه
 (.نصف قاعده است در ضر مثلث برابر با ارتفاع 

 

 ااد سهاعت کهارکرد یهک کارمنهد ر    هر سهاعت و تعهد  به ازای ای که نرخ حقوق برنامه 
درصهد   01از حقهوق  )دههد  کند و نمهایث مهی  را محاسبه میاو خوانده، میزان حقوق 

 (.حقوق خالص برابر با حقوق منهی مالیات است. شودمالیات کسر می عنوان به
 

 را محاسهبه مهی   دونقطهرا دریافت کرده، فاصله بین آن  دونقطهای که مختصات برنامه-

 .                                               دههههههههههههههههدایث مهههههههههههههههینمایهههههههههههههههد و نمههههههههههههههه 

         
          

 فاصله بین دو نقطه   

 

  بهرای فهرش کهردن    2× 4به ابعهاد   هایی موزاییک. وجود دارد 04×  00زمینی به ابعاد ،
ماند که میزمین آیا قسمتی از . ستنیاز ا موزاییکاوالً تعیین کنید چند . زمین نیاز است

 فرش نشود؟ موزاییکبا 

 

  ای کهه نقطهه تقهاطع دو خه      برنامهl0 = y = 4x +c  وl2=y = ax +b  را
مختصهات نقطهه تقهاطع    (. خوانهد مهی  یرا از ورود cو  a ،bبرنامهه  )دههد  نمایث مهی 

 : آیدمیبه دست زیر  صورت به

 x = (b – c) / (4 – a)                                  

 y = 4 * x + c 
 

 ای که برنامهa  وb  را خوانده، مقدارy = b * sin(a) دهدرا نمایث می . 
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 دهد ای که میزان حافظه مصرفی چند شیء را نمایث می برنامه. 

 

 دهد ای که نام میزبانی را که روال آن در حال اجرا است، نمایث می برنامه. 

 

 دهد ز مسیر جدا کرده، نمایث میای که نام فایل را ا برنامه. 

 

 در ایهن برنامهه  )دهد  یک کاراکتر را خوانده، کد اسکی آن را نمایث  می کهای  برنامه 

 (.کند داری می شده را نگه کاراکتر خوانده ch متغیر
 

 دهد ای که اطالعات محی  کاربران را نمایث می برنامه. 
 

  ای که ابتدا عددی را خوانده، سپا  برنامهn خواند و مقدار  می راn     امهین بیهت عهدد

 . دهد اول خوانده شده را نمایث  می
 

  عدد دیگر ای که ابتدا عددی را خواند، سپا برنامه n خواند و  را میn   امین بیت عهدد

 .دهد قرار می( یک) 0را برابر 
 

  ای کهه ابتهدا عهددی را خوانهده، سهپا       برنامهn  خوانهد و   را مهیn    امهین بیهت عهدد

را صهفر   55مثهال، شهکل زیهر  امهین بیهت عهدد        عنوان به. نماید ه را صفر میشد خوانده

 . نماید می
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 ای که ابتدا عددی را خوانده، سپا عدد  برنامهn  خوانهد و   را مهیn     امهین بیهت عهدد

صهفر و اگهر صهفر     بهیک باشد چنانچه این بیت یعنی، . کند را معکوس می شده خوانده

 .نماید باشد به یک تبدیل می
 

  هها را بهاهم    ای که دو عدد را خوانده، با استفاده از عملگر یا انحصهاری بیتهی آن   برنامه

 :مراحل انجام این کار در شکل زیر آمده است. دهد نماید و نمایث  می تعویض می

  

 
 

  عنوان قاعده کوچک، قاعده بهزر  و ارتفهاع یهک ذوزنقهه      ای که سه عدد را به برنامه

 :مساحت ذوزنقه برابر با. دهد ا نمایث  میخوانده، مساحت ذوزنقه ر

مساحت ذوزنقه  
ارتفاع قاعده کوچک    قاعده بزرگ 

 
 

  

  کنهد  های عدد خوانده شده را معکهوس مهی  ای که عددی را خوانده، تمام بیت برنامه .

 .نماید به یک تبدیل می ،صفر و اگر صفر باشد بهیک باشد  چنانچه بیت یعنی،
 

 ترین مقدار اعداد صحیح، اعداد صحیح با طول بلند و اعداد  ن، بیثتری ای که کم برنامه

 .دهد اعشاری را نمایث می

 

 دهد ای که زمان فعلی سیستم را نمایث می برنامه. 
 

 ای که  برنامهn کند وانیه به زمان فعلی اضافه می. 
 

 نمایث نماید و  های را به درجه دریافت کرده، به رادیان تبدیل می ای که زاویه برنامه

 .دهد می
 

 نماید و نمایث  های را به رادیان دریافت کرده، به درجه تبدیل می ای که زاویه برنامه

 .دهد می
 

 دهد ها را نمایث میای که سه مقدار را خوانده، نوع آنبرنامه. 
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  ارقهام عهدد را   مقلو  رقمی را خوانده،   5ای که یک عدد برنامه: 0 نویسی برنامهپروژه
 .دهدیث مینما بافاصله
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 فصل

2 
 ساختار تصمیم  و حلقه تکرار 

 
 

 

 باشد، در  ریپذ بخث 1ای که تعدادی عدد را خوانده، هر یک از اعداد را که بر  برنامه
 (.از روش مجموع ارقام استفاده کنید)کند  خروجی چاپ می

 

 کهد  ای که اطالعات تعدادی کارمند از قبیل شهماره کارمنهدی، سهال اسهتخدام،      برنامه
و حقوق را خوانده، موارد زیر را در ( 0-1)پایه استخدام ( مرد: 0      زن،  : 1)جنسیت، 

 .کند خروجی چاپ می
میانگین حقوق به . تعداد کارکنان زن              ج.            مرد  تعداد کارمندان. الف

 تفکیک زن و مرد
 

 حدروف صددا )کنددرشته را شمارش میای را خوانده، تعداد حروف صدادار  ای که رشته برنامه
تر با پیمایش رشته  هدف برنامه آشنایی بیش(.  `e`و `o`  ،`u`  ،`i`،  `&`:اند از  دارعبارت 

 .است forبا 
 

 

 کند ای که خروجی زیر را ایجاد می برنامه. 
1 9 5 4 0 2 9  
9 5 4 0 2 9  
5 4 0 2 9  
4 0 2 9  
0 2 9  
2 9  
9  

 سنگ (0مقدار )تواند قیچی  بازیکن اول می. دو بازیکن دارد بازی سنگ، کاغذ و قیچی ،
اگر انتخا  دو . طور را انتخا  کند و بازیکن دوم همین( 4مقدار )و یا کاغذ ( 2مقدار )

اگر متفاوت باشد، یک نفر برنده است و برنده یک امتیاز . اند بازیکن یکسان باشد، مساوی
 :برای مثال. کند را کسب می

چون قیچی کاغذ را . اول قیچی و بازیکن دوم کاغذ را انتخاب کند، بازیکن اول برنده است اگر بازیکن
 .برد می

زیرا سنگ قیچی را . اگر بازیکن اول قیچی و بازیکن دوم سنگ را انتخاب کند، بازیکن دوم برنده است
 .شکند می

زیرا کاغذ دور سنگ . ده استاگر بازیکن اول سنگ و بازیکن دوم کاغذ را انتخاب کند، بازیکن دوم برن
 .پیچد می
دهد  دهد و برنده را نمایث می دو بازیکن انجام می نیب دور 5ای که این مسابقه را  برنامه
 (.ها از انتخا  هم دیگر خبر ندارند بازیکن)
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 دهد  را نمایث می رندیپذ بخث 1که بر  0011تا  0111ای که تمام اعداد بین  برنامه
 (.قابل قسمت باشد 1است که مجموع ارقام آن بر  ریپذ بخث 1عددی بر )

 

 گوید  باشد، از ورودی خوانده، می رنگی می دهنده نشانای که کاراکتری را که  برنامه
گوید را وارد کردید، برنامه به شما می Rیا  ’r‘اگر  مثالً. چه رنگی را انتخا  کردید
را وارد  Eیا  e ج کاربر باید برای خرو. را انتخا  کنید (Red)دوست دارید رنگ قرمز 

 .کنید
 

 تر را به روش تفریق  ای که دو عدد مثبت را از ورودی خوانده، آنگاه عدد بزر  برنامه
 . کند تر تقسیم می بر عدد کوچک

 

 ای که  برنامهn کند خواند و حاصل عبارت زیر را محاسبه می را می :       

 
 

  
 

 

  
 

 

  
   

 

  
 
 

 کند ای که با استفاده از حلقه تودرتو خروجی زیر را ایجاد می نامهبر: 
 

 کند ای که با استفاده از حلقه تودرتو خروجی زیر را چاپ می برنامه : 
 

 
o 9    9    9    9    9    9    9    9 
o 2    2    2    2    2    2    2 
o 0    0    0    0    0    0 
o 4    4    4    4    4 
o 5    5    5    5 
o 9    9    9 
o 1    1 
o 5 

 کند ای که با استفاده از حلقه تودرتو خروجی زیر را چاپ می برنامه : 
 

9    9    9    9    9    9    9    9 
2    2    2    2    2    2    2    2 
0    0    0    0    0    0    0    0 
4    4    4    4    4    4    4    4 
5    5    5    5    5    5    5    5 
9    9    9    9    9    9    9    9 
1    1    1    1    1    1    1    1 
5    5    5    5    5    5    5    5 

 دهد ای که با استفاده از حلقه تودرتو خروجی زیر را نمایث می برنامه: 
 

 
9 
2    2 
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0    0    0 
4    4    4    4 
5    5    5    5    5 
9    9    9    9    9    9 
1    1    1    1    1    1    1 
5    5    5    5    5    5    5    5 

 خوانده، سپا لقب آن را  کاراکتریک  صورت بهای که القا  افراد را از ورودی  برنامه
 (:جدول زیر بر اساس) کند  کامل در خروجی چاپ می صورت به

  
 

مت عال لقب لقب التین
 ورودی

Lady بانو b، B 
Miss دوشیزه d، D 

Professor پروفسور p، P 

Mr آقا a، A 

Excellency جناب j، J 

Wife خانم m، M 

 
 

  (. است% 21استهالک اتومبیل )یابد  کاهث می% 21 هرسالقیمت اتومبیل در انتهای
ینده قیمت آن را در ای که قیمت یک اتومبیل را از ورودی خوانده، تا ده سال آ برنامه
 . دهد نمایث می هرسالپایان 

 

 دهد که این عدد جزء سری  ای که عددی را از ورودی خوانده، تشخیص می برنامه
 فیبوناچی است یا خیر؟

 

 51و  011، 211، 511ریالی را با  0111هایی که یک اسکناس  ای که تمام حالت برنامه 
 .نویسد توان خرد نمود می ریالی می

 

 ای برخوردار است انندگان میزان مصرف سوخت خودرویشان از اهمیت ویژهبرای ر .
ای چند بار مقدار بنزین باک خودروی خود را به همراه مقدار مسافتی که  راننده

ای که مسافت را به مایل و مصرف بنزین را به  برنامه. رانندگی کرده، وبت نموده است
کند و نمایث  ن را برای هر بار محاسبه میگیرد و نسبت مایل به گال گالن از کاربر می

برنامه پا از پردازش همه اطالعات نسبت مایل به گالن کل را محاسبه نموده، . دهد می
 . را وارد کنید 1ی گالن مقدار جا بهبرای خروج از برنامه . کند چاپ می

 

 ای که عدد  برنامهN کند را از ورودی خوانده، خروجی زیر را چاپ می: 
 

I   93*I   933*I   9333*I 
9   93   933   9333 
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2   23   233   2333 
0   03   033   0333 
4   43   433   4333 
5   53   533   5333 
9   93   933   9333 

 فرض کنید که اولین عدد . کند جمع می باهمای از اعداد صحیح را  ای که دنباله برنامه
. کند را که باید وارد شوند، مشخص میشود، تعداد اعدادی  صحیحی که خوانده می

 :باشد زیر می صورت به، ورودی مثال عنوان به
0       011      051       081      211     281    711  

  دهد را نمایث می  711و  281، 211، 081، 051، 011برنامه میانگین و مجموع اعداد. 
 

 ای که مقدار سری  برنامه (سری زیر ) را حداکثر تاn کند و نمایث  جمله محاسبه می
                                                                     (:  خواند را از ورودی می n)دهد  می

             
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
   

 کند که حاصل مقدار برنامه جدولی چاپ می  را با تقریب یک جمله، دو جمله، سه
 . دهد جمله نمایث می n، ...جمله، 

 

 دهد آیا سه ضلع  خواند و تشخیص می را می( صفر ریغعدد صحیح )ای که سه ضلع  برنامه
دهند که  سه ضلع زمانی تشکیل مثلث را می: توضیح(. اضالع یک مثلث هستند یا خیر

 ). تر از ضلع سوم باشدمجموع هر دو ضلع بیث
 

 ای که سه عدد صحیح غیر صفر را گرفته، تشخیص دهد این سه عدد تشکیل مثلث  برنامه
  2یکی از اضالع برابر مجموع توان  2دهند یا خیر؟ زمانی که توان  را می هیالزاو قائم

 .است هیالزاو قائماضالع دیگر باشد مثلث 
 ).باشد می( یا منطقی) ||گر هدف از این برنامه کاربرد عمل: توضیح (

 

  شود زیر محاسبه می صورت بهنمره دانشجویان یک کالس : 
  01  هرکدامگردد که  دو کوئیز برگزار می ترم طولدر 

 .نمره دارند
  25 ترم انیمدرصد نمره کل، امتحان  51 ترم انیپاامتحان 

 .درصد دیگر مربوط به کوئیزها است 25درصد نمره کل و 
 یک دانشهجو را گرفتهه، نمهره کهل او را      ترم انیپاو  ترم انیمنمرات کوئیز ای که  برنامه

، 11تر یا مساوی  برای نمرات بزر )دهد  حروفی نمایث می صورت بهکند و  محاسبه می
تهر یها    ، نمهرات بهزر   Bحهرف   11تهر از  و کم 71تر یا مساوی  ، نمرات بزر Aحروف 
 D، حهرف  01تر از و کم 01تر یا مساوی  ، نمرات بزر Cحرف   71تر از و کم 81مساوی 

در این برنامه، ابتدا نمرات کوئیز را به : توضیح( (.را نمایث دهد Eحرف  01و نمرات زیر 
. کنهیم  ضر  مهی  5نمره کوئیز دوم را در + یعنی، نمره کوئیز اول . کنیم تبدیل می 011

ضهر  کهرده، بها     1.25از کهوئیز را در   آمده دست بهسپا برای محاسبه نمره کل، نمره 
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نماییم تا نمره کل بهه   جمع می ترم انیپا 1.5حاصل را با . جمع نمود ترم انیمنمره  1.25
 ).آید به دست 011

 

 کند در یک فروشگاه آیا میزان خرید مشتری از سقف اعتبار  ای که تعیین می برنامه
 :باشد برای هر مشتری اطالعات زیر موجود می. تر شده است یا خیرحسابث بیث

 تراز اول ماه . 2                   ( عدد صحیح) حسا  شماره. 0
 . است شده یداریخردر یک ماه توس  این مشتری  که یاقالممجموع همه . 4
 . است واردشدهمشتری  حسا  بهمجموع همه اعتباراتی که در یک ماه . 3
 سقف اعتبار مجاز. 5
  ها نهیهز –اعتبارات  =)را بگیرد و تراز جدید  5تا  0این برنامه باید هر یک از اطالعات  +

تر شده را محاسبه و تعیین کند که آیا تراز جدید از سقف اعتباراتشان بیث( تراز اولیه
 Credit'، سقف اعتبارات و تراز مشتری را به همراه پیغام حسا  شمارهبرنامه باید . است

Limited Exceeded’ (تاز سقف اعتبارات تجاوز کرده اس )چاپ کند. 
 

 ای که برنامهn را خوانده، عالوه بر نمایث عبارت زیر، مجموع عبارت را نیز نمایث می-

 :دهد

 n + … + 4 + 2 + 0 =مجموع 
 

 ای که برنامهn  را خوانده، عالوه بر نمایث عبارت زیر، حاصل عبارت را نیز نمایث مهی-

 :دهد

 n ± …  + 3 – 4 + 2 - 0 =حاصل عبارت 
 

 که ای برنامهn  را خوانده، عالوه بر نمایث عبارت زیر، حاصل عبارت را نیز نمایث مهی-

 :دهد

 n ± …  + 3 + 4 - 2 + 0- =حاصل عبارت 
 

 ای که برنامهn  را خوانده، عالوه بر نمایث عبارت زیر، حاصل عبارت را نیز نمایث مهی-

 :دهد

   =حاصل عبارت 
 

  
 

 

  
 

 

  
     

 

  
 

 

 ای که امهبرنx وn     را خوانده، عالوه بر نمایث عبارت زیر، حاصل عبهارت را نیهز نمهایث
 :دهدمی

   =حاصل عبارت 
  

  
 

  

  
 

  

  
     

  

  
 

 

 ای که برنامهx  وn    را خوانده، عالوه بر نمایث عبارت زیر، حاصل عبارت را نیهز نمهایث
 :دهدمی



  (مرجع کامل –برنامه  051حل ) حل مسائل پایتون        44
 

  

 ارت حاصل عب=   

  
 

  

  
 

  

  
     

  

  
 

 

 و سپا عدد دیگری را خوانده، اعمال زیر را انجام  کاراکترای که یک عدد، یک برنامه
 :دهد

 .باشد، حاصل جمع دو عدد را نمایث دهد ”+“یا  ”A” ،“a“اگر کاراکتر ورودی 

 .شد، حاصل تفریق دو عدد را نمایث دهدبا ”-“یا  ”S” ،“s“اگر کاراکتر ورودی 

 .دو عدد را نمایث دهد ضر  حاصلباشد،  ”*“یا  ”X” ،“x“اگر کاراکتر ورودی 

 .باشد، حاصل تقسیم دو عدد را نمایث دهد ”/“یا  ”D” ،“d“اگر کاراکتر ورودی 

تقسیم صحیح عهدد اول بهر عهدد     مانده یباقباشد،  ”%“یا  ”M” ،“m“اگر کاراکتر ورودی 

 .وم را نمایث دهدد

 .را نمایث دهد ”Invalid operator“در غیر این صورت، پیغام 
 

  تهوان بها    تومانی را به چند طریهق مهی   01111دهد یک اسکناس  ای که نشان می برنامه

طوری که از هر اسکناس حداقل  تومانی خرد کرد، به 0111و  2111، 5111های  اسکناس

 . یکی در خرد کردن استفاده شود
 

 

 تقسیم هر عدد بر عدد دیگر صهفر شهود،    مانده یباقای که دو عدد را خوانده، اگر برنامه
“Yes” ، وگرنه ،“No” را  نمایث دهد. 

 

 ای که عدد فرد برنامهn دهد را خوانده، خروجی زیر را نمایث می: 
 :خروجی

Enter a even number:1 
*** 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

*** 

 
 دههد  ه همراه کد اسکی تمام کاراکترهای رایانهه را نمهایث مهی   ب کاراکترای که برنامه

 صهفرتا از  کد اسکی کاراکترهای رایانه. شماردرا می 255 صفرتاای که شمارنده iمتغیر )
 .)باشدمی 255
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 دهدای که خروجی زیر را تولید کرده، نمایث میبرنامه. 

 

1

2

3

4

5

…

10

4

6

8

10

…

20

9

12

15

…

30

16

20

…

40

25

…

50 ... 100


 

 52 .هها را نمهایث مهی   ی عددی را دریافت کرده، معهادل مهاه آن  ای که تعدادبرنامه-

در این برنامه (. یابدباشد، برنامه خاتمه می 02تا  0خارج از بازه  واردشدهاگر عدد )دهد
month عددی است که ماه معادل آن باید تعیین شود. 

 

 شهته بهه   ر)شمارد ای را دریافت کرده، تعداد کاراکترهای رشته را میای که رشتهبرنامه
Enter شودختم می.) 

 

  ( بددون تکدرار ارقدا ) 8و  7، 6، 5کند چند عدد چهار رقمی با ارقدا  می تعیینای که برنامه

 . توان تولید کرد به صورت نزولی می

 
 ی عملگرهاای که نتایج برنامه&&(AND) ،||(OR) ،!(NOT)      ،را به عهدد تبهدیل کهرده

 .نمایث دهد

 

 ضهر   حاصهل وانده، در هر مرحله عدد موردنظر، رقم یکان و ای که عددی را خبرنامه 
را وارد نمایهد   4280، اگهر کهاربر عهدد    مثهال  عنوان به. دهدارقام فرد آن را نمایث می

 :شودزیر نمایث داده می صورت بهخروجی 

 

Number Digit Multiply
3276

327

32

3

Multiply      is      21

6

7

2

3

1

7

7

21


 

 
 دههد نمهایث مهی   ای که عددی را خوانهده، میهانگین ارقهام فهرد و زوج آن را    برنامه .

. اسهت  2/(1+5)(8)باشد، میهانگین ارقهام فهرد آن، یعنهی      2501، اگر عدد مثال عنوان به
 .باشدمی 2/(0+2)(3)میانگین ارقام زوج آن 

 
 شوندتولید می 4و  2، 0دهد که با ارقام ی را نمایث میرقم سهای که کلیه اعداد برنامه. 
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 باشد 7یا  3، 0دهد که در ارقام آن ان میی را نشرقم سهای که کلیه اعداد برنامه. 
 

 باشند و ههر   شده لیتشک 1و  3، 0، 2ی که فق  از ارقام چهاررقمای که کلیه اعداد برنامه
 .دهدتکرار شده باشد را نمایث می بار کرقم ی

 

 
 شماردرا می آن 1تا  1ای که یک جمله را خوانده، تعداد ارقام برنامه. 

 

 دهدزیر را نمایث میای که خروجی برنامه: 
     

 
 
 
 
 
 

 

 دهدای که خروجی زیر را نمایث میبرنامه: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ای که برنامهx  وn  را خوانده، حاصل عبارت    
یعنی، حاصهل  )دهد را نمایث می    

 (:    دهدعبارت زیر را نمایث می

                                                                                   
 

 ای که برنامهx ،n  وk  را خوانده، حاصل عبارت          
    
   

    
   

-را نمهایث مهی   

 .دهد

 

2

6

10

14

4

8

12

16

6

10

14

18

8

12

16

20

10

14

18

22

12

16

20

24

100

150

200

...

500

200

250

300

…

600

300

350

400

…

700

400

450

500

…

800

500

550

600

…

900

600

650

700

…

1000
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 ای که برنامهn ( 71تا  0عددی بین  )     دههد را خوانهده، خروجهی  زیهر را نمهایث مهی .
 :زیر نمایث دهد صورت بهوارد شود، خروجی  5عدد  n، اگر برای مثال عنوان به

       
 
 
 
 
 
 
 

 ای که برنامهn ( 71تا  0عددی بین  )اگهر  . )دههد را خوانده، خروجی زیر را نمایث می
یعنی، فق  چهار ضلع را ( دهدزیر نمایث می صورت بهوارد شود، خروجی را n= 5 برای 

 :دهدنمایث می
    

 
 
 
 

 

 

 ای که عدد هبرنامn ( 71تا  0بین  )  دههد را خوانده، خروجی مانند زیر را نمهایث مهی ( .
یعنی اضالع مربع و قطر (. دهدزیر نمایث می صورت بهوارد شود، خروجی را n= 5 اگر 

 :دهداصلی را نمایث می

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ای که عدد برنامهn ( 71تا  0بین  )   را نمهایث  را از ورودی خوانده، خروجی مثهل زیهر
وارد گردد، خروجهی   n = 5اگر )دهد یعنی، اضالع و قطر فرعی را نمایث می.  دهدمی

 (:دهدزیر را نمایث می

                            
 
 

 

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * *
* * *
* * *
* * * * *

* * * * *
* * *
* * *
* * *
* * * * *

* * * * *
* *
* *
* *
* * * * *
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 ای که عدد برنامهn ( 71تا  0بین  )  دههد را خوانده، خروجی مثل زیر را نمهایث مهی ( .
یعنی، اضالع، قطهر اصهلی و قطهر    (: دهدوارد شود، خروجی زیر را نمایث می n= 5اگر 

 .دهدفرعی را نمایث می

                    
 
 
 
 
 

  خ 
 ای که عدد برنامهn ( 71تا  0بین  )اگر . ) دهدرا خوانده، خروجی زیر را نمایث میn = 

یعنی، ستون اول، سطر آخهر و قطهر اصهلی را    (: دهد یمباشد، خروجی زیر را نمایث  8
 :دهدنمایث می

 روجیخ: 
 
Enter n:5 
*       
**      

   * *    
   *  *  

****** 

 ای که عدد برنامهn ( 71تا  0بین  )   را خوانده، خروجی مانند شکل زیهر را نمهایث مهی-

یعنی، سطر اول، ستون آخهر و  (. دهد باشد، خروجی زیر را نمایث می n= 8اگر . ) دهد
 :دهدقطر اصلی را نمایث می

 

 ای که عدد برنامهn ( 71تا  0بین  )دههد را خوانده و خروجی مانند زیر را نمایث می ( .
یعنهی، سهطر اول، سهتون اول و    (. دهد وارد شود، خروجی زیر را نمایث می n = 5اگر 

 :دهدقطر فرعی را نمایث می

    
 

 

 
 
 

 

 

 ای که عدد برنامهn ( 71تا  0بین  )   دههد را خوانده، خروجی مثل  زیهر را نمهایث مهی .
وارد شهود،   n = 5اگهر  . ) دههد ، سطر آخر، ستون آخر و قطر فرعی را نمایث مهی یعنی

 (:دهد خروجی زیر را نمایث می

* * * * *
* *
* *
* *
*

* * * * *
* * * *
* * *
* * * *
* * * * *
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 ای که عدد برنامهn ( 71تا  0بین  )    دههد را خوانده، خروجی مثهل زیهر را نمهایث مهی .
. ) دهدیعنی، سطر آخر، ستون اول و تمام عناصر روی قطر اصلی و زیر آن را نمایث می

 (:دهد وارد شود، خروجی زیر را نمایث می n= 5اگر 

    
 
 
 
 
 

 

 

 ای که عدد برنامهn ( 71تا  0بین  )    دههد را خوانده، خروجی مثهل زیهر را نمهایث مهی .
اگهر  . ) دههد یعنی، سطر اول، ستون آخر و عناصر روی  و باالی قطر اصلی را نمایث می

n= 5 دهد باشد، خروجی زیر را نمایث می): 

    
 
 
 
 
 

 

 ای که عدد برنامهn ( 71تا  0بین  )    دههد را خوانده، خروجی مثهل زیهر را نمهایث مهی .
 = nاگر . ) دهدفرعی را نمایث می رقطریزیعنی، سطر آخر، ستون آخر، عناصر روی  و 

 (:دهد وارد شود، خروجی زیر را نمایث می 5

    
 
 
 
 
 
 

 

 

*
* *

* * *
* * * *

* * * * *

* * * * *
* * * *

* * *
* *

*

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

*
* *

* *
* *

* * * * *
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 ای که عدد برنامهn ( 71تا  0بین  )دههد انده، خروجی مثهل زیهر را نمهایث مهی    را خو .
 nاگر . ) دهدیعنی، سطر اول، ستون اول، عناصر روی  و باالی قطر فرعی را نمایث می

 (:دهد وارد گردد، خروجی زیر را نمایث می 5 =

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 ای که عدد برنامهn ( 71تا  0بین  )  دههد را خوانده، خروجی مثل زیر را نمهایث مهی ( .
 (: دهد وارد شود، خروجی زیر را نمایث می n = 5اگر 

    
 
 
 
 

 

 ای که عدد برنامهn ( 71تا  0بین  )اگر . ) دهدرا خوانده، خروجی  زیر را نمایث میn 

 (: دهد وارد شود، خروجی زیر را نمایث می 5 =

    
 
 
 
 
 
 

 

 ای که عدد برنامهn ( 71تا  0بین  )اگر )  .دهدرا خوانده، خروجی زیر را نمایث میn= 

 (: دهد وارد شود، خروجی زیر را نمایث می 8

 خروجی: 
 Enter n:1 

 * 

 **   ** 

 *** *** 

 ******* 

 *** *** 

 **   ** 

 * 

* * * * *
* *

*
* *

* * * * *

* *
* * * *
* * *
* * * *
* *

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
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 ای که عدد برنامهn ( 71تا  0بین  )  دههد را خوانده، خروجی مثل زیر را نمهایث مهی ( .
 (: دهد وارد شود، خروجی زیر را نمایث می n = 5اگر 

 
    

 
 
 
 
 
 

 ای که عدد برنامهn ( 71تا  0بین  )اگر . ) دهدرا خوانده، خروجی زیر را نمایث میn = 

 (: دهد وارد شود، خروجی زیر را نمایث می 5

     
 
 

 
 
 

 

 ای که عدد برنامهn ( 71تا  0بین  )اگر . ) دهدرا خوانده، خروجی زیر را نمایث میn = 

 (: دهد وارد شود، خروجی زیر را نمایث می 5

    
 
 
 
 
 
 

 

 ای که عدد برنامهn  ( 71تا  0بین  )اگر . ) دهدرا خوانده، خروجی زیر را نمایث میn 

 (: دهد وارد شود، خروجی زیر را نمایث می 5 =

     

 
 

 

 ای که عدد برنامهn ( 71تا  0بین  )اگر . ) دهدرا خوانده، خروجی زیر را نمایث میn = 

 (: دده وارد شود، خروجی زیر را نمایث می 5

    
 

*
* * *

* * * * *

* * * * *
* * *

*

*
* *

* * *
* *

*

*
* *
* * *
* *
*

* * * * *
* * *

*
* * *

* * * * *
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  ای که حقوق کارمند، نوع کسور بیمه و درصد مالیات را خوانهده، حقهوق خهالص    نامه

گهردد  صورت زیهر عمهل مهی    برای محاسبه حقوق خالص به. نمایدکارمند را حسا  می

 (:برای حل این تمرین از عملگر ؟ استفاده کنید)

o  بیمه= حقوق  * 8/  011باشد،  0اگر نوع کسور بیمه 

o بیمه=  حقوق  * 7.5/  011باشد،  2کسور بیمه  اگر نوع 

  بیمه  =  حقوق  * 01/  011باشد،  4اگر نوع کسور بیمه 

 011   / مالیات=  حقوق  *درصد مالیات 

o  حقوق خالص= حقوق  –بیمه  –مالیات 
 

 ای که دو عدد صحیح برنامهx  وy   ، را خوانده، با استفاده از عملگر ضهرxy   را محاسهبه
 : دهد مایث میکند و نمی

 

 شده دارای رقهم   دهد هر عدد خواندهای که تعداد عدد را خوانده و تشخیص میبرنامه
 . را وارد کنید 0-برای خروج از برنامه کاربر باید . صفر است یا خیر

 

 دهدای که خروجی زیر را نمایث میبرنامه: 

    

 

 خوانهد، هزینهه ماهیانهه و    مهی  زرو بهه ها را ای که شماره خانوار، هزینه روزانه آنبرنامه
هزینهه و   نیتهر  کهم کند کهدام خهانوار   سپا تعیین می. دهدها را نمایث میسالیانه آن

ی شماره خانوار عهدد  جا بهبرای خروج از برنامه . ترین هزینه را داردکدام خانوار بیث
 . شودوارد می -11

 

 عددای که برنامه n  را خوانده(n تعداد کارمندان است .)   کهار  اضهافه سهپا سهاعات n 
 .دهد، نمایث میدارند را کار اضافه نیتر کمکارمند را خوانده و سه کارمند که 

 

 تعدادی افراد را خوانده، تعداد و درصهد مردانهی کهه سهن      تیجنسای که سن و برنامه
وارد  mیا  Mاگر جنسیت . دهدکند و نمایث میاست را محاسبه می 21تا  07ها بین  آن

 (.  شودوارد می 0-ی سن جا بهبرای خاتمه برنامه )این فرد، مرد است گردید، 
 

  ای که میزان سود ساالنه برنامه. دهدخود سود ساالنه می گذاران مهیبیک شرکت بیمه به
ههای  و تعهداد سهال   گهذار  مهه یبی یهک  گهذار  هیسهرما و میهزان  ( درصد سهود سهاالنه  )

1

2

4

8

16

64

64

16

8

4

2

1
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-سال مختلف حسا  مهی  nرا برای  گذار مهیبکند و سود ی را دریافت میگذار هیسرما

سرمایه  .(یعنی سود به سرمایه ساالنه اضافه گردد گذار مهیببدون پرداخت سود به )نماید 
 .سال چقدر است nپا از  گذار مهیب

 

 ها عهدد  ارقام آن ضر  حاصلدهد که ی را نمایث میچهاررقمای که تمام اعداد برنامه
تر از خهودش   های اعداد کوچکمجموع مضر  عددی تام است که. است( کامل)تام 
 :، دو عدد زیر تام هستندمثال عنوان به. خودش باشد برابر

 0 = 0 + 2 + 4                                         27 = 0 + 2 + 3 + 8 + 03 
 

 شماردی را میچهاررقمهای صفر اعداد ای که تعداد رقمبرنامه  . 

   
 هها  خوانده، اعداد بین اعداد اول و دوم که مجموع ارقهام آن  ای که سه عدد رابرنامه

را وارد  05و  0111، 5، اگهر کهاربر   مثال عنوان به. دهدبرابر عدد سوم باشد را نمایث می
باشهد را نمهایث    05هها برابهر   که مجموع ارقهام آن  0111تا  5برنامه باید اعداد از . کند
 .  دهد

 
 

 اعداد اولی که بین این دو عدد قرار دارنهد را نمهایث   ای که دو عدد را خواندهبرنامه ،
تر از نصف خهودش بهه جهزء یهک     عددی اول است که بر هیچ عدد کوچک)دهد می
 (.  نباشد ریپذ بخث

 

 ریپهذ  بخهث  4یا  2ای که یک عدد  صحیح را خوانده و ارقامی از آن عدد که بر برنامه 
 .دهدهستند را نمایث می

 

 در هنگام خریهد خانهه، میهزان    . مل مختلفی را باید در نظر گرفتهنگام خرید خانه عوا
شهود و نهرخ مالیهات سهاالنه     هزینه تقریبی سوختی کهه بهرای یهک سهال مصهرف مهی      

هایی از قبیل قیمت خانه، هزینه سوخت ساالنه و مالیهات  ای که دادهبرنامه. اند شده داده
برنامهه تها   . نمایهد خانه را محاسبه میساله  01این برنامه هزینه . کندساالنه را دریافت می

 .  یابدوارد کند، ادامه می -111ی قیمت خانه جا به کاربرزمانی که 
 

 ای که عدد برنامهn  محاسبه  01-01را تا دقت            را خوانده، مقدار
 .دهدکند و نمایث می می

 

  دونفرهدر یک بازی n  توانند در نوبت یکنان میهر یک از باز. وجود دارد تیکبر چو
را  تیه کبر چهو  بازیکنی که آخهرین  . را بردارند تیکبر چو  4یا حداکثر  2، 0خود، 
ایهن  . کنهد ای که این بازی را بین دو بهازیکن اجهرا مهی   برنامه. ، بازنده استدارد یبرم
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ی هها  تیه کبر چهو  را خوانده و در هر مرحله تعداد  ها تیکبر چو برنامه، ابتدا تعداد 
 .  دهدرا نمایث می مانده یقبا

 

 ای کههه اگههر کههاربر هههر یههک از حههروف برنامهههA ،B ،C  وD  را ورد کنههد، پیغههامBig 

Character! اگر کهاربر یکهی از حهروف    . دهدرا نمایث میa ،b ،c   یهاd   ،را وارد کنهد
Litter character! یا 2،4، 0های ولی اگر کاربر یکی از کاراکتر. را نمایث خواهد داد 

 Unknownوگرنههه پیغههام  . دهههد را نمههایث مههی !A Figurerرا وارد نمایهد، پیغههام   3

Character! دهد را نمایث می . 

 دهدای که خروجی زیر نمایث میبرنامه: 

 ************** 

 ************** 

 ************** 

 ************** 
o ************** 
o ************** 
o ************** 
o ************** 
o ************** 

 ************** 

 ************** 

 ************** 

 ************** 

 ************** 

 ************** 

 ************** 

 ************** 

 ************** 

 ************** 

 ************** 

 ای که برنامهn  دهدرا خوانده، خروجی مانند زیر نمایث را می: 

 Enter n:1 
o * 
o ** 
o *** 
o **** 
o ***** 
o ****** 
o ******* 

 010 .کنههد کههه آیهها مثلههث  ای کههه سههه ضههلع مثلههث را خوانههده و مشههخص مههی برنامههه

در ایهن برنامهه   )باشهد  مهی   االضهالع  مختلفالساقین است یا  ، متساویPاالضالع  متساوی

                      (.                             کنند یمداری  اضالع مثلث را نگه cو  a ،bمتغیرهای 
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 018 .بهود، مسهاحت    هیالزاو قائمای که سه ضلع مثلث را دریافت کرده، اگر مثلث  برنامه

و  a ،bدر این برنامه متغیرهای . دهد آن، وگرنه محی  آن را محاسبه کرده و نمایث  می

c اما متغیر کنند یمداری  اضالع مثلث را نگه ،temp را  کمکی است که محی  یا مساحت

 . نماید ذخیره می
 

 017 .ی ها دستهاز  کی کدامکند که در  ای که کاراکتری را خوانده و مشخص می برنامه

 زیر قرار دارد؟

  صدا بیحروف 

  صدادارحروف 

 مارقا  

 سایر کاراکترها 

 

 در . دههد  مشترکشان را نمایث  مهی  هیعل مقسومای که دو عدد صحیح را خوانده و  برنامه

 .باشد یم xتا  0شمارنده از  iدو عدد هستند و  yو  xاین برنامه 
 

  ای کهه ابتهدا    برنامهn    را خوانهده، سهپاn    معهدل را بهرایn   خوانهد و   دانشهجو مهی

، تعهداد دانشهجویان،   nدر ایهن برنامهه   . دههد  معدل مشروط را نمایث  مهی  نیتر بزر 

grade معدل هر دانشجو و ،max  معدل مشروط شده است نیتر بزر. 
 

 ای که معدل  برنامهn    را نمهایث    05ههای بهاالتر از    دانشجو را خوانهده، میهانگین معهدل

 .  دهد می

  دهد رقم اعشار محاسبه کرده، نمایث  می 3ای که حاصل سری زیر را تا  برنامه: 

     




















4

1

3

1

2

1

3

1

2

1

2

1

 
 

  ای که ابتدا تعداد دانشجویان  برنامه(n)  را خوانده، سپاn و تعداد خواند  معدل را می

 .  دهد کند و نمایث  می است را شمارش می 05تا  01ها بین  دانشجوهایی که معدل آن

  ای که ابتدا  برنامهn  را خوانده، سپاn  در  ایهن  . دههد  جمله سری زیر را نمایث  مهی

 .باشد ی سوم به بعد هر جمله میانگین دو جمله قبلی می سری زیر جمله

 0,    5,   4,   3,   4.5, … 

  ای که ابتدا  برنامهn  را خوانده، سپاn   خوانهد و واریهانا آن را نمهایث     عهدد را مهی

 .دهد می
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  کند که مربع کامل است یا خیر؟ عددی مربع  ای که عددی را خوانده، تعیین می برنامه

. برابهر آن عهدد شهود    0کامل است که مجموع تعدادی اعداد فهرد پشهت سهر ههم از     

 :مربع کامل هستند مثال، اعداد زیر عنوان به

                                                                        5319                                 11   

                                                                753116                         314   
 

  ای که  برنامهn  وx  را خوانده، حاصلn دهد جمله سری زیر را نمایث  می: 

                                    










!3

8

!2

4

!1

2

53 x
x

x
x

x
x

 

 

 007  .مثهال،   عنوان به. دهد ای که عددی را خوانده، ارقام زوج آن را نمایث  می برنامه

 .  را نمایث خواهد داد 23، عدد 045283ی عدد برا

 001 .ای که  برنامهn   را خوانده، یک مثلث به شکل زیر بهاn      سهطر در خروجهی نمهایث

رسهم   Oشود و بقیه بها   کشیده می *دقت کنید که تنها دو ضلع باالیی مثلث از . دهد می

 :حاصل به شکل زیر خواهد بود n=2مثال،  عنوان به. گردند می

 0ا، برای ام =nباشد ، حاصل به شکل زیر می: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 001 .ای که یک عدد خوانده، در خروجی یک عدد را نمایث دهد کهه ههر رقهم     برنامه

را وارد کنهد، در     35143مثال، اگر کاربر عدد  عنوان به. است شده اضافهآن یک واحد 

 nبرنامهه متغیرههای    در ایهن (. به صفر تبدیل گهردد  1رقم )چاپ شود  50135خروجی 

 pow، (عهدد نتیجهه پها از افهزایث یهک واحهدی ههر رقهم        ) result، (عدد ورودی)

 . را داریم( هر رقم عدد قبل و بعد از افزایث یک واحدی) 2و ( 01های از  توان)
 

* 

* * 

* 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 
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 020.  برای محاسبه از رابطه زیر استفاده کرد توان یم: 

                                        
7

6

5

6

5

4

3

4

3

2

1

2

2

  

 ای که تعداد جمالت سری فوق  برنامه(n) عنوان یک عدد صحیح دریافت کهرده و   را به

 .دهد را با استفاده از این رابطه محاسبه کرده و نمایث  می مقدار
 
 

  هم خه    نقطه سهکند که آن را از ورودی بگیرد و تعیین  نقطه سهای که مختصات  برنامه

 هستند یا خیر؟

خواههد   ax + by + c =1 صهورت  بههم خ  بودند، خروجی برنامه، یک معادله  نقطه سهاگر 

شث عدد اعشهاری خواههد بهود     صورت بهورودی . خواهد بود  "No"بود، وگرنه خروجی 

 C(x4, y4)و   A(x0 , y0)  ،B(x2 , y2) نقطه سه. کند را بیان می cو Bو A نقطه سهکه مختصات 

 Xبها   ABشیب دو خ  . باهم برابر باشند BCو  ABشیب دو خ   هرگاهرا هم خ  گویند، 

فرمول 

12

12
xx

yy
m






 . است محاسبه قابل 

 صورت به ABهمچنین، معادله خ   11 xxmyy شود نوشته می . 
 

  ی مشهترک بهین    هیناحه و مساحت ای که مختصات دو مستطیل را از ورودی گرفت برنامه

( جمعاً چههار عهدد اعشهاری   ) دونقطهبه ازاء هر مستطیل . نماید دو مستطیل را حسا  می

بهه یکهی از    توانهد  یمه  دونقطهتوجه کنید که هر مستطیل با استفاده از . باید گرفته شود

 .چهار فرم زیر نمایث داده شود

 

 

 

 

 

 

 

البتته ایتن احتمتال    . باشتد  بین دو مستطیل زیر متی  پررنگردن ناحیه پیدا ک سؤالعنوان نمونه، هدف این  به

وجود دارد که ناحیه مشترک وجود نداشته باشد که در این صورت مساحت ناحیه مشترک صفر خواهتد  

 . بود

 . متغیر کمکی است tempدر این برنامه 

 

Point

2 

Point

2 

Point

2 

Point

1 

Point

2 

Point

1 

Point

1 

Point

2 
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    0 صورت بهبرای هر کسر/k (k  0111از  تر کوچکاز صفر و  تر بزر عدد صحیح) دو ،

 :وجود دارد که عبارت زیر برقرار باشد yو  xعدد صحیح 

o 
yxk

111


 
هایی که در این عبهارت صهدق   yو  xکند و تمام  را از دریافت می kای که مقدار  برنامه

در بهازه درسهت نباشهد، برنامهه بایهد در       kتوجه کنید اگر . دهد کنند را نمایث  می می

 . ا دهدخروجی هشدار خط

 خروجی 02: نمونه ورودی

                                                                                                                  

156

1

13

1

12

1
 

                                                                                                                     

84

1

14

1

12

1
 

                                                                                                                     

60

1

15

1

12

1
 

                                                                                                                     

48

1

16

1

12

1
 

                                                                                                                      

36

1

18

1

12

1
 

                                                                                                                      

30

1

20

1

12

1
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24

1

24

1

12

1
                                                                        

 

                                
28

1

21

1

12

1
 

 
 

 کند ای که به روش تنصیف معادله زیر را تا چهار رقم اعشار حل می برنامه. 

o 5ex x  

        05exF x
x 

 
و  (xp)یکی عددی که بته ازای آن مقتدار معادلته مثبتت باشتد      . برای حل این معادله دو تخمین اولیه نیاز داریم

 .میانگین دو تخمین قبل است (xm)تخمین جدید در هر مرحله . (xn)دیگری که مقدار منفی به معادله بدهد 
 

  ای که  برنامهn  را خوانده ، حاصلn دهد جمله سری زیر را نمایث  می . 

                                                          
8

1

4

1

2

1
1 

 

  ههر   کهه  یطهور  بهه کنهد   ب چاپ میای که همه حروف الفبای انگلیسی را به ترتی برنامه

 'A'کاراکترهای  chدر این برنامه . نمایث داده شود هم آنحرف بزر ، مشابه کوچک 

 . باشد می 'Z'تا 
 

  را از شهوند  یمه صهعودی وارد   شهده  مرتهب  صورت بهای که تعدادی عدد را که  برنامه ،

عهدد قبلهی    اگر عدد بعهدی از . دهد ها را نمایث  می ورودی خوانده، حاصل جمع آن

 .ابدی یمکمتر وارد شود، برنامه خاتمه 
 

  ای که دو عدد را خوانده و حاصل عبارت زیر را در بازه بین این دو عدد محاسبه  برنامه

 .دهد کرده، نمایث  می
 

 

 041 .ای که  برنامهx  وn  را خوانده، حاصلn دهد جمله عبارت زیر را نمایث  می: 

                                                      










654321

531 xxx 
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  ای که  برنامهx  وn  را خوانده، حاصلn کند جمله عبارت زیر را حسا  می: 

                                                      









75

x

53

x

31

x 642
 

 

  ای که  برنامهx  وn   را خوانده، حاصهلn      کهرده، نمهایث    جملهه سهری زیهر را محاسهبه

 :دهد می

X / 4 + x
2
 / (2 * 42  ) + x

4
 / (4 * 44) + … 

 

  ای که  برنامهx  وn  را خوانده، حاصلn        جمله سهری زیهر را محاسهبه کهرده و نمهایث

 :دهد می

                                           






 83

x8

42

x4

21

x2 321
 

 

  ای که  برنامهx  وn   را خوانده، حاصهلn         جملهه سهری زیهر را محاسهبه کهرده، نمهایث

 :دهد می

                                                
125

x

25

x

5

x
x

432
 

 

  ای که ابتدا  برنامهn  انهدازه  بهه را خوانده، سپا n   اعشهاری   صهورت  بهه نقهاط را(x, y) 

یهر محاسهبه   ی زهها  صهورت  bو  m. آورد بهه دسهت  را  y= mx + bخواند و معادلهه   می

 :شوند یم

                                                                     
   




xxxx

xyxy
m  

                                                                                                  xmyb   

y  وx  به ترتیب میانگینy  وx در این برنامه متغیرهای . هستندn (تعداد نقاط) ،x  وy ( مختصات هر نقطه در

 meanX، (x*yمجمتوع  ) sumXY، (yمجموع مقادیر ) sumY، (xمجموع مقادیر ) sumX، (هر مرحله

 .را داریم( nتا  0شمارنده از ) iو ( خطمقدار ثابت ) b، (ضریب خط) m، (yمیانگین ) meanY، (xمیانگین )
 

  بهرای  )کنهد   ای که تعداد سطرها را خوانده و حاصل خروجی زیر را تولیهد مهی   برنامه

 .(:دهد خروجی زیر را نمایث  می 3تعداد سطرهای 
 

 

 

   0 

   0    1 

   0    5     0 

   9     8      7     01 
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  اگهر  )دههد   ای که تعداد سطرها را خوانده و خروجی را با الگوی زیر نمایث  می برنامه

 (:باشد 3رها تعداد سط

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  کند چاپ می (*)ای که تعداد سطرها را خوانده و الگوی زیر را با ستاره  برنامه: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  دهد زیر را نمایث  می صورت بهای که تعداد سطرها را خوانده و الگویی  برنامه: 

 

 

 

 
 

0 

0 1 

                     0           5             0 

               9          8            7             01 

                *            

                                   *      * 

                                 *       *     * 

                               *       *      *     * 

2 

1 1 

                         5               5                 5 

                  7            7                7                7 
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  ای که  برنامهn  وk  را از ورودی خوانده و سپاn  کند را چاپ میجمله سری زیر:  
                                     KKKKKKKKKK    

K  است 1تا  0عددی بین . 

 . دهد در پایان مجموع این سری را نمایث  می
 

 ی که  برنامهx  وn کند را خوانده، حاصل عبارت زیر را محاسبه می: 

                                 
   

 
 

   






 

 n

1i

ixnxxnnxn

!i2n!i2x

nxnx

!nx!n!x

nxnx
 

 

 
 

 . بیت، سمت  نیتر ارزش کم) 1  است یا 0بیت  نیتر ارزش کمکند  ای که تعیین می برنامه

ترین ، سمت راست(11110000) 05مثال، برای عدد   عنوان به(. باشد ترین بیت میراست

 . است 1ترین بیت سمت راست( 1111001) 02است، ولی برای عدد  0بیت 

کند، چنانچه نتیجه صفر ، و بیتی می(یک) 11111110ده را با برای این منظور عدد خوانده ش

 : ترین بیت یک استبیت صفر، ولی اگر نتیجه یک شود سمت راست نیتر چپشود، سمت 
 

 . ؟ (1)اسهت یها صهفر    ( 0)بیت یهک عهدد یهک     نیتر باارزشکند  ای که تعیین می برنامه

 .بیت آن است نیتر بیت عدد  سمت چپ نیتر باارزش
 

 

 

 

 
 

  ای که تعداد سطرها  برنامه(rows)  دههد   را خوانده و خروجی مانند زیر را نمایث  مهی

(rows= 5). 

11110000 (05) 

         11111110 (0) 

 

   

 

 

        11111110 (0)  

 (00)    11110011 

         (0)     11111110  

 

           (1)  11111111  
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  ای که تعداد سطرها  برنامه(rows)  ی دهد م ثینمارا خوانده، خروجی زیر را(rows= 

5): 

 
 

  ای که تعداد سطرها  برنامه(rows)  دههد  را خوانده، خروجی مانند زیر را نمایث  مهی .

(rows=5): 

 
 

  ای که تعداد سهطرها   برنامه(rows)     ی دههد  مه  ثینمها را خوانهده و خروجهی زیهر را

(rows= 5): 
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  ای که تعداد سطرها  برنامه(rows)  دههد  را خوانده، خروجی مانند زیر را نمایث  مهی .

(rows=5): 

  
 

  ای که تعداد سطرها  برنامه(rows)  دههد   مهی   را خوانده، خروجی مانند زیر را نمهایث

(rows=5): 

  
 

  ای که تعداد سطرها  برنامه(rows)  دههد   را خوانده و خروجی مانند زیر را نمایث  می

(rows=5): 
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  ای که تعداد سطرها  برنامه(rows)  دههد   را خوانده و خروجی مانند زیر را نمایث  مهی

(rows=5): 

 
 

  ای که تعداد سطرها را خوانده  برنامه(rows)  دههد  مانند زیر را نمایث  میو خروجی .

(rows=5): 

 
 

 

  ای که تعداد سطرها  برنامه(rows)   دههد   را خوانده، خروجی مانند زیر را نمهایث  مهی

(rows=01): 
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 ای که تعداد سطرها  برنامه(rows)      و یک نام را خوانده، خروجی ماننهد زیهر را نمهایث

  :دهد می

 
 

  ای که تعداد سطرها  برنامه(rows) ها  و ستون(cols)    را خوانده، خروجی ماننهد زیهر را

 (:cols=5و  rows= 5)دهد نمایث  می

 
 

  ای که تعداد سطرها  برنامه(rows) ها  و تعداد ستون(cols)   را خوانده و خروجی نظیهر

 :دهد زیر را نمایث  می
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  ای که تعهداد سهطرها    برنامه(rows)   هها   و تعهداد سهتون(cols) وانهده،  را از ورودی خ

 (:cols=5و  rows=5)دهد  خروجی نظیر زیر را نمایث  می

 
 

  ای که تعداد سطرها  برنامه(rows) ها  و تعداد ستون(cols)   را خوانده و خروجی ماننهد

 :دهد زیر را نمایث  می

 
 

  ای که تعداد سطرها  برنامه(rows) ها  و تعداد ستون(cols)   را خوانده و خروجی نظیهر

 :دهد ث  میزیر را نمای

 
 

  ای که تعداد سطرها  برنامه(rows) ها  و تعداد ستون(cols)   را خوانده و خروجی نظیهر

 :دهد زیر را نمایث  می
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  ای که تعداد سطرها  برنامه(rows) ها  و تعداد ستون(cols)    را خوانده، خروجهی ماننهد

 :دهد زیر را نمایث  می

 
 

  ا ای که با خواندن تعداد سطره برنامه(rows) ها  و تعداد ستون(cols)  خروجی نظیر زیر

 :دهد را نمایث  می
920459 
9204599 
92045999 
920459999 
9204599999 

 

 

  ای که تعداد سطرها  برنامه(rows)        را خوانده، خروجهی ماننهد الگهوی زیهر را نمهایث

 .(rows= 5). دهد می

 
 

  ای که تعداد سطرها  برنامه(rows) لگوی نظیهر خروجهی زیهر را نمهایث     را خوانده و ا

 :(rows=5)دهد  می
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  ای که تعداد سطرها  برنامه(rows)      را خوانده و الگوی ماننهد خروجهی زیهر را نمهایث

 :(rows= 5)دهد می

 
 

  ای که تعداد سطرها  برنامه(rows)       نمایهد   را خوانهده، الگهوی نظیهر زیهر را چهاپ مهی

(rows= 5): 

 
 

 ها را خوانده ای که تعداد سطر برنامه(rows)      و الگوی ماننهد خروجهی زیهر را نمهایث

 :دهد می

 
 

  دهد  ای که تعداد سطرها را خوانده، الگوی نظیر زیر را نمایث  می برنامه(rows=5): 
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 .ای که تعداد سطرها  برنامه(rows)        را خوانده، الگهوی نظیهر خروجهی زیهر را نمهایث

 :(rows=5). دهد می

 
 

  شده، خروجی طبق الگوی زیهر   عددی را خوانده و بر اساس عدد خوانده ای که برنامه

 :دهد را نمایث  می

 :زیر باشد صورت بهباشد، خروجی 22464اگر عدد ورودی 

 
 

  را از ورودی بخواند، خروجی با الگوی زیهر را نمهایث    24165ای که اگر عدد  برنامه

 :دهد می
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  ای که ابتدا  رنامهبn    دههد   را خوانده و سپا الگوی مانند خروجی زیهر را نمهایث مهی

(n=5): 

 
 

  ای که  برنامهn دهد  را خوانده و الگوی خروجی نظیر زیر را نمایث  می(n=5): 

  
 

 083 .ای که  برنامهn دهد را خوانده و الگوی مانند خروجی زیر را نمایث  می(n=5): 
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  تدا ای که اب برنامهn  را خوانده و الگویی نظیر خروجی زیر(n=5) دهد را نمایث  می: 

 
 

  و نمهایث    گردانهد  یبرمه بیت آن را  نیتر باارزشای که عددی را خوانده، مکان  برنامه

 . دهد می

بیتتی نمتایش    8چنانچته در   00مثتال عتدد    عنوان به. است (0)بیت آن یک  نیتر چپ، سمت نیتر باارزشمکان 

 11101001:      شود زیر می صورت به داده شود،
 

  باشهد را نمهایث     0بیتهی کهه    نیتهر  راستای که عددی را خوانده، مکان سمت  برنامه

( 11101001یعنهی  )بیهت نمهایث داده شهود     nدر  22مثال، اگر عدد  عنوان به. دهد می

 .است 0بیت یک آن  نیتر راستمکان سمت 
 

  کند را شمارش می( 0)و یک  (1)ی صفر ها تیب ای که عددی را خوانده، تعداد برنامه.  
 

  دههد   ای تعداد حروف الفبا را خوانده و الگوی نظیر خروجی زیر را نمایث  مهی  برنامه

(n=3): 

 
 .ای که عددی را خوانده، تشخیص دهد عدد زشتا  برنامه(ugly)  است یا خیر؟ عددی

 اند عبارترخی از اعداد زشت ب. باشند 5یا  4، 2ی اول آن اعداد ها عاملزشت است که 

 :از

 0   0    1    5    0    8    7    01    00…… 
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   ای که ابتدا  برنامهn  را خوانده، سپاn دهد که ایهن   عدد را خوانده و تشخیص میn 

 .یا خیر دهند یمحسابی را  دعتصاعدد تشکیل 

  اند آمدهدر زیر  دهند یمحسابی را  دعتصادو سری از اعداد که تشکیل: 

-0        1         9         00        05         07  ……. 

 5      01        05        01         05         11 ……                    
 

  ای که ابتدا  برنامهn  را خوانده، سپاn دههد ایهن    و تشهخیص مهی  . خوانهد  عدد را می

 .یا خیر دهند یمهندسی را  تصاعداعداد تشکیل 

 :دهند یمهندسی را  تصاعدی زیر تشکیل ها یسر

نرخ  
2

1
   ...... 0105         015        5            01 

 0           0          08               50........ 1 نرخ 

 

 . تها   0ای که عددی را خواند، سپا اعهدادی بهین    برنامهn   کهه  . دههد  را نمهایث  مهی

ی از ا نمونهه . )دهد مکعبات دو یا بیشتر عدد برابر با این عدد باشد را نمایث  می مجموع

 (:این اعداد در شکل زیر آمده است

 
 

    تشهکیل داد را   تهوان  یمیی که ها مثلثی باشند، تعداد رقم تکاگر اضالع مثلث اعداد

تشکیل مثلث را زمانی اضالع . )دهد ها را نمایث  می و اضالع این مثلث. دهد نمایث  می

 (.تر از ضلع سوم باشددهند که مجموع هر دو ضلع بیث می
 



  (مرجع کامل –برنامه  051حل ) حل مسائل پایتون        94
 

  

   ای کهه تعهداد مثلهث     باشهند، برنامهه  ( رقمهی  اعداد تک) 1تا  0اگر اضالع مثلث اعداد

 . دهد توان تشکیل داد را نمایث  می الساقین که با این اعداد می متساوی
 
 

  تهوان   الزاویهه کهه مهی    ههای قهائم   مثلثرقمی باشند، تعداد  اگر اضالع مثلث اعداد تک

زمانی که سه ضلع . )دهد اضالع این مثلث را نمایث  می. دهد تشکیل داد را نمایث  می

a ،b  وc دهند که  الزاویه را می تشکیل مثلث قائمa2 + b2= c2  یاa2 + c2 = b2  یاa2= b2 + 

c2 باشد) 
 

  دههد کهه    ت کرده را تشخیص مهی ای که مقدار سه زاویه را برحسب درجه دریاف برنامه

 دهند یا نه؟ آیا زاویه تشکیل مثلث را می
 

  است یها خیهر؟ اعهداد     2کند که آیا توانی از  ای که عددی را خوانده، تعیین می برنامه

 :اند از  عبارت 2توان 
 2   4   6   8   66   22   64… 

 

  است یا خیر؟ اعداد  4 کند که آیا توانی از ای که عددی را خوانده، تعیین می برنامه

 :اند از  عبارت 4توان 
   9    27    86    242 …. 

 
 

  کند که آیا یک عدد توانی از عدد  ای که دو عدد صحیح را خوانده، چک می برنامه

 دیگر است یا خیر؟

 
 

 دهد آیها عهددی    ای که عددی را خوانده، تشخیص می برنامهStrong     اسهت یها خیهر؟

 . ل جمع فاکتوریل ارقام آن برابر خود آن عدد باشداست که حاص Strongعددی 

 . است Strongیک عدد ( 005= 0+ !0+ !5! 005عدد )مثال  عنوان به
 

   دهد عددی  ای که عددی را خوانده تشخیص می برنامهArmstrong  است یا خیر؟

. است که مجموع ارقام به توان تعداد ارقام برابر آن عدد باشد Armstrongعددی 

 :             هستند Armstrongد زیر اعدا

0 0  = 0                                                                                                                                                                                       

371173371 333  
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  خوانده و بر اساس جدول زیر پیغام مناسب  گراد یسانتای که درجه حرارت را به  مهبرنا

 .کند یمچاپ 

 پیغام درجه حرارت

Or <1 Freezing Weather 

1-01 Very Cold Weather 

01-01 Cold Weather 

01-11 Normal 

11-01 Hot 

> =01 Very Hot 

 

  دهد کند و نمایث  می تبدیل می 01مبنای  را خوانده به 2ای یک عدد در مبنای  برنامه .

 :است شده لیتبد 01به مبنای  2مثال عدد زیر از مبنای  عنوان به

                     

3

6

54321

10

64324121

2122212211111









 

 

 

 

  اگهر  . دههد  ای که اندازه زوایای یک مثلث را گرفته و نوع مثلث را تشخیص می برنامه

اما، اگر سه . دهند این زوایا تشکیل مثلث را نمی درجه نباشد، 071مجموع زوایای مثلث 

االضالع است، ولی اگر اندازه دو زاویه مثلث برابر  زاویه مثلث برابر باشند، مثلث متساوی

 (:مانند شکل زیر)است  االضالع مختلفالساقین است، وگرنه مثلث باشد، مثلث متساوی
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  تولیهد کهرد را نمهایث      5و  3و  4ا ارقام توان ب ی که میرقم سهای که تمام اعداد  برنامه

 (.دهد نمایث  می شده مرتبصعودی  صورت بهاعداد را . )دهد می
 

  توان تولید کرد را نمایث   می 7و 8، 0، 5ی که با ارقام چهاررقمای که تمام اعداد  برنامه

 (.کند در این برنامه در تولید اعداد از ارقام تکراری استفاده نمی. )دهد می
 

  در این )دهد توان نوشت را نمایث  می ی که با ارقام فرد میرقم سهای که اعداد  رنامهب

  (.برامه هیچ یک از ارقام عدد تکراری نیستند
 

  تها   2کند که رقم صدگان آن اعداد زوج  ی را تولید میرقم سهای که تمام اعداد  برنامه

را  باشهند  یمه  1تها   4مضهر   و رقم یکان آن اعداد  1تا  5، رقم دهگان آن اعداد فرد 7

  .دهد نمایث  می
 

  یک کاال را خوانده، میزان سود یها زیهان را محاسهبه     دوفروشیخرای که قیمت  برنامه

 . دهد کرده، نمایث  می
 

 .  افتد یمی پیرزن از سبد ها مرغبه یک پیرزن برخورد کرده، تمام تخم  سوار اسبیک 

خسهارت تخهم    دیگو یمکند و به او  یصاحب اسب از پیرزن عذرخواهی م. شکندو می

را دو تا دو تا برداشتم، یکهی مانهد،    ها مرغ تخم، دیگو یمپیرزن . دهم یمرا  تانیها مرغ

سه تا سه برداشتم، نیز یکی ماند، چهار تا چهار تا برداشتم، همچنین یکی ماند، پنج تا پنج 

ولهی هفهت تها هفهت تها      تا برداشتم، یکی ماند، شث تا شث تا برداشتم، نیز یکهی مانهد،   

، حداقل چند تخهم مهرغ در   کند یمای که تعیین  برنامه. برداشتم، هیچ تخم مرغی نماند

 . سبد پیرزن وجود داشت
 

 . ای که عدد  برنامهn  ،را خواندهn  اعهداد زیبها بهه     .دههد امین عدد زیبا را نمهایث مهی

 :صورت زیر هستند

0   2   2   4   4   4   3   3   3    3    5   5   5   5   5   0   0   0   0   0   0   8   8   8   8   8   

8   8   ... 
 

    یک رابطه ریاضی خیلی خو   برای تخمین جذر اعداد به این صورت است که ابتهدا

 گونهه  نیه اقهدیم   tجدید را از روی  t، سپا هر بار میده یمقرار  0را برابر  tیک متغیر 

 :میکن یممحاسبه 

o ( قدیم
t

x  + قدیمt )* 1.5  = جدیدt 
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ای  برنامته . ختواهیم رستید  xخوبی برای  میتعممتوالی انجام دهیم، به  صورت بهاگر این کار را  بیترت نیا به

آخترین   tهمتان جدیتد   xتخمین نهایی ) برد یمرا پیش  xمرحله تخمین  nرا خوانده  و تا  nو  xکه 

 (مرحله خواهد بود
 

 

   و کاراکتر  تودرتوی تکرار ها حلقهای که تعداد سطر را خوانده و با استفاده از  برنامه'*' 

 .دهد را نمایث  می 'A'حرف 
 

  را خوانده و با استفاده از حلقه تکرار تو در تهو و  ( عددی زوج)ای که تعداد سطر  برنامه

 . دهد را نمایث  می 'B'حرف  '*' کاراکتر
 

  حرف  '*'ای که تعداد سطر را خوانده و با استفاده از حلقه تو در تو و کاراکتر  برنامه'C' 

 . دهد را نمایث  می
 

  ای که تعداد سطر را خوانده و با استفاده از حلقه تکرار تهو در تهو و کهاراکتر     برنامه'*' 

 . دهد را نمایث  می 'D'کاراکتر 
 

 ای که تعداد سطر را خوانده و با استفاده از حلقه تکهرار تهو در تهو و کهاراکتر      رنامهب'*' 

 . دهد را نمایث  می 'E'کاراکتر 
 

  کاراکتر  '*'ای که تعداد سطر را خوانده و با استفاده از حلقه تکرار تو در تو و  برنامه'F' 

 . دهد را نمایث  می
 

  و با استفاده از حلقه تکرار تهو در تهو و کهاراکتر    ای که تعداد سطر را خوانده  برنامه'*' 

 . دهد را نمایث  می 'G'کاراکتر 
 

  ای که تعداد سطر را خوانده و با استفاده از حلقه تکرار تهو در تهو و کهاراکتر     برنامه'*' 

 . دهد را نمایث  می 'H'کاراکتر 
 

  ار تهو در تهو و کهاراکتر    ای که تعداد سطر را خوانده و با استفاده از حلقه تکر برنامه'*' 

 . دهد را نمایث  می 'I'کاراکتر 
 

  ای که تعداد سطر را خوانده، با استفاده از حلقه تکهرار تهو در تهو و کهاراکتر      برنامه'*' 

 . دهد را نمایث  می 'J'کاراکتر 
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  ای که تعداد سطر را خوانده و با استفاده از حلقه تکرار تهو در تهو و کهاراکتر     برنامه'*' 

 . دهد را نمایث  می 'K'کاراکتر 
 

  کاراکتر '*'ای که تعداد سطر را خوانده و با استفاده از حلقه تو در تو و کاراکتر  برنامه ،

'L' دهد را نمایث  می . 
 

 ای که تعداد سطر را خوانده، و با استفاده از حلقه تکرار تو در تهو و کهاراکتر    برنامه'*' ،

 . دده را نمایث  می 'M'کاراکتر 

 

  ای که تعداد سطر را خوانده، با استفاده از حلقه تکرار تهو در تهو و کهاراکتر     برنامه'*' ،

 . دهد را نمایث  می 'N'کاراکتر 
 

 ای که تعداد سطر را خوانده، با استفاده از حلقه تکهرار تهو در تهو و کهاراکتر      برنامه'*' ،

 . دهد را نمایث  می 'O'کاراکتر 
 

  سطر را خوانده، با استفاده از حلقه تکرار تهو در تهو و کهاراکتر    ای که تعداد  برنامه'*' ،

 . دهد را نمایث  می 'P'کاراکتر 
 

  ای که تعداد سطر را خوانده، با استفاده از حلقه تکرار تهو در تهو و کهاراکتر     برنامه'*' ،

 . دهد را نمایث  می 'Q'کاراکتر 
 

 ده از حلقه تکرار تو در تهو و کهاراکتر   ای که تعداد و سطر را خوانده، با استفا برنامه'*' ،

 . دهد را نمایث  می 'R'کاراکتر 
 

 ای که تعداد سطر را خوانده، با استفاده از حلقه تکهرار تهو در تهو و کهاراکتر      برنامه'*' ،

 . دهد را نمایث  می 'S'کاراکتر 
 

 و کهاراکتر  ای که تعداد سطر را خوانده، با استفاده از حلقه تکهرار تهو در تهو     برنامه'*' ،

 . دهد را نمایث  می 'T'کاراکتر 
 

  ای که تعداد سطر را خوانده، با استفاده از حلقه تکرار تهو در تهو و کهاراکتر     برنامه'*' ،

 .دهد را نمایث  می 'U'کاراکتر 
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  ای که تعداد سطر را خوانده، با استفاده از حلقه تکرار تهو در تهو و کهاراکتر     برنامه'*'  ،

 . دهد را نمایث  می 'W'کاراکتر 
 

  ای که تعداد سطر را خوانده، با استفاده از حلقه تکرار تهو در تهو و کهاراکتر     برنامه'*' ،

 . دهد را نمایث  می 'V'کاراکتر 
 

  ای که تعداد سطر را خوانده، با استفاده از حلقه تکرار تهو در تهو و کهاراکتر     برنامه'*' ،

 . دهد را نمایث  می 'X'کاراکتر 
 

  کهاراکتر  '*'ای که تعداد سطر را خوانده، با اسهتفاده از کهاراکتر    برنامه ،'Y'    را نمهایث

 . دهد می
 

 کهاراکتر   '*'ای که تعداد سطرها را خوانده، با اسهتفاده از کهاراکتر    برنامه'Z'    را نمهایث

 . دهد می
 

 کهه چهه    کندای که روزی از سال را خوانده، مشخص میبرنامه: 1نویسی  پروژه برنامه

سال، فصهل بههار، مهاه     55مثال، روز  عنوان به. فصلی، چه ماه و چه روزی از سال است

 .اردیبهشت و روز چهارم این ماه است

 

 ای که برنامه: 2نویسی  پروژه برنامهx  وn کندرا خوانده، حاصل سری زیر را محاسبه می. 

            

          
 

    

          

 

   

 

 

 

 ههای زیهر   شرکت مخابرات ایران برای مکالمات راه دور از نرخ: 5نویسی  پروژه برنامه

 :کنداستفاده می

محاسهبه   056شود، نرخ مکالمات صبح انجام می 8شب تا  25تمام مکالماتی که بین ساعات 

 .گرددمی

درصد محاسبه  75شود، نرخ مکالمه انجام می( 7روز )های تعطیل برای مکالماتی که در روز

 .شودمی

 .شودکامل حساب می طور بههای دیگر مکالمه برای بقیه ساعات روز

 .باشدریال می 60نرخ هر پالس 

 .گیرددرصد مالیات تعلق می 6به کلیه مکالمات 
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-داد پالس، تع(25 صفرتااز ساعت )ای که برای تعدادی مشترک، ساعت شروع مکالمه برنامه

کند، مبلغ ناخهالص مکالمهه، مالیهات، مبلهغ     های مکالمه، روز انجام مکالمه را دریافت می

برای خاتمه کاربر )دهد خالص، مجموع مالیات و مجموع مبلغ خاص را محاسبه و نمایش می

 (.را وارد نماید -99ی ساعت شروع جا به
 

 

 ه نرخ مصهر  از ببیهل مصهار     آب با توجه ب مترمکعبنرخ هر : 6نویسی  پروژه برنامه

و نوع  مترمکعبای که میزان مصر  آب به برنامه. کندخانگی، تجاری یا صنعتی فرق می

-ها را محاسبه و چاپ می آب آن حساب صورتمصر  تعدادی مشترک را خوانده، مبلغ 

 :نمایدآب به روش زیر عمل می حساب صورتبرای محاسبه مصر  . کند

 566مصهر    مترمکعب 166، به ازای هر (مصر  خانگی)باشد  h یا Hاگر نوع مصر  حر  

 .شودریال دریافت می

، به ازای ههر  (مترمکعبمصر  صنعتی تا چهار میلیون )وارد شود  iیا  Iاگر نوع مصر  حر  

به مبلهغ بهب      66625/6بیش از آن  مترمکعبریال و به ازای هر  756آب  مترمکعب 1666

 .گردداضافه می

مصهر  آب تها دو میلیهون     که یدرصورت، (مصر  تجاری)وارد شود  eیا  Eصر  اگر نوع م

بیش از  مترمکعبریال و به ازای هر  066مصر   مترمکعب 1566باشد، به ازای هر  مترمکعب

 .اضافه خواهد شد حساب صورتبه مبلغ  66666/6دو میلیون 

 .مایدنی مصر  آب، عدد منفی وارد میجا بهبرای خاتمه برنامه کاربر 
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 فصل

5 
 متد در پایتون

 
 

 

 را چهاپ   011و  0ای که یک رقم را از ورودی خوانده، تمام اعداد صهحیح بهین    برنامه
مکعب این اعداد وجهود   مجذور و، 011رقم دریافتی در اعداد ا تا  که یطور بهکند،  می

یکی از اعدادی است  04بخوانیم، عدد را از ورودی ( 0)مثال، رقم  عنوان به. داشته باشد
بهرای  )وجهود دارد  2018و  001، 04کند، زیهرا، در   که رقم یک در آن شرط صدق می

 (.تشخیص وجود رقم در عدد، مجذور و مکعب عدد از یک متد استفاده کنید
 

 متهد تفاضهل   . کنهد  خواند و به متدی ارسهال مهی   ای که دو عدد را از ورودی می برنامه
گرداند و برنامه اصلی  ها را محاسبه کرده، به برنامه برمی حاصل تقسیم آن ضر  و حاصل

 . دهد این حاصل را نمایث می
 

 هها را محاسهبه    خواند و توس  متدی میهانگین آن  سه عدد را از ورودی می که یا برنامه
 .دهد می ثیو نماکند  می

 
 

 ازگشهتی، شهمارش   خوانهد و توسه  یهک متهد ب     یک عدد را از ورودی می که یا برنامه
 (.کند ها را در خروجی چاپ می شماره)معکوس از آن عدد به یک را انجام دهد 

 

 رساند پذیرد و آرگومان اول را به توان آرگومان دوم می متدی که دو آرگومان را می .
و آرگومان دوم یک مقدار صهحیح مثبهت یها منفهی      doubleآرگومان اول یک مقدار 

 .کند متد استفاده می ای که از این برنامه. است
 

 ای که  برنامهn  کند را خوانده و به روش بازگشتی حاصل سری زیر را محاسبه می: 

o  
 

 
 
      

 

 
 

 

 
 

 

 
   

 
 

  مثالًشود،  صورت کسری بیان می به معموالًقیمت سهام
8

7
یا  2,

2

1
ارزش  ای که برنامه. 8,

قسهمت کسهری را نیهز    . گیهرد  صورت دو عدد صحیح و کسری از کهاربر مهی   سهام را به
بهر  )نمایهد  دریافهت مهی  ( عدد اول صورت و عدد دوم مخرج)صورت دو عدد صحیح  به

کند که سه پارامتر را گرفتهه، ارزش سههام را    اساس تبدیل سهام از یک متد استفاده می
 (.گرداند برمی doubleصورت  به

 

 دالر و برای هر ساعت اضافه یا بخشی از  2کینگی برای توقف تا سه ساعت، حداقل پار
حداکثر مبلغ قابل پرداخت برای هر دوره . گیرد دالر می 5/1ساعت  4ساعت اضافه بر 
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ساعت توقف  23فرض کنید که هیچ خودرویی بیث از . دالر است 01ساعتی  23
کند و  کینگ را برای مشتریان دریافت میای که زمان استفاده از پار برنامه. کند نمی

کاربر برای هر مشتری ساعات و .مبلغ پرداختی مشتری، مبلغ کل پرداختی را چاپ نماید
 .گرداند متدی مبلغ پرداختی را محاسبه و برمی. کند دقیقه توقف را وارد می

 

 ای که با استفاده از چند متد اعمال زیر را انجام دهید برنامه : 
 . ها برابر باشند را چاپ کند که رقم اول و دوم آن دورقمی  تمام اعداد
 . ها صفر باشد را چاپ کند رقم وس  آن که یرقم سهتمام اعداد 
 .تر از رقم سوم باشد مجموع رقم اول و دوم کوچک که یرقم سهتمام اعداد 

چهارم و رقم یعنی رقم اول برابر رقم  .(2442مثالً )تمام اعداد چهاررقمی که قرینه یکدیگرند
 .دوم برابر رقم سوم باشد

 
 

 علیه مشترک دو عدد را  ترین مقسوم ای که با استفاده از یک متد بازگشتی بزر  برنامه
 . کند محاسبه و چاپ می

 

 کند که آیا کبیسه است یا خیر؟ ای که سالی را دریافت کرده، تعیین می برنامه 
 

 دو عدد فرد اولی که مجموع )های اولی  ای که یک عدد زوج را گرفته، تمام زوج برنامه
را  22مثال، اگر کاربر عدد  عنوان به. دهد را نمایث می( ها برابر با آن عدد زوج باشد آن

 .صورت زیر نمایث داده شود وارد کند، خروجی به
4   +   01   =  22               5   +   08   =22            00  +   00   =  22 

 

 ها  آن مثال، عنوان به. کردند بندی می صورت هندسی دسته تان اعداد را بهیونانیان باس
، (اندازه عدد ریگ به)توانستند با آن تعدادی ریگ  نامیدند که می یک عدد را مثلثی می

که یک عدد را گرفته تشخیص  isTrainمتدی به نام . در یک تقارن مثلثی بچینند
، وگرنه مقدار صفر را 0مثلثی باشد، مقدار  اگر عدد. دهد، عدد مثلثی است یا خیر می
 : اند دوازده عدد مثلثی در زیر آمده. گرداند برمی

00         55      35       40      27      20       05       01     0    4    0     1 
 
 

  متدی به نامisSquare دهد، یک عدد مربعی است یا خیر؟ چند عدد  که تشخیص می
 : اند از بارتمربعی ع

 1           0  
       3      1 
     00     
25      40   
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   31      03 
     70   
011    020 
    … 
 

 ای که برنامهx  وy   را محاسبه کرده، نمایث           را خوانده، حاصل عبارت
 .دهد می

 

 توس  متدی مقدار حرفی خوانده،  011ای را به عدد بین صفرتا ای که نمرهبرنامه
، Aباشد، حرف  011تا  71اگر نمره بین )دهد  گرداند و نمایث میمعادل آن را برمی
، وگرنه Cباشد، حروف  01تا  51، چنانچه نمره بین Bباشد، حرف  71تا  01اگر نمره بین 
 (.دهد را نمایث می Fحروف 

 

 روز بهه، توس  متدهای دریافت کرد روز و  ماهای که سن فردی را به سال، برنامه ،
 405.25 هرسال)دهد  گرداند و سپا نمایث میساعت، دقیقه و وانیه تبدیل کرده، برمی

 (.روز است 41 هرماهروز و 
 

 را محاسبه کرده،  بر حقوق اتیمالای که حقوق کارمند را خوانده، توس  متدی برنامه
 :(گرددمالیات از طریق جدول زیر محاسبه می)دهد  نمایث می

تایلام دصرد ات زا

0 483000 0

%10 600000 483001

%15 100000 600001

%20 2000000 1000001

%30 99999999 2000001
 

 

 آن را  5ضر  ارقام باالی  ای که عددی را خوانده، با استفاده از متدی حاصلبرنامه
 .دهد محاسبه کرده، نمایث می

 

 ها را  ضر  ارقام زوج آن ای که عددی را خوانده، با استفاده از یک متد حاصلبرنامه
 .دهد گرداند و نمایث میبرمی

 

 ای کهبرنامه n  را خوانده، با استفاده از یک متدn  تا  01بارx دهد را نمایث می. 
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 ترم دانشجویی را گرفته، با استفاده از یک متد نمره  ترم و میان ای که نمره پایانبرنامه
 1.3 *ترم  نمره نهایی دانشجو برابر با نمره میان)گرداند نهایی دانشجو را محاسبه و برمی

 (. است 1.0 * ترم انیپانمره + 
 

 است یا خیر؟ اعداد  4کند که آیا توانی از  ای که عددی را خوانده، تعیین می برنامه

 :اند از  عبارت 4توان 

o 9    27    86    242 …. 
 

 عنوان پارامتر دریافت  ای از قبیل طول، عرض و ارتفاع را بهای که اطالعات جعبهبرنامه
هدف این )دهد  حاسبه کرده، نمایث میکرده، با استفاده از متدی حجم جعبه را م

حجم جعبه برابر با    (. است فرض ثیپی با مقادیر پارامترتر با متدها با برنامه، آشنایی بیث
 .طول است× عرض × ارتفاع 

 

 کند و ای که قیمت کاال و درصد تخفیف را دریافت کرده، به متدی ارسال میبرنامه
 .دهد میزان تخفیف را نمایث می برنامهنده و در این متد میزان تخفیف کاال را برگردا

 
 

 ای که میزان موجودی حسا  بانکی را به همراه درصد بهره ساالنه دریافت کرده، برنامه
( بدون برداشت هیچ مبلغی از حسا )کند سپا از چند سال موجودی حسا  تعیین می

 (.گرددمیتوس  متدی محاسبه  هرسالموجودی انتهای )رسد به مبلغ خاصی می
 

 کند که کاراکتر ای که کاراکتری را از ورودی خوانده، توس  متدهای تعیین میبرنامه
 شده، رقم، حرف بزر  و حرف کوچک است یا خیر؟ خوانده

 

 ای که عدد برنامهn دهد را خوانده، حاصل عبارت زیر را نمایث می: 
0! + 2! + … + n! 

 متد دیگری برای محاسبه مجموع دارد این برنامه متدی برای محاسبه فاکتوریل و. 
 

 ای که برنامهn دهد را خوانده، حاصل عبارت مقابل را نمایث می:   

 
 

  
 

 

  
 

 

  
   

 

  
 

 

 ای که برنامهx  وn دهد را خوانده، حاصل عبارت مقابل را نمایث می  : 

                       
 

  
 

  

  
 

  

  
   

  

  
 

  این برنامه متدهای برای محاسبه فاکتوریل، توان(xn )و مجموع سری دارد. 
 

 ای که برنامهx  وn  را خوانده، حاصل جمعn دهد جمله سری زیر را نمایث می: 
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 ای که برنامهx  وn را خوانده، حاصل n  دهد را نمایث می ریز یسرجمله: 

 

 
 
  

 
 

  

   
 

  

   
 

  

     
   

 
 ای که برنامهx  وn  را خوانده، حاصلn/2 دهد جمله عبارت زیر را نمایث می: 

 
  

 
 

  

   
 

  

     
   

 

 ای که برنامهx  وk نده، لگاریتم را خواx  در مبنایk  را با یک متد محاسبه کرده، نمایث
 .دهد می

 

 ای سه عدد را خوانده توس  متدی یکی از مقادیر زیر را برگرداندبرنامه: 
 .دهند، صفر را برگردانداگر سه عدد تشکیل مثلث را نمی
 .گردانددهند، عدد یک را برمیالزاویه را می اگر سه عدد تشکیل مثلث قائم

 .گرداندرا برمی 2دهند، عدد الساقین را می اگر سه عدد تشکیل مثلث متساوی
 .گرداندرا برمی 4دهند، عدد االضالع را می اگر سه عدد تشکیل مثلث متساوی

 .گرداندرا برمی -0وگرنه عدد 
 

 ای که اعداد برنامهn  وb  را خوانده، عددn  به مبنای  01را به روش بازگشتی از مبنای
b کند تبدیل می( دقت داشته باشید کهbاست 01تر از  ، مبنای کوچک.) 

 

 ای که با روش بازگشتی مقدار مشتق برنامهnام را محاسبه می-

:کند
    

  
                                                      

eاگههر از متههد : توضههیح
ax   آیههدت مههیمشههتق بگیههریم، رابطههه بازگشههتی مقابههل بههه دسهه                    :

                  
 

 ی که برنامهsin ،cos ،tan  را در خروجی با فرمت  11تا  5زوایای مضر  پنج از
برای محاسبه زوایا باید از درجه به . دهد اعشار نمایث می رقمبندی مناسب تا سه  جدول

 :  شوداز فرمول زیر استفاده می برای این منظور. رادیان تبدیل شوند

                                                                         
 

      
  

 

    
    

 
            

   
 

 

 دهد جمله دنباله زیر را به کمک بازگشتی زیر نمایث می 05ای که برنامه: 
    n == 0                  F(0) = 2اگر  
       F(n) = 2 * F(n-0) + 0وگرنه 
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 ای که حاصل عبارت برنامهf(x) = 5x2-4x+3  را برای مقادیر صحیح و اعشاریx  با دو
 .دهد متد هم نام محاسبه کرده و نمایث می

 

 لث را نام مساحت مثای که قاعده و ارتفاع مثلث را خوانده، با استفاده دو متد همبرنامه
در ضمن ارتفاع . نصف ارتفاع است در ضر  باقاعدهمساحت مثلث برابر . کندحسا  می
 .توانند دو عدد صحیح یا دو عدد اعشاری باشندو قاعده می

 

 و + ای که کاراکتری را خوانده، بدون استفاده از عملگر برنامهif  آن را به حروف
برای تبدیل حروف بزر  و  این برنامه. دهد کند و نمایث میکوچک تبدیل می

 . کندکوچک از یک متد استفاده می
 

 ای که یک کاراکتر را خوانده، با استفاده از عملگر رنامهxor (^ ) اگر حرف کوچک
بود، آن را به حروف بزر  تبدیل کرده، یا اگر حرف بزر  بود، آن را به حرف 

 .ایدبرای این منظور، از یک متد استفاده نم. کوچک تبدیل نماید
 

 ای که برنامهx  وn  را خوانده، حاصل متدF(x, n) = x
n! دهد را نمایث می. 

 

 ای که برنامهx  وn دهد را خوانده، حاصل عبارت مقابل را نمایث می                       

  :   F(x, n) =  
  

  

 
    

 

 های را خوانده، نتایج عملگر 0ای که دو عدد  صفر یا برنامهAND ،OR ،XOR ،
NAND ،NOR در این برنامه متدهای برای برگشت نتایج . دهد را نمایث می
 .ی شوندساز ادهیپ XORو  AND ،OR ،XOR ،NANDعملگرهای 

 

 ای که برنامهn  تر یا مساوی  کوچک( کامل)را خوانده، تمام اعداد تامn   4که مضر 
تر از  های کوچکجموع مقسومعددی تام است که م. )دهد هم باشند را نمایث می
 (.خودش برابر خودش باشد

 

  متد بازگشتی که دو عددx, y گرداندرا خوانده، حاصل عبارت زیر را برمی: 

         
تر کوچک از صفر باشد     اگر  یا  

 وگرنه                  
  

 .کندای که از این متد بازگشتی استفاده میبرنامه
 

  متد بازگشتیn تر از  کوچک 4عنوان پارامتر دریافت کرده، تمام اعداد مضر   را بهn 
 .کندبرنامه که از این متد استفاده می. دهد را نمایث می
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 کند و تمام اعداد فرد بین این عنوان پارامتر دریافت می متد بازگشتی که عددی را به
 .کندمتد استفاده می ای که از اینبرنامه. دهد دو عدد را نمایث می

 

 ای قصد دارد موسسهx  متدی که ضریب . کارمندانث اضافه کند حقوقدرصد به
. گرداندافزایث حقوق و حقوق فعلی کارمند را دریافت کرده، حقوق جدید را برمی

 .کندکارمند از این متد استفاده می nای که برای برنامه
 

 کند چند عدد اول بین فت کرده، تعیین میعنوان پارامتر دریا متدی که دو عدد را به
ای که از برنامه. این برنامه، متدی برای تعیین عدد اول دارد. این دو عدد وجود دارند

از نصف  تر کوچکعدد  چیبر هعدد اول است که  “. کند یم استفادهاین متدها 
 .”پذیر نباشد یک بخث به جزءخودش 

 

  ای که برنامه. کنددر حال سقوط را محاسبه می نیروی جاذبه بر اجسام  تأویرمتدی که
. کندنماید و چاپ میرا محاسبه می تأویرو این ( برحسب وانیه)زمان را دریافت کرده 

برای این منظور . دهد در هر وانیه را نمایث می کننده سقوطاین برنامه باید ارتفاع شیء 
 :نمایدهای زیر استفاده میاز فرمول

 فاصله = ½ * g * t2فاصله و  = ارتفاع   g = 1.71005, t = زمان 
 

 ای که عدد برنامهn  را خوانده، سپا یک عدد دیگرk ضر  اعداد  را بخواند و حاصل
 .دهد باشد را نمایث می kکه مضر  آن عدد  nتر یا مساوی عدد  کوچک

 

  اگر دو ضلع(B, C ) از مثلث و زاویه بین این دو ضلعAlpha ل توانیم طوباشد، می
 :ضلع سوم را با فرمول زیر محاسبه کنیم

 A2 = B2 + C2 – 2 * B * C * COS (Alpha) 

 ای که برنامهB ،C  وAlpha  را خوانده، با استفاده از متدی مقدارA کند  و را محاسبه می
  .دهد نمایث می

 

 ای که دو عدد، سپا یک کاراکتر را خوانده، اگر کاراکتر برنامهR  یاr  باشد، مساحت
را وارد نماید،  tیا  Tچنانچه کاربر کاراکتر . کندمستطیل را با یک متد محاسبه می
درنهایت مساحت . نمایدنصف قاعده محاسبه می *مساحت مثلث را با فرمول ارتفاع 
 .دهد مستطیل یا مثلث را نمایث می

  می حقوق اضافهدرصد  5/1تومان  3111111تر از رض کنید اساتید دارای حقوق کم-

تر  درصد و اساتید با حقوق بیث 02تومان  8111111تا  3111111گیرند، ولی اساتید بین 
-برنامه. کنداستاد را محاسبه می حقوق اضافهمتدی که . گیرندمی حقوق اضافهدرصد  01

 .دهد و حقوق جدید استاد را نمایث می حقوق اضافهای که حقوق استادی را خوانده، 
 

 ای که برنامهn  وm  خوانده، توس  متد بازگشتی را  
 :دهد را برگرداند، نمایث می  
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اگر       یا              

اگر                                  

 
   
 

    
   
   

وگرنه 

  

 

 دهد یث میای که عددی را خوانده با استفاده از متد بازگشتی مغلو  آن را نمابرنامه .
 .دهد را نمایث می 8524باشد، مغلو  آن یعنی  4258مثال، اگر عدد  عنوان به

 

 ای که برنامهn  وm  را خوانده، توس  یک متد بازگشتیA(m, n) کند و را محاسبه می
 .شودصورت زیر محاسبه می به A(m, n))دهد      نمایث می

        

 
 
 

 
راگ                            

وگرنه                         

وگرنه               

  

 

 ای که برنامهn  وm  را خوانده، توس  یک متد بازگشتیQ(m, n) کند و را محاسبه می

            :دهد نمایث می

 
  
 

  
وگرنه      یا       باشد                  

گرا       باشد       

اگر       باشد          

اگر    باشد                  

  

 

 ای که مشتق متد برنامهx2 + 0  را در نقطهx در این برنامه به ازای  .کندمحاسبه میh 
 :توان نوشتکوچک می

               

               

 
 

 

 که مشتق دوم متد ای برنامهxsinx +0  در نقطهx کندبا فرمول زیر محاسبه می. 

              

               

 
  

                

 
 

 

 87. ای که  برنامهx  وn دهد را خوانده، حاصل سری زیر را نمایث  می: 

                                 n
nn

n

xxx
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 81. ای که سه عدد  برنامهx ،n  وa        را دریافهت کهرده، حاصهل عبهارت زیهر را محاسهبه

 :دهد کند و نمایث  می می
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 71 .ای که اعداد صحیح  برنامهx  وn دهد را خوانده، حاصل سری زیر را نمایث  می: 

                                            

   
 

 
 

 
 

       

x
n

nn

x
n

nn

x
2

2n

x
2

2n

1n

x
1

)1n(n

n

!nn
x

n

!nn
x

2

x
!2n

2

x
!2n

x

1
1

x
!1n

1

x
!1n

1

x
!n
































 

 

 70 .ای که اعداد  برنامهx  وn       را خوانده، حاصل سری زیهر را محاسهبه کهرده و نمهایث

 :دهد می

                              
 
 

  

     
n

nxnxnx
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 72 .ای که  برنامهn دهد را خوانده، حاصل سری زیر را نمایث  می: 

                              
nn

n

33
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22
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11

1
2222 










  

 

 74 .ای که  برنامهx  وn دهد را خوانده، حاصل سری زیر را نمایث  می: 

                     
 

 

     xsin

xtan

xsin

xtan

xsin

xtan

xsin

xtan n

2n

3

1n

2

n



  

 

 73 .ای که  برنامهx  وn دهد را خوانده، حاصل عبارت زیر را نمایث  می: 

                                    
  
xog

n
loglog1loglog   
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 75 .ای که  برنامهn دهد را خوانده، حاصل سری زیر را نمایث  می: 

                 
1n32432322 n21

!n

321
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 70 .ای که  برنامهx  وn دهد را خوانده، حاصل سری زیر را نمایث  می: 

                                          
 
 !n2

x1

!4

x

!2

x
1xCos

n2n42 
   

 78 .ای که  برنامهx ( 0تا  -0بین ) وn دهد را خوانده، حاصل سری زیر را نمایث  می: 

                
 
   12.!.4
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5.!24
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 77 .ای که  برنامهn دهد را خوانده، حاصل سری زیر را نمایث  می: 
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 71 .ای که  برنامهn دهد ، حاصل عبارت زیر را نمایث  میرا خوانده: 
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 11 .ای که  برنامهn دهد را خوانده، حاصل عبارت زیر را نمایث  می: 

                             
     nn nn log
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 10 .ای که  برنامهn دهد مایث  میرا خوانده، حاصل عبارت زیر را ن: 
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 12 .ای که  برنامهn دهد را خوانده، حاصل عبارت زیر را نمایث  می: 

                                 

     232323 nn
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22
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 14 .ای که  برنامهn دهد یث  میکند و نما را خوانده، حاصل عبارت زیر را محاسبه می: 
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 13 .ای که  برنامهx  وn دهد را خوانده، حاصل سری زیر را نمایث  می:: 

        
   

 
   

 
   

 1tan

!2log.sin

2tan

!3log.1sin

1tan

!2log.sin
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 15 . متدی کهx  وn گرداند یبرمعنوان پارامتر دریافت کرده، حاصل سری زیر را  را به .

 .کند این برنامه از این متد استفاده می

                                        
     xsinxsinxsin

xtanxtanxtan
n21

n21








 

 

 10  . متدیn عنوان دریافت کرده، سپا حاصهل سهری زیهر را محاسهبه و نمهایث        را به

 . کند برنامه از این متد استفاده می. دهد می

                               nn2n1n n!02!2n1!1n     

 

 18 . متدی که عدد صحیحn متر دریافهت کهرده، حاصهل سهری زیهر را      عنوان پارا را به

 :دهد کند و برنامه اصلی آن را نمایث  می محاسبه می

                                                        x
1

1n
x

2

2n
x

1n

1 






  

 

 17 .ای که  برنامهn     را خوانده با استفاده از متدی حاصل سری زیر را محاسهبه و نمهایث

 :دهد می

                                          
  

   21

21

432

432

321

321















nnnnnn

nnn

nnnnnn


 

 

 11 .ای که  برنامهx  وn    ،را خوانده و توس  متدهای حاصل سری زیر را محاسهبه کهرده

 :دهد نمایث  می
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!n

x!n

!2

x1nn

!1

nx
1

n21




   

 

 011 .ای که  برنامهn فاده از متدی حاصل سری زیر را محاسبه کرده و را خوانده و با است

 :دهد نمایث  می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 010 .ای که عدد  برنامهn   زیر  8را خوانده، کلیه اعداد مضرn   8که یکی از ارقهام آن 

یهک متهد و بهرای     8در این برنامه برای نمایث اعداد مضهر   . دهد باشد را نمایث  می

 . شود متد دیگری استفاده می است از 8تعیین این که یک رقم عدد 
 

 012 .ای که عدد  برنامهn   زیر  8را خوانده، کلیه اعداد مضرn  از ارقهام   کیه  چیهه که

 . دهد نباشد را نمایث  می 8آن 
 

 014 .ای که عددی را خوانده، اگر ارقام از سمت راست به چپ دوتها دوتها کهم     برنامه

تعیین ایهن تعیهین کنهد کهه اعهداد از      برای . دهد را نمایث  می No، وگرنه Yesشدند، 

مثهال، بهرای اعهداد     عنوان به. کند راست به چپ دو تا کم شدند از یک متد استفاده می

 . دهد را نمایث  می 'No'، 450، 023و برای اعداد  "Yes"، 045، 458، و 230
 

 که یا برنامه n  ،را دریافت کردهn دهد امین عدد کاتاالن را نمایث می .Nاالن امین کات

 :شود با فرمول زیر محاسبه می

o    
 

   
   
 
   

   

           
       

 
  

    

 
o n >= 0 6 , 2 , 5 , 64 , 42 , 622 , 429 , 6420 , …      برای  

 























11

1
1

11

1
1

1

  



n جمله   
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  های اعداد متحابه از یک تا عدد ای که تمامی جفتبرنامه. 1ی سینو برنامهپروژه
-علیه دو عدد صحیح متحابه گویند، اگر مجموع مقسوم. دهد شده را نمایث می ندهخوا

 221های علیه مثال، مقسوم عنوان به. جز خود عدد با عدد دوم برابر باشد های هر یک به
که مجموع  0، 2، 3، 5، 01، 22، 001، 55: تر هستند، عبارت انداز کوچک 221که از 
، 032هستند، برابر با  237تر از  که کوچک 237های علیه شود و مقسوممی 237ها عدد  آن
 .باشندپا این دو عدد متحابه می. است 221ها  که مجموع آن 0، 2، 3، 80

  
 

  دهد ای که ابتدا منوی زیر را نشان میبرنامه .2ی  سینو برنامهپروژه: 
Calculate one     
Calculate two      
Calculate three        
Exit        
SELECT (0 to 3): 

 :دهدکند و نمایث میرا وارد کند، حاصل عبارت زیر را محاسبه می 0اگر کاربر عدد 

            

          
 

          

          

 

   

 

 :دهدکند و نمایث میرا وارد کند، حاصل عبارت زیر را محاسبه می 2اگر کاربر عدد 

   
  

  
 
  

  
 
  

  
   

  

  
 

 :دهدکند و نمایث میرا وارد کند، حاصل عبارت زیر را محاسبه می 4اگر کاربر عدد 

             

           
 

      

             
              

 

   

 

 .را وارد کند، برنامه خاتمه یابد 3اگر کاربر عدد 
 

 

  نویسدفرض کنید که سیستم را برای یک بنگاه معامالت ملکی می .5یسینو برنامهپروژه .
گزینه نمایث داده شود تا کاربر با انتخا  یکی از  5در این سیستم قرار است، منوی با 

های مربع، مستطیل، ها به شکلزمین. را انتخا  کند دهش فروختهها شکل زمین گزینه
پا از انتخا  شکل زمین توس  کاربر، قیمت هر متر زمین و . مثلث و دایره هستند

 شده انتخا گردد و در ادامه با توجه به نوع درصد حق السهم فروشنده دریافت می
پرداخت کند را نمایث گردد و مبلغی که خریدار باید کاربر، اطالعات زمین دریافت می

را  5گزینه  ظاهرشدهیابد که کاربر در منوی این برنامه تا زمانی ادامه می. دهد می
 .انتخا  نماید
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 فصل

6 
  Numpyها و  آرایه

 
 

  از خودش است تر کوچکبرابر با مجموع دو عدد اول  0از  تر بزر هر عدد زوج .
مجموع دو عدد اولی که برابر با . خواند را می 0از  تر بزر ای که چند عدد زوج  برنامه

برنامه تا زمانی که کاربر بخواهد )نماید  شده باشد را پیداکرده چاپ می اعداد خوانده
 (.یابد ادامه می

 
 

 گیرد و سپا میزان واقعی  ای که میزان میانگین بارش باران را در سال قبل می برنامه
برای خواندن میزان واقعی )دهد  قرار میای  گرفته، در آرایه ماه 02بارش باران را در 
سپا، با یک متد دیگر اختالف (. کند ماه از یک متد استفاده می 02بارش باران در 

بارش باران در هرماه را با میانگین بارش باران در سال قبل محاسبه کرده، نمایث 
 .دهد می

 

 ای به نام  عدد را از ورودی خوانده، در آرایه 5ای که  برنامهS این برنامه  .دهد قرار می
سپا، با استفاده از فرمول زیر (. با یک متد)کند   ابتدا میانگین مقادیر را محاسبه می

برای محاسبه انحراف معیار نیز از یک متد )نماید  انحراف معیار را محاسبه کرده، چاپ می

عیارم                                                   (:کند  استفاده می    انحراف 
          

   

 
 

a  میانگین اعداد وN تعداد اعداد است. 
 

  اند،  شرکت کرده( تیم 011حداکثر )در یک دوره مسابقات ورزشی تعدادی تیم
. خواهیم در انتهای مسابقه گزارشی از مجموع امتیازات هر تیم را چاپ کنیم می
های برنده و امتیاز  یک خ  ورودی شامل آیتم ای که برای هر مسابقه در برنامه
وارد شد،  -0جای تیم برنده  اگر به. دهد خواند و نتیجه را نمایث می شده را  می کسب

 .یابد برنامه خاتمه می

 
 

 گوید هر عدد چند بار تکرار  عدد را از ورودی خوانده، می 01ای که حداکثر  برنامه
 : صورت زیر باشد همثال، اگر ورودی ب عنوان به. شده است

81     034     81     034      034      
 :کند  خروجی زیر را چاپ می

034    OCCURS     4    TIMES, AT  POSITIONS     2     3     0 

81      OCCURS       2    TIMES, AT   POSITIONS    0     4  

 



  (مرجع کامل –برنامه  051حل ) حل مسائل پایتون        008
 

  

 [4×3]ای ماتریا  برنامهA انهاده آن را در خواند و تر را از ورودی میB کند ذخیره می .
:                                                                                                رابطه مقابل برقرار باشد i , jدر ترانهاده باید برای هر 

Bi,j=Aj,i 
 

 ها  برای انداختن تاساین برنامه . نماید سازی می ای که انداختن دو تاس را شبیه برنامه
سپا مجموع این . نماید را تولید می 0تا  0کند که عدد بین   استفاده می randintاز متد 

دهند، پا  را نشان می  0تا  0ها مقادیر بین  تاس که ییازآنجا. گردد دو مقدار محاسبه می
 02ترین دفعات و مجموع ، بیث8است که مجموع  02تا   2مجموع این دو مقدار بین 

جدول زیر ترکیبات ممکن برای این دو تاس را نشان . آیند ترین دفعات پیث میکم
ی تعداد بعد تکریزد و با استفاده از یک آرایه،  بار تاس می 40111این برنامه، . دهد می

کند و سپا   آیند، را وبت می های ممکن پیث می دفعاتی را که هر یک از این مجموعه
مثالً به شث طریق، )های حاصل معقول است  داد مجموعهکند که آیا تع تحقیق می
 (.باشد 8همه پیشامدها باید  6/1 باًیتقربنابراین . شود حاصل می 8مجموع 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

عدد اول شماره کاال و عدد دوم . در هر سطر ورودی برای هر کاال دو عدد وجود دارد
 . موجودی آن در انبار است

انتهای اطالعات . کند خواند و در یک آرایه ذخیره می ای که این اطالعات را می برنامه. الف
 .است شده مشخص -0با دو عدد 

اند  عبارت ها یوروداین . ورودی دیگر وجود داردپا از ورود اطالعات اولیه تعدادی :  
این است که تعداد ورودی سفارش  کننده مشخصشماره کاال، تعداد و کاراکتری که : از
ای که اطالعات را خوانده، مقدار  برنامه. است( Pیا   p کاراکتر)یا خرید ( S یا  s کاراکتر )

بیث از موجودی انبار باشد، آن را اگر سفارش . دهد خروجی انبار هر کاال را نمایث می
 . کند دهد و پیام مناسبی چاپ می انجام نمی

 

 دهد  ی زیر را در یک آرایه نمایث میا چندجملهای که  برنامه( ،سپاx خواند را می ) و
p = anxn + an – 0x(.  باشد 011حداکثر  n)نماید  را محاسبه کرده، چاپ می pعبارت 

n-0 

+ …+a0x
0 + a1                                        

 

2 5 7 5 1 2  
2 
1 
5 
7 
5 
2 

5 2 5 7 5 1 
8 5 2 5 7 5 

6 8 5 2 5 7 

23 6 8 5 2 5 

22 23 6 8 5 2 

21 22 23 6 8 5 
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 هستند یا خیر؟ شده مرتبدهد  ای که تعدادی عدد را خوانده، تشخیص می برنامه 
 

 ای که  برنامه nسپا، توس  متدی عنصر . دهد عدد را خوانده، در آرایه قرار میi ام را
 .کند  حذف می

 

 ای که دو آرایه  برنامهm  عنصری وn   ،عنصری را خواندهn  اول آرایه دوم را به عنصر
 . کند انتهای آرایه اول اضافه می
 .است شده نوشتهمتدی برای خواندن عناصر آرایه 

 .متدی برای اضافه کردن عناصر آرایه دوم در آرایه اول نوشته گردید
 .است شده نوشتهمتدی برای چاپ اول و آرایه دوم 

 

 ای که عناصر یک آرایه و مقدار  برنامهx داد تکرار عنصر را خوانده، تعx    در آرایهa  را
 :است شده نوشتهدر این برنامه متدها زیر . شمارد می

 aمتدی برای خواندن عناصر آرایه 
 aدر آرایه  xمتدی برای شمارش تعداد تکرار 

 

 ای که دو آرایه  برنامهn بیرونی  ضر  حاصلی را خوانده، بعد کعنصری یn  عنصر اول
این دو آرایه، در آرایه  ضر  حاصل)گرداند  را برمی bیه عنصر اول آرا nبا  aآرایه 

 .های زیر را داشته باشیم مثال، فرض کنید آرایه عنوان به(. گیرد قرار می cدیگری به نام 

2.2

3.3

4.4

2.0

-1.0

0.0

4.4

6.6

8.8

-2.2

-3.3

-4.4

0.0

0.0

0.0

a b

 
 .داشته باشید( outer product) ضر  بیرونی برای متدی

                              C[i][j] = a[i] b[j]. داشته باشید ضر  حاصلمتدی برای چاپ 

      
 

 مثال، اگر  عنوان به. دهد درجه چرخث می 11ی را دوبعدکه عناصر یک آرایه   ای برنامه
 :آرایه زیر را داشته باشیم

00       22        44 

33       55        00 
88       77        11 

  :شود ر تبدیل میصورت زی درجه آرایه به 11با چرخث 
88           33              00 

77           55              22 
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11           00              44  

 
 عدد را خوانده و تعداد تکرار  01عنصری تعریف کرده، سپا  01ای ای که آرایه برنامه

 .شماردهر عدد را می

 

 سپا یک عدد دیگر خوانده، . دهدقرار میای عدد را خوانده، در آرایه 5ای که  برنامه
 .دهدهای وقوع آن را نمایث میتعداد تکرار این عدد و مکان

 

 ضهر   حاصهل تعریف کرده، سپا عناصر آرایه را خوانده و  3×3ای که یک آرایه  برنامه  
عناصر محیطی آرایه، . دهد یمکند و نمایث محیطی آرایه را محاسبه می صفر ریغعناصر 

 .باشندستند که در سطر اول، سطر آخر، ستون اول و ستون آخر آرایه میعناصری ه

 
 خواند و سهپا  تعریف کرده، عناصر آن را از ورودی می 0در  5ای که یک آرایه برنامه

. دههد کنهد و نمهایث مهی   ضر  عناصر غیر محیطی که صفر نیستند را محاسبه می حاصل
ل، سطر آخر، ستون اول و ستون آخر عناصر غیر محیطی عناصری هستند که در سطر او

 .نباشند

 

 اگهر مجمهوع عناصهر روی قطهر اصهلی و      . خواندرا می 3×  3ای که یک ماتریا برنامه
را نمهایث   ”No“، وگرنهه  ”Yes“فرعی برابر مجموع عناصر محیطی ماتریا باشد، برنامه 

ه سهطر برابهر   یعنی، شمار)باشد  i == jعناصری روی قطر اصلی قرار دارند، که . دهدمی
یعنی، )باشد  i + j == n – 0و عناصری روی قطر فرعی قرار دارند که ( شماره ستون باشد

امها، عناصهر   . مجموع شماره سطر و شماره ستون برابر با تعداد سطرها  منتهی یک باشهد 
 .سطر اول، سطر آخر، ستون اول و ستون آخر عناصر محیطی نام دارند

 
 را خوانده، اگر حداقل یک عنصر ماتریا تکراری باشهد   3×3ای که یک ماتریا برنامه

 .دهدرا نمایث می ”No“وگرنه، عبارت  ”Yes“، عبارت (تکرار شده باشد بار کبیث از ی)

 

 را خوانده، اگر همه عناصر آرایهه برابهر باشهند،     3×  3ای که یک ماتریا برنامه“Yes” ،
 .دهدرا نمایث می ”No“وگرنه 

 

 را خوانده، اگر تمام عناصر غیر از عناصر محیطی آن  3×  3اتریا ای که یک مبرنامه
 .دهدرا نمایث می ”No“، وگرنه  ”Yes“برابر باشند،  باهم

 

 صورت صعودی مرتهب   را خوانده، اگر عناصر هر سطر به 3×  3ای که عناصر آرایه برنامه
 .گرداندرا برمی ”No“، وگرنه ”Yes“باشند، 

 

 صورت صعودی مرتب  اگر تمام عناصر آن  به. خواندرا می 3×  3 ای که یک آرایهبرنامه
 . دهدرا نمایث می ”No“، وگرنه ”Yes“باشند، عبارت 
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 خوانده، مجموع عناصر قطر اصلی و فرعی را نمهایث  را  3×  3ای که یک ماتریا برنامه
 iاشد، است و اگر عنصری روی قطر فرعی ب i == jدر عناصر قطر اصلی آرایه . )دهدمی

+ j == n – 0 است .i  شمارنده سطر  وj شماره ستون آرایه دوبعدی است.) 

 
 

 ترین عنصر محیطی آن را  خوانده، بزر را  5×  5ای که عناصر یک ماتریا برنامه
 .گرداندبرمی

 

 سپا  مجمهوع اعهداد   . دهدی قرار میا هیدر آراای که تعدادی عدد را خوانده، برنامه
تر از مجموع اعداد  کند و در پایان، اعدادی که بزر د را محاسبه میاول در این اعدا

 .کنداول هستند را چاپ می
 

 دههد تولید کهرده، در آرایهه اول قهرار مهی     31تا  0عدد تصادفی بین  01ای که برنامه .
در . دههد تولید نموده، در آرایه دوم قرار مهی  51تا  0عدد تصادفی دیگر بین  01سپا، 
-ری که در آرایه اول وجود دارند، ولی در آرایه دوم نیستند را نمایث مهی ، عناصانیپا

 .دهدیعنی تفاضل دو آرایه را نمایث می. دهد

 

 7تها   1سپا یک عدد بهین  . دهدای قرار میعدد را خوانده، در آرایه 01ای که برنامه 
و چاپ  دهدمی چرخث چپشده به سمت   گرفته، عناصر آرایه را به تعداد عدد خوانده

 .کندمی
 

 کند چه عهددی  سپا تعیین می. ای قرار دهدعدد را خوانده، در آرایه 01ای که برنامه
 . بیث از همه تکرار شده است

 

 

  ،غربال اراتوتسهن  . باشد ریپذ بخثو یک  بر خودش که یوقتیک عدد صحیح اول است
گیهرد و اعمهال   یای در نظر مه در این روش آرایه. روشی را برای تعیین عدد اول دارد

 :دهد تا اعداد اول را تعیین کندزیر را بر روی آن انجام می

 .دهدمقدار اولیه همه عناصر آرایه را برابر یک قرار می
-هر بار که عنصری با مقدار یک یافت می(. اول است حتماًاندیا یک ) 2با شروع از اندیا 

را برابر صفر ...( و  01، 7، 0، 3ی ها ایاند)باشد  2مضربی از  سشانیاندشود، بقیه عناصری که 
-انهدیا )اسهت   4که اندیسشان مضربی از  4، همه عناصر بعد از 4برای اندیا . دهدقرار می

 .یابدگیرد و به همین ترتیب این روند ادامه میصفر قرار می...( و  05، 02، 1، 0های 
 .اند اولهایشان در پایان عناصری که هنوز یک هستند، شماره اندیا

را بهه دسهت آورده،    111تها   0تهایی، اعهداد اول    0111ای که با استفاده از یک آرایه برنامه
 .دهدنمایث می
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 عنصری با مقادیر اولیه را تعریهف کهرده و بهه روش بازگشهتی      01ای ای که آرایهبرنامه
 . دهدمجموع عناصر آرایه را محاسبه و نمایث می

 

 عنصری که مقدار اولیه دارد،  01آرایه  ریدامقای که برنامهm      واحهد بهه سهمت راسهت
 .دهدشیفت می

 

 
 دانید فاکتوریل اعداد بزر  در یک که می طور همانdouble ای برنامهه . شودجا نمی

 .دهدکند و نمایث میکه فاکتوریل اعداد بزر  را به کمک آرایه محاسبه می

 

 های به نام 4×  3ای که دو آرایه برنامهx  وy وانده، حاصل عبارت زیر را در آرایهه  را خ
 :دهدقرار می  zدیگر به نام  

Z = 2x – 4y 
 

 .ترین مقدار  ترین، کوچک ای که بین تعدادی عدد که در آرایه قرار دارند، بزر  برنامه
 . دهدها را پیداکرده، نمایث می های آنو مکان

 

 ایجهاد کهرده، در دو   ( ییتها  01دو سری اعداد تصادفی )عدد تصادفی  21ای که  برنامه
سپا یک عدد را خوانده، تمام عناصر آرایه دوم را در آرایه اول از . دهدآرایه قرار می

 . نمایدمکان واردشده درج می

 

 سهپا ههر   . دهدقرار می 3×  3ای که تعداد اعداد تصادفی تولید کرده، در آرایه برنامه
ههای آن  ای کهه عناصهر سهطر   ، آرایهه در پایهان . نمایدمرتب می جداگانهسطر آرایه را 

 .دهدرا نمایث می اند شده مرتب
 

 عنصری را خوانده، به مقدار هر یک از عناصر آرایه توس  عالمهت   5ای که آرایه برنامه
  .کندمیله افقی رسم می( *)ستار 

 

 ای که برنامهn    خوانهد و از ایهن دو عهدد    عدد را خوانده، سپا دو عهدد دیگهر را مهی
 .نماید، عدد دوم را جایگزین عدد اول در آن هفت عدد میدهش خوانده

 

 ای که عدد صحیح برنامهn (1تر از  کوچک )    را از ورودی خوانده، خروجهی زیهر را بها
 :کندتولید و چاپ می( ماتریا)از آرایه دوبعدی  استفاده

1               2              3             …              n

2                3                4               …             n+1

...             ...              ...            …              ...

n +1           n + 2         n + 3           …                 2n 
 



  انتشارات فناوری نوبن 72264483-100  مرکز پخش 44611221 – 120-44611066      027

 

  دهد که آیا این ماتریا یک ماتریسی  یای که یک ماتریا را خوانده، تشخیص م برنامه

یعنی، . اسپارس است یا نه؟ ماتریسی اسپارس است که حداقل نصف عناصر آن صفر باشند

 . از عناصر آن صفر باشند  2/(n*m)باشد، حداقل  m×nاگر ماتریا 
 

 55 . کند که آیا متقارن است یا خیهر؟   خواند و تعیین می ای که یک ماتریا را می برنامه

مثال، ماتریا  عنوان به A=ATیعنی . ریسی متقارن است که  برابر ترانهاده خودش باشدمات

 :زیر متقارن است

                                          

T

853

542

321

853

542

321



































 

 

  ای که یک عدد را خوانده، تعداد تکرار هر رقم اسهتفاده شهده در آن را نمهایث      برنامه

 .دهد می
 

  .ای که یک آرایه با  برنامهn     عنصهر و سهه عهددx ،y  وz     را خوانهده و مقهدار مهاکزیمم

(x*a[i])+(y*a[j]+(z*a[k])  را برایi<=j<=k دهد پیداکرده و نمایث  می . 
 

  ی با ا هیآراای که  برنامهn یا یک با ترتیهب تصهادفی هسهتند را     1ها  عنصر که مقادیر آن

ه سهمت راسهت آرایهه منتقهل کهرده، نمهایث        ها را به 0ها را به سمت چپ و 1خوانده، 

 :زیر باشد صورت بهمثال، اگر آرایه ورودی  عنوان به. دهد می

 [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] 

 :زیر خواهد بود صورت بهآرایه خروجی 

 [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] 

 

  ی را خوانده، سپا سه عدد ا هیآراای که  برنامهx ،y  وz خواند و ماکزیمم عبارت  را می

 :دهد زیر را نمایث  می
                                        kazjayiaxmax   

kjiبرای       

 . زیر باشد صورت به aمثال، اگر آرایه  عنوان به
                                     5,4,3,2,1a   

 :زیرا. خواهد بود 00باشد، آنگاه خروجی  z= -1و  x=0   ،y=0و 
                                                12532211   
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  هها   کهه حاصهل جمهع آن    ابهد ی یمه ای که یک آرایه را خوانده، دو عنصهری را   برنامه

مینیم برای انجام این برنامه باید عددی را پیدا کنیم که . عدد به صفر است نیتر کینزد

 . باشد قدر مطلق مجموع دو عنصر آرایه می
 

  ی را خوانده، ماکزیمم مقدار اخهتالف بهین ههر دو عنصهر آرایهه را      ا هیآراای که  برنامه

 . دهد نمایث  می
 

  کند ی را خوانده، اعداد فرد و زوج  آن را از هم جدا میا هیآراای که  برنامه. 
 

 یمم ی را خوانههده و مههاکزا ای کههه آرایههه برنامهههj-i کههه یطههور بهههکنههد  را پیههدا مههی 

   iarrjarr  مثهال، اگهر    عنهوان  بهه . دهد سپا مقدار ماکزیمم را نمایث  می. باشد

 :زیر باشد صورت بهآرایه 

 arr[ ] = {10,  8,  01,  1,  0,  81,  11,  11,  0} 

 .دهد را نمایش  می 0باشد، مقدار  (j= 9, i=0)آنگاه  وقتی 

 

  سهپا  . کنهد  ی اولیهه مهی  مقهدارده ی تعریهف کهرده و   دوبعهد ای که یک آرایه  برنامه

ی دوبعهد مثال، اگر آرایه  عنوان به. دهد مارپیچی نمایث  می صورت بهاطالعات آرایه را 

 :زیر باشد صورت به

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :زیر است صورت بهخروجی 

 

 

 0   0    1     0      8    00    00    05    00    01     7    5     0     9     00      01 

2 1 5 7 

5 2 5 8 

6 23 22 21 

25 27 25 22 
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 تمام عناصر آرایهه  )کند  ی میمقداردهی را تعریف کرده، دوبعدای که یک آرایه  برنامه

(False) 1  یا(True)0 اگر عنصر (هستند ،a[i][j]  باشد، تمام عنصر سطر ( 0)برابر یکi  ام

 :زیر باشد صورت بهآرایه ، اگر مثال عنوان به. دهد ام  را برابر یک قرار می jو ستون 

                                                                                                          

100

000

010

 

 :زیر است صورت بهخروجی 

                                                                                                          

110

110

111

 

 

  شهده  وابهت کنهد و یهک نقطهه     ی اولیهه مهی  مقداردهای که مقادیر چند آرایه را  برنامه 

چنانچه . دهد را نمایث  می( عنصری از آرایه که مقدار آن عنصر برابر اندیا آن است)

ی زیر را ها هیآرامثال،  عنوان به. را نمایث خواهد داد -0نقطه وابت وجود نداشته باشد، 

 :در نظر بگیرید

 arr0= {-01, -5, 1, 1, 9} 

 arr0= {01, 0, 5, 8, 09} 

 . است -0خروجی  arr0و برای ( است arr0[1]=1چون ) 1خروجی  arr0برای 
 

 

  مقهدار   کهه  یطهور  بهه کند  ی را تعریف کرده و مقداردهی اولیه میا هیآراای که  برنامه

و سهپا  ( تر از عنصر بعهدی اسهت  یعنی، عنصر قبلی کم)زایشی هستند عناصر آن ابتدا اف

مقهدار ایهن نهوع آرایهه را نمهایث        نیتر بزر این برنامه . باشندعناصر آن کاهشی می

 . دهد می

 :زیر باشند صورت به، اگر عناصر آرایه مثال عنوان به

9            00        0        1          51           01 

 . خواهد بود 51جی خرو
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  کنهد و در پایهان،    ی اولیهه مهی  مقداردهای که یک آرایه را تعریف کرده، سپا  برنامه

از سهمت راسهت    تهر  کوچککند که هر عنصر آن، تعداد عناصری  ی را ایجاد میا هیآرا

 :زیر باشد صورت به، اگر آرایه مثال عنوان به. کند خودش را شمارش می

 arr={00,  0,  0,  1,  1,  00,  0} 

 :زیر خواهد بود صورت بهخروجی 

o 0,   0,     0,     0,      1,    0,   1 

 

  سهپا یهک عهدد را    . کنهد  ی اولیه مهی مقداردهی را تعریف کرده، ا هیآراای که  برنامه

 واردشهده دهد که مجموع عناصهر آن برابهر عهدد     خوانده و آرایه فرعی را نمایث  می

 واردشهده نداشته باشد که مجموع عناصهر آن برابهر عهدد    ی وجود ا اگر آرایه. باشد می

ی ها هیآرا، اگر مثال عنوان به. دهد را نمایث  می "No SubArrAry Found"باشد، پیغام 

 :زیر باشد صورت بهورودی 

 
 92   9   1   5   94   93 

 

 :زیر است صورت بهباشد، آنگاه خروجی  sum=08و اگر 
 Sum found between indexes  3  and  9 

 

  کند، سپا یهک عهدد را    ی اولیه میمقداردهای که یک آرایه را تعریف کرده و  برنامه

شهده باشهد، آن    ، توس  تابعی اگر مجموع سه عنصر آرایه برابر با عدد خواندهخواند یم

 . گرداند یبرمرا  Trueدهد و  سه عدد را نمایث  می
 

 شده حذفه از یک آرایه غیر مرتب ک( غیر منفی)عدد مثبت  نیتر کوچکای که  برنامه 

 :زیر باشد صورت به، اگر آرایه ورودی مثال عنوان به. دهد و نمایث  می ابدی یماست را 

 {0,  1,  -9,  0,  8,  0,  -01,  05} 

 :خواهد شد 0ولی برای آرایه زیر خروجی . خواهد بود 0خروجی عدد 

o {0,  0,  1,  -0,  -0} 

 

  خواند  دهد، سپا یک عدد را می تعریف کرده، مقدار اولیه می ی راا هیآراای که  برنامه

. دههد  باشد، را نمایث  می واردشدهها عدد  و زوج مقادیر از عناصر آرایه که اختالف آن

 :زیر باشد صورت به، اگر عناصر آرایه مثال عنوان به

o {0,  01,  1,  0,  51,  81} 

 :زیر است صورت بهباشد، خروجی  98و عدد ورودی 
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o Pair Found: (0, 81) 

 

  کند، سپا ههر عنصهر را بها     ای را تعریف کرده، مقداردهی اولیه میای که آرایه برنامه

ی جها  بهه کنهد،   جهایگزین مهی  ( سمت راست خودش)عنصر بعد از خودش  نیتر بزر 

 . دهد و آرایه جدید را نمایث  می ردیگ یمقرار  -0آخرین عدد 

 :زیر باشد صورت هب، اگر آرایه ورودی مثال عنوان به

o {00,  09,  0,  1,  5,  0} 

 :زیر خواهد شد صورت بهآرایه خروجی 

o {09,  5,  5,  5,  0,  -0} 

 

  کنهد، سهپا یهک عهدد را      ای را تعریف کرده، مقداردهی اولیه مهی ای که آرایه برنامه

. دههد  شده باشد را نمهایث مهی   عنصر آرایه که برابر با عدد خوانده 3خوانده و مجموع 

 :زیر باشد صورت به، اگر آرایه ورودی مثال عنوان به

o {01,  0,  1,  0,  5,  7,  9,  8} 

 :زیر است صورت بهباشد، آنگاه خروجی  01و عدد ورودی برابر 

 1    5     9     8 

 

  سهپا  . کنهد  ی را تعریف کرده و عناصر آن را مقداردهی اولیه مهی ا هیآراای که  برنامه

سهه  )کنهد   دهنهد را شهمارش مهی    ها تشکیل مثلث را می قادیر آنعناصری از آرایه که م

تر از مقهدار سهوم باشهد، تشهکیل مثلهث را      مقدار از آرایه که مجموع هر دو مقدار بیث

 (.دهند می
 

  یک شرکت هواپیمایی قصد دارد سیستم ذخیره و فروش بلی  را  : 1ی سینو برنامهپروژه

 31تعداد صندلی )دهد مراحل زیر را انجام میبرنامه سیستم رزرو بلی  . کامپیوتری کند

هها در نظهر   برای غیر سهیگاری  31تا  20ها و از برای سیگاری 21تا  0باشد که شماره می

 (:داریم 01تا  0شماره پرواز از  01در ضمن حداکثر . شودگرفته می

شهماره   1ا های صفر تکه ستون شده گرفتهستون در نظر  01سطر و  31آرایه دوبعدی با : الف
 .کنندرا تعیین می 01تا  0پروازهای 

کند، و شماره پرواز را دریافت می(( 1)، غیر سیگاری(0)سیگاری)شماره مسافر، نوع مسافر :  
 .کند سپا بلی  را رزرو می

اگر نوع مسافر سیگاری باشد، با توجه به شماره پرواز، به آن شمار پرواز در بخث سیگاری : ج
کنهد  ها از مشتری سؤال مهی سیگاری بودن بخثپر  که یدرصورت. هددصندلی تخصیص می

 . ها پذیرفته شود یا خیر و برعکاآیا در بخث غیر سیگاری
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 .یابدشماره مسافر به شماره صندلی در آرایه تخصیص می: د
 

 

  تواند از این منو کاربر می. دهدای که منوی نمایث میبرنامه:  2ی سینو برنامهپروژه
 :های زیر را انتخا  کندگزینهیکی از 

Read Array0خواند، اطالعات آرایه اول را می. 
Read Array2خواند، اطالعات آرایه دوم را می. 

Find Shareکند، اشتراک بین آرایه اول و دوم را پیدا می. 
Find Unionکند، اجتماع بین آرایه اول و دوم را پیدا می. 

Find difference a Form bضل آرایه ، تفاa  را ازb کندحسا  می. 
Find difference b Form a تفاضل آرایه ،b  را ازa کندحسا  می. 

 

  را خوانده، دو آرایه را با هم جمع،  4×  4ای که دو آرایه برنامه:  5ی سینو برنامهپروژه
ن در ضهم . امکاناتی برای نمایث دو آرایهه دارد  برنامهدر این . نمایدتفریق و  ضر  می
را  N * A – M * B + Kسپا حاصهل عبهارت   . را بخواند kو  N ،Mتواند این برنامه می

 (.های اول و دوم هستندبه ترتیب آرایه Bو  A)محاسبه کنند و نمایث دهد 

 

  سه در سه را خوانده، اعمال زیر  ایماترای که عناصر یک برنامه:  6ی سینو برنامهپروژه
 :دهدرا انجام می

 ند ماتریا باال مثلثی است یا نه؟کتعیین می

 کند ماتریا پایین مثلثی است یا نه؟تعیین می

 کند ماتریا باال و پایین مثلثی است یا نه؟تعیین می

 یا نه؟ برابرندکند که آیا تمام عناصر هر سطر ماتریا تعیین می

 یا نه؟ برابرندکند که تمام عناصر هر ستون ماتریا تعیین می

 

  ی یک کشهور را  الملل نیبی ها مدالفرض کنید بخواهیم وضعیت . 5ی سینو برنامهپروژه

مطهابق جهدول زیهر دریافهت و      0415تها   0475ههای  در رشته ورزشی خاصی در سال

 :پردازش کنیم

 تعداد مدال برنز تعداد مدال نقره تعداد مدال طال سال

0185    

0190    

0190    

    

0170    

0175    
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 موارد زیر را نمهایث   ( ی خالی طولها خانه)ی الزم ها دادهکه ضمن دریافت ای  برنامه

 .دهد می

 0 های سال همهدر  شده کسبی ها مداله تعداد کل 

 2 های سال همهدر  شده کسبی طالی ها مداله تعداد کل 

 4هایی که هیچ مدالی کسب نشده ه شماره سال 

 3شده کسبترین مدال ه سالی که بیث 

 5 است شده کسبترین مدال طال بیثه سالی که . 

 0-  امتیاز، ههر مهدال    4به تفکیک سال، با فرض این که هر مدال طال  ها سالامتیاز تمام

 . امتیاز داشته باشد 0امتیاز و هر مدال برنز  2نقره 

 8 است شده کسب 01یی که امتیاز بیث از ها ساله تعداد . 
 

  تا  1تعریف کرده، مقادیر تصادفی بین  3× 3ایه ای که دو آربرنامه .0ی سینو برنامهپروژه

ههدف از  )دههد  سپا اعمال زیر را انجام مهی . دهدها تخصیص میرا به اعضای آن 21

 (.برای ماتریا است* ، -، +این برنامه آشنایی با عملگرهای 

 .دهدحاصل جمع، ضرب، تفریق دو ماتریس را نمایش می

 .دهدان میهای اول و دوم را نشترانهاده ماتریس

  C = 1A – 0B0:                              دهدحاصل عبارت مقابل را حساب کرده، نمایش می
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 فصل

5 
 ها  رشته

 

  ای که رشته و عدد  برنامهn طول   را خوانده، کلمات بهn  را حذف کرده و بقیه رشته را

 .دهد نمایث می
 

  دهد لمه آن را نمایث میای را خوانده، آخرین ک ای که رشته برنامه. 

 

  ای را خوانده، تمام حروف اول کلمات آن را به حروف بزرک  ای که رشته برنامه

 .  کند تبدیل کرده و بقیه حروف کلمات را به حروف کوچک تبدیل می
 

 برای پیدا . دهد ترین کلمه رشته را نمایث میای را خوانده، کوچک ای که رشته برنامه

شده است  نوشته ()minimumه رشته یک تابع بازگشتی به نام ترین کلمکردن کوچک

ترین کلمه آن را کند و کوچک عنوان پارامتر دریافت می که لیست کلمات را به

 . گرداند برمی
 

 حرف . دهد را نمایث می  ای آن ای که یک کلمه را دریافت کرده، حرف نقره برنامه

 ،مثالً. از دو طرف رشته مساوی باشد ی آن ای در یک کلمه، حرفی است که فاصله نقره

ولی کلمه . چون فاصله آن از دو طرف یکسان است. ای است نقره l، حرف Aliدر کلمه 

Book ی آن از دو  که فاصله توان پیدا کرد چون حرفی را نمی. ای ندارد حرف نقره

 .طرف برابر باشد
 

  معادل عددی یک . دهد یای که نامی را خوانده، معادل عددی نام را نمایث م برنامه

معادل  ’a’کاراکتر. نام برابر با مجموع معادل عددی هر کاراکتر موجود در نام است

طور  و همین 4معادل عددی  ’c’، کاراکتر 2معادل عددی  ’b‘، کاراکتر 0عددی 

های کوچک و بزر   معادل عددی کاراکتر)  را دارد 20معادل عددی  ’z‘کاراکتر 

را  zelleمثال، اگر کاربر  عنوان به(. است 0هر دو  ’a‘و  ’A’ل عددی یعنی معاد. برابرند

 : وارد کند، معادل عددی آن برابر است با 

 266566266265=60 
 

 ای که دو رشته  برنامهS2  وS0  را از ورودی خوانده، رشتهS0  را در رشتهS2 وجو جست
وجهوی رشهته توسه     ستها توس  متد اصلی و ج در این برنامه، خواندن رشته. کند می

 .شود متدی انجام می
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 سازی  تابعی که کپی رشته را پیاده)کند  ای را در رشته دیگر کپی می ای که رشته برنامه
 (.کندمی

 

 پیاده سازی تابع اتصال دو )کند  ای  را به انتهای رشته دیگر الحاق می ای که رشته برنامه
 (.رشته

 

 نقطه اعشار است از ورودی خوانده، آن را به ای که رشته عددی را که حاوی  برنامه
این . تبدیل نماید 02.432را به  ”02.432“، رشته مثال عنوان به. عدد اعشاری تبدیل کند

برنامه، متدی برای خواندن رشته، متدی برای تبدیل و متدی برای نوشتن عدد در 
 . شوند می پارامترها از طریق فراخوانی با ارجاع به متدها ارسال. خروجی دارد

 
 به ای که رشته عددی را که حاوی نقطه اعشار است از ورودی خوانده، آن را  برنامه

را  ’0235.352‘مثال،  رشته  عنوان به. کند ی که گفته شد به عدد اعشاری تبدیل میصورت
برنامه، متدی برای خواندن رشته، متدی برای تبدیل . کند تبدیل می 352.0235به عدد 

پارامترها از طریق فراخوانی با ارجاع به . نوشتن عدد در خروجی داردو متدی برای 
 . شوند متدها ارسال می

 

 تمام کلمات چهارحرفی آن را با کلمه . خواند ای را از ورودی می ای که رشته برنامه
“Love” مثالً رشته . کند  جایگزین می“hate you, you doer”   به رشتهlove you, you 

love گردد تبدیل می. 
 

 مثال،  عنوان به. دهد رشته را خوانده، تعداد تکرار هر حرف را نمایث می ای که یک برنامه
ACCURENCE  را در نظر بگیرید که حرفC سه بار تکرار شده است . 

 سپا، با استفاده از یک حلقه . خواند این برنامه ابتدا، رشته را میfor  کاراکترهای رشته
باشهد، یهک    zتها   aیها   Zتا  Aچنانچه رشته بین حروف . نماید شده را پیمایث می خوانده

 ch)یها   Ch([ord((S[i]) – 42-05]). کند  واحد به عنصر مربوط به آن کاراکتر اضافه می

[ord( S[i]) – 05] . باشد، را نمهایث   1تر از  در پایان تعداد تکرار هر کاراکتر اگر، بزر
 . دهد می

 

 ای  دهد آیا متجانا است یا خیر؟ رشته نده تشخیص میرشته را خوا ای که یک برنامه
 . متجانا است که از دو طرف یکی خوانده شود

 

 02تا  0کاراکتری،  5تا  0ای که تعدادی کلمه را از ورودی خوانده، تعداد کلمات  برنامه 
تعداد کلمات را از ورودی )دهد  کاراکتر را نمایث می 02تر از کاراکتری و بیث

 (.خواند می
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 ای را خوانده، تمام کلمات آن را وارونه  کلمه 011رشته حداکثر  ای که یک برنامه
(. گیرد قرار می( فاصله)blank بین کلمات کاراکتر )نماید  کند و چاپ می  می
 .شود تبدیل می ilA   dna   azeRصورت  به Ali and  Rezaمثال،   عنوان به

 

 ی، حرفه  سهه ی، دوحرفه ی، حرفه  کلمهات یه  رشته را خوانده، تعهداد ک  ای که یکبرنامه
 .شمارد چهارحرفی و غیره را می

 

 جاهای خالی از قبیل کاراکتر  ، کلیهخواندهرشته را  ای که یکبرنامهblank ،‘\n’  و‘\t’ 
 .دهدکند و نمایث می رشته را حذف می

 

 خوانهد و از کاراکترههای  عهدد   رشته را خوانده، سپا دو عدد را می ای که یک برنامه 
یعنهی، بخشهی از   )کنهد  اول واردشده تا عدد دوم واردشده رشته ورودی را حذف مهی 

 (.نمایدرشته را حذف می

 

 ابتهدا  )ای را خوانده، با استفاده از یک متد فضای خالی سهمت چهپ   ای که رشته برنامه
 .دهدکند و نمایث میرا حذف می( رشته

 

 حهروف آن فاصهله   ی را از ورودی خوانهده و بهین   ا رشتهای که  برنامه(Blank)   ایجهاد

را نمایث   T  e  s  tرا وارد کند، برنامه رشته  Testمثال، اگر کاربر رشته  عنوان به. کند می

 . دهد می
 

 ای که ابتدا  برنامهn  را خوانده، سپاn خواند و طهول ههر یهک را نمهایث       رشته را می

 .دهد می

 

  .ای که ابتدا  برنامهn  را خوانده، سپاn تهرین  ی کهه بهیث  ا رشهته خواند و  ه را میرشت

 . دهد طول را دارد، نمایث  می

 

 ای که ابتدا  برنامهn  را خوانده، سپاn یی که حهرف اول و  ها رشتهخواند و  رشته را می

 . دهد ها یکسان باشد را نمایث  می آخر آن
 

 ای که ابتدا  برنامهn  را خوانده، سپاn      راکتر را رشهته را خوانهده و در پایهان یهک کها

را نمهایث    ابنهد ی یمه یا پایهان   شوند یمیی که با این کاراکتر شروع ها رشتهخواند و  می

 . دهد می
 

  خواند و بین حهروف رشهته    را خوانده، سپا یک کاراکتر را می رشته کای که ی برنامه

 . دهدکاراکتر خوانده شده  را قرار داده و رشته را نمایث می
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  یها رشتهای که  برنامه S0  وS2 در رشهته   انیدرم کها را یرا خوانده و کاراکترهای آن

S4 دهد و رشته  قرار میS4 دهد را نمایث  می. 
 

  ترین کد اسهکی را دارد،  ی را خوانده، کاراکتری از رشته که بزر ا رشتهای که  برنامه

   .دهد نمایث  می

  ای تکهراری آن را حهذف   ی را از ورودی خوانده و تمام کاراکترهه ا رشتهای که  برنامه

 .نماید می
 

  دهد ها را نمایث  می ای که دو رشته را خوانده، حروف مشترک بین آن برنامه . 
 

 31. خواند و بها توجهه بهه اعهداد      ی را خوانده، سپا دو عدد را میا رشتهای که  برنامه

 . نمایدها را جابجا می های آنشده، حروف مکان خوانده
 

  کند تا اندازه رشته به  فاصله اضافی به سمت چپ رشته اضافه می ای که تعدادی برنامهn 

 .ابدی ینمباشد، رشته هیچ تغییر  nتر یا مساوی  اگر اندازه رشته بزر . تغییر یابد
 

 . ای که حروف  برنامه'a'  تا'Z'  و'A'  تا'Z' دهد ها نمایث  می را به همراه کد اسکی آن . 
 

  تهرین تکهرار را دارد، نمهایث     ده و کهاراکتری کهه بهیث   ی را خوانا رشتهای که  برنامه

 . دهد می
 

  کند ای که دو رشته را خوانده، رشته دوم را به وس  رشته اول اضافه می برنامه . 
 

  ی را خوانده و بعد از هر حرف کوچک، حروف بزر  آن کهاراکتر  ا رشتهای که  برنامه

 .شود تبدیل می "TrReEeE"رشته  به "Tree"مثال، رشته  عنوان به. کند را اضافه می
 

 ای که دو رشته را دریافت کرده و رشته دوم را بعد از  برنامهn   امین کاراکتر رشهته اول

 : زیر است امضای که دارای شده استفاده insertدر این برنامه متد . نماید درج می

 String    insert (string s0, string s2, int n);  

 

  بهرای خاتمهه برنامهه رشهته پایهانی      )دی رشته را خوانده ای که تعدا برنامهFinish  وارد

وجهود دارد را  ( '1'تها   '1')ها کاراکترهای رقمی  یی که در آنها رشته، تعداد (گردد یم

 .کند شمارش می
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  خوانهده، مهتمم یهک آن را نمهایث       رشهته  صهورت  بهرا  2ای که یک عدد مبنای  برنامه

 . دهد می

 یرهای در این برنامه متغbinary (رشته دودویی) ،onescom (دودویهی   رشهته  کمتمم ی

آیها رشهته   ) errorو ( binaryشمارنده برای پیمهایث کاراکترههای رشهته    ) i، (واردشده

 ؟ ( 1مقدار )یا خیر ( 1مقدار )ورودی باینری است 
 

 . کنهد و نمهایث   تبهدیل مهی   7ای که یک عدد باینری را دریافت کرده، به مبنای  برنامه  

عدد را سه رقم سه رقهم جهدا کهرده و     7برای تبدیل عدد از باینری به مبنای . دهد می

 (:مطابق جدول زیر)کند  را جایگزین هر سه رقم می 7معادل مبنای 

معادل 

7مبنای   

معادل 

 باینری

معادل  

7مبنای   

معادل 

2مبنای   

1 111  0 110 

2 101  4 100 

3 011  5 010 

0 001  8 000 

یعنهی معهادل   )است  0(10)و  5(010)، 0(011)باشد، معادل آن  10010011دد باینری اگر ع

050) 
 

 51. نمایهد و نمهایث     تبدیل می 00مبنای  بهرا خوانده،  2ای که عددی در مبنای  برنامه

 (:معادل جدول زیر)است  00معادل یک رقم مبنای  2هر چهار بیت مبنای . دهد می

مبنا

ی 

00 

مبنا

ی 

2 

 

مبنا

ی 

00 

مبنا

ی 

2 

 

مبنا

ی 

00 

مبنا

ی 

2 

 

مبنا

ی 

05 

مبنا

ی 

2 

 

1 
11

11 
 0 

11

10 
 2 

11

01 
 4 

11

00 
 

3 
10

11 
 5 

10

10 
 0 

10

01 
 8 

10

00 
 

7 
01

11 
 1 

01

10 
 A 

01

01 
 B 

01

00 
 

C 
00

11 
 D 

00

10 
 E 

00

01 
 F 

00

00 
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 ,1110=0)آن  00باشهد، معهادل مبنهای     0100000101010مثال، اگر عدد بهاینری   عنوان به

8=1000, E=0010, 5=1010) 0815 است . 
 

 ای را خوانده، درصد کاراکتر، حرف کوچک،  ای که رشته برنامه. 0نویسی  پروژه برنامه

 . دهدحروف بزر ، ارقام و حروف صدادار را محاسبه کرده، نمایث می
 

 

 عی برای این برنامه تواب)دهد  ای که اعمال زیر را انجام می برنامه: 2نویسی  پروژه برنامه

سازی شده است و از توابع  یادهپصورت جداگانه  انجام هریک از اعمال دارد که به

 (.کند آماده پایتون استفاده نمی

 . کند دارد که کلیه حروف بزر  رشته را به حروف کوچک تبدیل می Lowerتابعی به نام 

 . کند دیل میدارد که کلیه حروف کوچک رشته را به حروف بزر  تب Upperتابعی به نام 

 . گردانددارد که طول رشته را  برمی strLenتابعی به نام 

 . کند ایی را در رشته دیگر کپی  میدارد که رشته strCpyتابعی به نام 

 کند آیا همه  کاراکترهای رشته رقم هستند یا نه؟ دارد که تعیین می isDigitsتابعی به نام 

کند آیا کلیه کاراکترهای رشته حروف الفبا هستند  میدارد که تعیین  isAlphasتابعی به نام 
 یا خیر؟

 . گرداند دارد که چند کاراکتر انتهای رشته را برمی rightتابعی به نام 

 . گرداند دارد که چند کاراکتر ابتدای رشته را برمی leftتابعی به نام 

 . کند مقایسه می باهمدارد که دو رشته را  strCmpتابعی به نام 

کاراکتر  nدارد که بخشی از رشته را از نقطه خاص به طول  substrی به نام تابع
 . گرداند برمی

کند  دارد که رشته عددی را به عدد صحیح تبدیل می convertToNumber تابعی به نام 
 . گرداند و برمی

 . دهد اتصال می باهمدارد که چند رشته را با کاراکتر جای خالی  joinتابعی به نام 

 . کند ای را در درون رشته دیگر درج می دارد که رشته  insertعی به نام تاب
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0 
 هاها و دیکشنریها، لیستمجموعه

 
 

 نماید که کلیدهای آن  ای که یک دیکشنری ایجاد میبرنامه"UPPER-CASE " و"LOWER-
CASE "ای را  های که رشت برنامه. باشند ها تعداد حروف کوچک و بزرگ می و مقادیر آن

 .کندشمارش می خوانده، تعداد حروف بزرگ و کوچک آن را 
 

 دهد ای که یک لیست را گرفته، عناصر تکراری آن را یکتا کرده و نمایش می نامهرب. 
 

 با استفاده از حلقه )دهد  ای که یک لیست را گرفته، مجموع اعضای آن را نمایش می برنامه
 (.تکرار

 

 دهد ترین مقدار آن را نمایش میته، بزرگای که یک لیست را گرف برنامه. 
 

 است یا خیر ؟( تهی)کند آیا لیست خالی  ای که بررسی می برنامه 
 

 ها حداقل یک عضو مشترک دارند یا  کند که آیا آن ای که دو لیست را گرفته، تعیین می برنامه
 خیر؟

 

 کند صورت تصادفی انتخاب می ای که یک عنصر از لیست را به برنامه. 
 

 دهد ترین مقدار آن را نمایش می ای که لیستی را دریافت کرده، دومین کوچک رنامهب. 
 

 دهد های آن لیست را نمایش می یرمجموعهزای که یک لیست را دریافت کرده، تما   برنامه. 
 

 یرمجموعه لیست دیگر است یا خیر؟زکند آیا لیستی  ای که چک می برنامه 
 

 کند ر عنصر لیست اضافه میای که مقداری را قبل از ه برنامه. 
 'Red', 'Yellow'] 

 کند آیا تما  عناصر لیست با یک مقدار برابرند یا خیر؟ ای که تعیین می برنامه 
 

 کند ای که آخرین عنصر لیستی را با لیست دیگر جایگزین می برنامه. 
 

 دده تر باشند، نمایش می ی بیشمقدار خاصای که تما  مقادیر لیست را که از  برنامه. 
 

 ای که بدون متد  برنامهappend()  و حلقه تکرار یک لیستی را به انتهای لیست دیگر اضافه

 .کند می
 

 کند ای که دو دیکشنری را با ه  ادغا  می برنامه. 
 

 کند ای که تما  مقادیر دیکشنری را با ه  جمع می برنامه. 
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 کند ای که تما  مقادیر دیکشنری را باه  ضرب می برنامه. 
 

 کند ای یک دیکشنری را مرتب می مهبرنا. 
 

 دهد ترین مقدار یک دیکشنری را نمایش می ترین و بزرگای که کوچک برنامه. 
 

 ها یکی باشد  ای که دو دیکشنری را دریافت کرده، مقادیر دو دیکشنری که کلیدهای آن برنامه
 .کند کند و دو دیکشنری را ترکیب می را با ه  جمع می

 

 ها نمایش  تر را به همراه کلید آن یکشنری را دریافت کرده، سه مقدار بزرگای که یک د برنامه
 .دهد می

 

 کندیست ترکیب میدر لها را  ای یک دیکشنری را دریافت کرده، مقادیر آن برنامه. 
 

 کند ای که مقادیر کلید  دو دیکشنری را با ه  مقایسه می برنامه. 
 

 دهد یداکرده، نمایش میپمجموعه را  ترین مقدار یک ترین و بیش ای که ک  برنامه. 
 

 دهد ای که به روش بازگشتی مجموع عناصر لیست را حساب کرده، نمایش می برنامه. 
 

 دهد یداکرده، نمایش میپاز لیست مرتب را  شده حذفای که یک عدد  برنامه. 
 

 ار ب2یک عضو  جز بهکه همه اعضای آن  یطور بهکند  ای که یک لیست را دریافت می برنامه
 .دهد یداکرده و نمایش میپ، شده استبار تکرار  اند، برنامه عضوی را که یک تکرار شده

 

 یک عضو سه بار تکرار  جز بهکند که تما  اعضای آن  ای که یک لیست را دریافت می برنامه
 .دهد اند، عضوی که سه بار تکرار نشده را نمایش می شده

 

 دهد یا  کند که آیا تشکیل مربع جادوئی را می تست میای که ماتریسی را  دریافت کرده،  برنامه
ی آن یک عدد باشد و قطرهاها خیر؟ مربع جادوئی، مربعی است که جمع سطرها و ستون

 (:مانند شکل زیر )

  
 
 

 کند و  صورت تصادفی انتخاب می ای که یک لیست را گرفته، یک آیت  از لیست را به برنامه
 .دهد نمایش می
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 فصل

7 

ها،کالس: گرانویسی شی برنامه  
 وراثت و چند ریختی

 
 

 ای که کالسی به نام برنامهSavingAccount این کالس از متغیری به نام . کندایجاد می
annualInterestRate  هر . کندها استفاده میبرای ذخیره سازی نرخ سود همه حسا

-باشد که مقدار پامی SavingBalanceخصوصی به نام  شی از این کالس شامل متغیر

متدی به نام . داردانداز جاری سپرده را در خود نگه می
CalculateModifyInterest() نمایددارد که سود ماهانه را با فرمول زیر محاسبه می: 

(SavingBalance * annualInterestRate)/02 
SavingBalanceسپا سود را به  کالس متد استاتیکی به نام . مایدناضافه می 
ModifyInterestRate که به مقدار فیلد   annualInterestRate یک مقدار جدید  

-در این برنامه دو شیء به نام. کندای که از این کالس استفاده میبرنامه. دهدتخصیص می

saver0های  و   saver2 ر نسبت دال 411111دالر و  211111کند و به هر یک تراز  ایجاد می 
مقدار . هد می annualInterestRate -دهد و سپا سود ماهانه را حسا  میقرار می% 3را  

saver0کند و تراز را برای  و   saver2 سپا مقدار . هد محاسبه کرده، نمایث می 
annualInterestRate نماید و تراز جدید دهد و سود ماه بعد را حسا  میقرار می% 5را  

تراز همان فیلد )دهد ها نشان می را برای هر یک از حسا savingBalance (.است   
 
 

  کالسی به نامChkNum های که دو متد به نامIsPrime()  وLeastComFactor() 

کند اول است یا را دریافت کرده، تعیین می xپارامتری به نام  ()IsPrimeمتد . دارد

کند و را دریافت می bو  aهای ، دو پارامتر به نام()LeastComFactorخیر؟ متد 

کوچکترین فاکتور مشترک، )گرداند ها را برمیکوچکترین فاکتور مشترک بین آن

 (.پذیر باشدبخث bو  aکوچکترین عدد اولی است که به هر دو پارامتر 
 

   اگر طول دو ضلع( C وB ) از مثلث و زاویه بین این دو ضلعAlpha توان می. باشد
 :زیر حسا  کردطول ضلع سوم را با فرمول 

 A
2
 = B

2
 + C

2
 – 2 * B * C * Cos(Alpha) 

B ،Cکالسی که  و   Alpha )طول ضلع سوم . کندرا دریافت می  A و متدهای مساحت و ( 
-مساحت و محی  مثلث به صورت زیر حسا  می. دهدمحی  را حسا  کرده، نمایث می

.شوند  

))()(( cpbpapp  = مساحت         2 / (محی )   p =      = (a + b + c) محی      
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 در )دهد های چند مربع را نمایث میها و محی ای که مجموع مساحتبرنامه

-ها  به صورت تصادفی تولید میها و مقادیر اضالع آناین برنامه تعداد مربع

 (. گردند

 

 ای که کالسی به نام کارمند برنامه(Employee )ای کند که اعضای دادهی میساز ادهیپ

ایهن کهالس اعضهای متهدی نظیهر      . بیل کهد، نهام، نهام خهانوادگی و حقهوق دارد     ق از

__init__() (سازنده کالس) ،__del__ () ( مخر  کهالس) ،calTax() (   بهرای محاسهبه

برای محاسبه دریافتی یا حقوق ) ()Pay، (برای محاسبه بیمه) ()calInsurance، (مالیات

-درصد حقوق می 01بیمه برابر با  . دارد (strی متد ساز ادهیپبرای ) __str__و ( خالص

تومان باشد، مالیات برابر صفر وگرنه اگهر   2411111تر یا مساوی اما، اگر حقوق کم. باشد

تومهان مبلهغ    2411111درصهد مهازاد بهر      01باشد،  5111111تا   2411111حقوق بین 

تها    2411111درصهد    01باشهد،    5111111وگرنه اگهر حقهوق بهاالی    . باشدمالیات می

حقهوق خهالص   . باشهد مالیات مهی  5111111درصد مازد بر  21تومان به عالوه   511111

 .حقوق  است  -(  مالیات+ بیمه )دریافتی برابر با 
 

  0.010هر متر )کند ای که اندازه پارچه را به یارد دریافت کرده، به متر تبدیل میبرنامه 
 (.یارد است

 

 مثلثی را دریافت کرده، محی  و مساحت مثلث را حسا  ای که قاعده و ارتفاع برنامه
 :گرددمحی  و مساحت مثلث به صورت زیر محاسبه می. کندمی

22 )()( قاعدهارتفاع    محی  مثلث= + ارتفاع + قاعده 
o 2   / مساحت مثلث= قاعده × ارتفاع 

 
 

 زمان را دریافت کرده و آن را به صورت که ای برنامهAm (قبل از ظهر )یا 

Pm (بعدازظهر )دهدنمایث می . 
 
 

 بیضی را دریافت (  عرضی)و شعاع کوچک ( طولی(ای که شعاع بزر  برنامه

 : کندکرده، مساحت بیضی را با فرمول زیر محاسبه می

  شعاع بزر  * شعاع کوچک  * π   =مساحت بیضی 
 

 

 کندها استفاده میهای زیر را تعریف کرده و از آنای که کالسبرنامه: 
)کالس نقطه  Point ای ، دارای دو عضو داده( y و   x .است   
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)کالس دایره  Circle ، مشتق کالس ( Point است که اعضای   X و   Y را از کالس   Point بهه   
عالوه براین اعضا، اعضهای نظیهر   . بردارث می Radius ،Area() ،Perime() و   str() را نیهز   

.دارد  

های وراوت کالس ساختار سلسله مراتب  Point و   Circle .بینیدرا در شکل زیر می   

    Point                       Point                   

           public           X  تیصاخ

           public            Y تیصاخ

رتماراپ نودب      Point هدنزاس
رتماراپ ود اب Point    هدنزاس
                         ()ToString دتم

           public           X  تیصاخ

           public            Y تیصاخ

رتماراپ نودب      Point هدنزاس
رتماراپ ود اب Point    هدنزاس
                         ()ToString دتم

    Circle                            Circle                        

            public Radius تیصاخ

Circle  رتماراپ نودب هدنزاس

Circle  رتماراپ ود اب هدنزاس

                               ()Area دتم

                           ()Perime دتم

                         ()ToString دتم

            public Radius تیصاخ

Circle  رتماراپ نودب هدنزاس

Circle  رتماراپ ود اب هدنزاس

                               ()Area دتم

                           ()Perime دتم

                         ()ToString دتم

                         oint                          oint

                               X    تیصاخ

                              Y   تیصاخ  

                               X    تیصاخ

                               Y   تیصاخ  
 

 های مربع ای که کالسبرنامه(Square )  کهالس  . کنهد سهازی مهی  و مسهتطیل را پیهاده

 .شودمستطیل از کالس مربع مشتق می
 

 گراد را به فارنهایت و درجه فارنهایهت را بهه   کالس استاتیکی که با دو متد درجه سانتی

بهرای تبهدیل   . کنهد ای که از این کالس استفاده مهی برنامه. کندراد تبدیل میگسانتی

 .شودهای زیر استفاده میها از فرمولدرجه

گراد درجه سانتی*  5/1+  42 = درجه به فارنهایت   

( درجه فارنهایت – 42* )  5/  1 = گراددرجه به سانتی   

.ه را دریافت کندشود تا نوع درجدر این برنامه منویی نمایث داده می  
 

 ای که کالس کسر برنامه(Fraction)   را پیاده سازی کرده، عملگرههای+ ،- ،* ،/  ،==  ،

و مخهرج   (x)کسر  دارای صورت )کندرا برای آن پیاده سازی می <=و  <،  >=، >،  =! 

(y) است .) 
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8 
 ها فایل

   خواند و تعداد را می( حرف)ای که نام فایل متنی را خوانده، سپا یک کاراکتر برنامه

 .دهدتکرار حرف خوانده شده را در فایل شمارش کرده و نمایث می

 

  کند که آیا فایل یک فایل ی که نام فایلی را خوانده، تعیین میابرنامهBMP  است یا

 . باشد ox31و بایت دوم آن  ox32است که بایت اول آن  BMPخیر؟ فایلی با نوع 
 

  ای که نام یک فایل متنی را از کاربر دریافت کرده، اطالعات آن را بر روی برنامه

 (. از حلقه تکراربدون استفاده )دهدصفحه نمایث نشان می
 

  ای که نام یک فایل متنی را از کاربر دریافت کرده، اطالعات آن را در یک لیست برنامه

 . دهدکپی کرده و اطالعات لیست را نمایث می
 

 ترین طول را ای که نام یک فایل متنی را از کاربر دریافت کرده، کلماتی که بیثبرنامه

 . دهددارند، نمایث می
 

  که نام یک فایل متنی را از کاربر دریافت کرده،  تعداد خطوط آن را نمایث  ایبرنامه

 . دهدمی
 

 ای که نام یک فایل متنی را از کاربر دریافت کرده،  تعداد تکرار هرکلمه را برنامه

 . دهدشمارش کرده و نمایث می
 

 ت را در آن ای که نام یک فایل متنی را از کاربر دریافت کرده، اطالعات یک لیسبرنامه

 . دهدنویسد و سپا اطالعات آن فایل را نمایث میمی
 

 ای که نام دو فایل را از کاربر دریافت کرده، اطالعات یک فایل را در فایل دیگر برنامه

 (. بدون استفاده از حلقه)کندکپی می
 

 کیب  ای که نام دو فایل را از کاربر دریافت کرده، اطالعات دو فایل را با هم تربرنامه

 . دهدکرده، بر روی صفحه نمایث نشان می

  ای که نام فایلی را از کاربر دریافت کرده، اطالعات یک خ  را به طور تصادفی برنامه

 . دهدانتخا  کرده و  نمایث می
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  ای که نام فایلی را از کاربر دریافت کرده، کاراکتر خطوط جدید برنامه('\n' ) آن را

 . دهدات را نمایث میحذف کرده  و بقیه اطالع

 

  دهد ای که نام و مسیر فایل فعلی در حال اجرا را نمایث می برنامه. 
 

  کند یابی پیدا می ای که به متغیرهای محیطی دست برنامه. 
 

  ای که نام فایلی را خوانده،  برنامهn دهد سطر اول آن را نمایث می. 
 

  ای که نام فایلی را خوانده،  برنامهn  دهد را نمایث میسطر آخر آن. 
 

  دهد ای قرار می ای که نام فایلی را خوانده، اطالعات آن را در آرایه برنامه. 
 

  دهد ای نام فایلی را خوانده، اندازه آن را نمایث می برنامه. 
 

  خواند و خطوطی از فایل  ای که نام یک فایلی را خوانده، سپا دو عدد را می برنامه

 .دهدها قرار دارند را به صورت آرایه نمایث میکه  در این سطرها و بین آن
 

  ای که اطالعات یک فایل را خوانده، و در خودش از آخرین خ  به اولین خ   برنامه

 (.کند اطالعات فایل را برعکا می)نویسد می

 

   یعنی، اطالاعات فایل اول را . کندای که اطالعات دو فایل را با هم تعویض می برنامه

 .کندو اطالعات فایل دوم را در فایل اول کپی میدر فایل دوم 

 

  کند که آیا این فایل از نوع ای که نام فایلی را خوانده، تعیین میبرنامهGIF  است یا

 .باشند "GIF7"های اول تا چهارم آن است که بایت GIFخیر؟ فایلی با نوع 
 

  حروف بزر  تبدیل کرده ای که نام فایلی را خوانده و اطالعات آن فایل را به برنامه

 .نویسددر خودش می
 

  ای که نام یک فایل برنامهCSV  را خوانده، کلمات آن را جدا کرده و هر کلمه را در

با کاما از  هایی متنی هستند که کلمات آن، فایلCVSهای فایل. کندیک سطر چاپ می

 . شوندیکدیگر جدا می
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   ای که نام یک فایل و عدد برنامهn خوانده، سپا  راn  سطر انتهای فایل را از انتها به

 .دهدابتدا نمایث می

 
  ای که نام یک فایل و برنامهn  ،را خواندهn  سطر ابتدای فایل را از انتها به ابتدا نمایث

 . دهدمی

  ای که نام یک فایل و عدد برنامهn  را خوانده و ازn  امین سطر فایل تا انتهای فایل را

 .ددهنمایث می

 دهد ای که نام فایلی را خوانده، اطالعات شماره سطرهای فرد آن را نمایث میبرنامه 
 

  ها را در فایل خواند و اطالعات آن فایلای که نام چند فایل را از ورودی میبرنامه

kol.txt  در پوشهData  درایوD برای خاتمه کاربر باید به جای نام فایل )کند ادغام می

Enter (.یعنی نام فایل را وارد نکند)ر دهد را فشا) 
 

   های اول و دوم را یک خواند و خطوط فایلای که نام سه فایل را از کاربر میبرنامه

یعنی، یک خ  از فایل اول و یک خ  از فایل دوم و )نویسد دو میان در فایل سوم می

 (.دهدهمین روند را ادامه می
 

   خواند و اطالعات فایل اول انده، سپا دو عدد را میای که نام دو فایل را خوبرنامه

نویسد، به طوری که خطوط بین بازه بسته بین این دو عدد را در را در فایل دوم می

 .نویسدفایل دوم نمی

 

  خواند و تعداد تکرار این کلمه ای که نام فایلی را خوانده، سپا یک کلمه را میبرنامه

 . کنددر فایل را شمارش می
 

 


