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  بسمه تعالی

  

  االت حلقهمجموعه سؤ

  

  : بنویسید که يبرنامه ا

 .آنقدر عدد بگیرد تا به عدد ورودي صفر برسد، سپس معدل این اعداد را چاپ کند .1

 .دد را بخواند و بزرگترین آنها را چاپ کندع 20 .2

 .عددي بگیرد ، تمام اعداد زوج کوچکتر از آنرا چاپ کند .3

 .بخش پذیر نیستند را چاپ کند 5بخش پذیر هستند ولی بر  3که بر  bو  aبگیرد ، تمام اعداد بین  bو  aدو عدد  .4

 .عدد بگیرد ، تعداد اعداد زوج در بین آنها را چاپ کند 100 .5

 .است را چاپ کند 7عدد از ورودي بخواند ، میانگین آنهایی که یکانشان  100 .6

7. N ندرا از بگیرد و حاصل عبارات زیر را چاپ ک : 

a. 1 + 2 + 3 + 4+ .  .  . +� 
b. 1 − 2 + 3 − 4 +  .  .  .  � 
c. 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗.  .  .∗ � 
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8. N   را بگیرد و قسمت صحیح√N .را پیدا کند 

9. N  دو رقم اعشار  تا را بگیرد و√N را پیدا کند. 

 .وارد شده را بنویسد 6تا وقتی اعداد زوج وارد میشوند عدد بگیرد، وقتی عددي فردي وارد شد تعداد مضارب  .10

 .عددي بگیرد ، اگر اول است بگوید اول است ، و گرنه یکی از مقسوم علیه هایش را چاپ کند .11

 .بخش پذیرند را چاپ کند cرا که بر  bو  aرا بگیرد و اعداد بین  cو  bو  aسه عدد  .12

 .را حساب کند !nبگیرد و  nعددي مانند  .13

 .ستند را چاپ کنده 1000اعداد سري فیبوناچی که کوچکتر از  .14

 .عدد اول سري فیبوناچی را چاپ کند 30 .15

 .آنها را چاپ کند کوچکترینعدد بگیرد و اختالف بزرگترین و  20 .16

 .تا بزگترین آنها را پیدا کند 2عدد را بخواند و  20 .17

 .چاپ کند دانه دانه عددي را بخواند و ارقام آنرا .18

 .عددي را بخواند و ارقام آنرا را برعکس کند .19

 .و بگوید که آیا تعداد ارقام زوج و فرد آن برابر است یا نه بگیردعددي را  .20

 . چاپ کندبه آن را  11عددي بگیرد، نزدیکترین مضرب  .21

 .و آنرا چاپ کنداي  19یا مضرب  استنزدیکتر اي به آن  17مضرب آیا بگویید عددي بگیرد و  .22

 .است 100000بزرگتر از بگوید چندمین جمله سري فیبوناچی اولین جمله اي است که  .23

 سه عدد بگیرد، بگوید کدام دو عدد فاصله شان کمتر است. .24

 .یا خیر میتوان مثلث ساخت (به عنوان طول ضلع) سه عدد بگیرد، بگوید آیا با این سه عدد .25

26. N بدون استفاده از  را گرفته وpow 1   : مجموع روبرو را حساب کند� + 2� + 3� + …  +  N� 
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 .ارقام زوج آنرا بگوید چند تاستعددي بگیرد و تعداد  .27

 .چاپ کنداسبه کرده و مح powبدون استفاده از  را �2تا  �2جمع  .28

 .حساب کند powبدون استفاده از  را  ��بگیرد و  bو  aدو عدد مانند  .29

 .ا مجموع ارقام فرد آنیعددي بگیرد و بگوید مجموع ارقام زوج آن بیشتر است  .30

 .تاس را چاپ کند 2پرتاپ  يهاحالت .31

 باشد؟ 10تاس را پرتاپ کرد جوري که جمعشان  3بگویید به چند طریق میتوان  .32

 .کوچکتر از آنرا چاپ کند 2عددي را بگیرد، بزرگترین توان  .33

 عددي بگیرد و جمع ارقام آنرا حساب کند. .34

 .رقم بزرگتر موجود در عدد را چاپ کند 2، رقمی را بگیرد 6عددي  .35

 عدد صفر دارند. 2و  3به ترتیب  1002و  1000مثالً  آنرا بشمارد. رقم هاي صفرعددي از کاربر بگیرد و تعداد  .36

 دارند. 2عامل  1، 10تا و  2، 4مثالً  دارد. 2عددي بگیرد و بگوید چند عامل  .37

 بیشتر از همه تکرار شده. 2، 112223مثالً در  .عددي را بگیرد، بگوید چه رقمی در آن بیشتر از همه تکرار شده .38

 
 )و تو خالی (اشکال تو پر این اشکال را با ستاره چاپ کند .39

  

 

  

 .باشد 1آن (قطر گوشه باال چپ به گوشه پایین راست) صفر بکشید که فقط قطر اصلی  از کاراکتر 10در  10مربعی  .40

 .در میان با صفر و یک پر شده باشدبا صفر و یک بکشید که یکی  10در  10مربعی  .41

را وارد  91، 14، 11، 193، 10مثالً کاربر  نباشد از کاربر عدد بگیرد. 10تا هنگامی که جمع ارقام عدد وارد شده  .42

 است برنامه خاتمه می یابد. 10چون جمع ارقامش  91کند و پس از وارد کردن می

43. n  را از ورودي بخواند و جداول زیر را چاپ کند (مثال هاي زیر به ازايn=4  هستند ، برنامه شما باید به ازاي هرn 

 ي کار کند)ا

  

  

 

 

 .بوده است یا نه 10عدد بگیرد، بگوید در میان آنها عددي مضرب  10 .44

 .را چاپ کند 10در  10 جدول ضرب .45

 .دنباله اي از اعداد بگیرد تا جایی که دو عدد تکراري پشت سر هم داده شوند .46

 .رقم و عددي را بگیرد، بگوید آن رقم چند بار در آن عدد تکرار شده .47

 .مقسوم علیه هاي آنرا چاپ کندعددي بگیرد و  .48

 .3آن بیشتر است یا  2عددي بگیرد ، بگوید عوامل  .49

50. a  وb   را حساب کند  !��را بگیرد و. 

 .عددي بگیرد بگوید اول است یا نه .51

 .عدد بگیرد و براي هر کدام بگوید اول است یا نه ، آخر سر تعداد اعداد اول را هم بگوید 10 .52

 .بنویسد را 100اعداد اول کوچکتر از  .53

 است. 5و  2باشد، خروجی  100مثالً اگر عدد وارد شده  .عددي بگیرد بگوید چه عوامل اولی در آن وجود دارد .54

 باشد. 2^5*2^2باشد، خروجی  100مثالً اگر ورودي  .عددي بگیرد ، به عوامل اول تجزیه اش کند .55

 .تا زمانی که عددي اول وارد نشده بطور متوالی از کاربر عدد بگیرد .56
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تایی ها  100تایی ها،  10عددي را بگیرد و بگویید بزرگترین رقم آن در چه ارزش مکانی اي قرار دارد. (مثال ارزش  .57

 تایی قرار دارد.1000است در مرتبه  8، بزرگترین عددش که 18356. مثالً عدد یا ...)

 .را چاپ کند دو عدد بگیرد، اعداد اول بین این دو عدد .58

 .را پیدا کند 200اولین عدد اول بعد از  .59

 چاپ می شود. 2وارد شوند،  48و  100. مثالً اگر اعداد ها را چاپ کنددو عدد بگیرد، عوامل اول مشترك بین آن .60

عددي بگیرد و بگوید چه عاملی بیشتر از همه در آن تکرار شده است (اگر چند عامل با تعداد مساوي وجود داشت،  .61

 خواهد بود. 5وارد شود، خروجی  100مثالً اگر عدد  بزرگترین آنها را انتخاب کند).

 .بیشتر است 1000تا  1تایی بین  100بگوید تعداد عوامل اول در کدام یک از بازه هاي  .62

 .دو عدد بگیرد و ب.م.م  و  ك.م.م  آنها را حساب کند  .63

 را چاپ کند.عددي بگیرد، نزدیک ترین عدد اول به آن .64

هستند و هر جمله بعدي از جمع  1را چاپ کند. (یعنی سه جمله اول  ازاي سه عددسري فیبوناچی به جمله اول  20 .65

 سه جمله قبلی اش ساخته میشود)

 نفر بیشتر میشود Nدرصد، بعد از چند سال جمعیت از  3میلیون است و رشد جمعیت  60جمعیت ایران  .66

تا فاصله دارد همچنان به  10اش کمتر از عدد از کاربر بگیرد و پس از آن تا وقتی که عدد جدید با قبلی  10حداقل  .67

 گرفتن عدد ادامه دهد.

 .را ندارید) pow(حق استفاده از  میشود را چاپ کند �5بزرگتر از  nاولین عددي که به ازاي آن ! .68

 عدد بگیرد و اگر این اعداد با سیر صعودي یا نزولی وارد شده بودند پیغام دهد. 10 .69

 .وقت سه عدد پشت سر هم تکراري بود از برنامه خارج شود دنباله اي از اعداد را بگیرد، هر .70

دارد (بدون در سمت راست خودش در هم ضرب شوند جواب چند صفر انتهایی  اعداد عدد بگیرد، بگوید اگر این 10 .71

 .یر جا نشود)ب کند، چون ممکن است جواب در متغاینکه ضر

  .بخش پذیرند را بنویسد 7 5 3 2عدد عدد از چهار  2بر فقط که  100تعداد اعداد کوچکتر از  .72

 .د مربع کامل است یا نه (از طریق تجزیه به عوامل اول)عددي را بگیرد، بگوی .73

74. n  عدد اول بعد  10را بگیرد وn .را چاپ کند 

 .انتخاب کرد را نمایش دهید (ترتیب مهم باشد یا نباشد) 6تا  1عدد از میان اعداد  3طرقی که میتوان  .75

(یعنی عدد وارد شده بزرگتر یا مساوي  کاربر بگیرد و پس از آن تا وقتی اعداد سیر صعودي دارند عدد از 10حداقل  .76

 همچنان به گرفتن عدد ادامه دهد. قبلی است)

10) > �2اي را پیدا کند که به ازاي آن  nکوچکترین  .77 ∗  شود.می �(�

 ها زوج است)چاپ کند. (میدانیم تعداد عاملعددي را بگیرد و میانگین دو عامل وسطی (از لحاظ کوچک و بزرگی) را  .78

79. N  است را پیدا کند. 1را از کاربر بگیرد و اولین عدد اول بعد از آن که یکانش 

 چقدر است. 100از  ردو عدد اول (پیش سر هم) کوچکت د بیشترین فاصله بینبگوی .80

 دو عدد بگیرد و بگوید چند جمله سري فیبوناچی بین این دو عدد وجود دارد.  .81

 عامل اول را دارا بوده است نمایش دهد. تعداد عدد بگیرد و از میان آنها عددي را که بیشترین  10 .82

 را پیدا کند. 100ترین عدد به عدد بگیرد و از میان آنها نزدیک 25 .83

 عدد بگیرد و مجموع اعدادي را که عددي قبلی و بعدي شان یکی است را چاپ کند. 21 .84

 به آنرا چاپ کند. 2توان عددي را بگیرد و نزدیک ترین  .85

 تا) و بگوید پنچ تایی چندم مجموعش بیشتر بوده است. 25تایی عدد از کاربر بگیرد (کال  5تا  5 .86

 شود. 200تا شود و یا مجموع آنها بیشتر از  30آنقدر عدد بگیرد که یا تعداد اعداد گرفته شده بیشتر از  .87

 تا اختالف دارند؟ 10شان بیشتر از قبلینسبت به ها از آنعدد بگیرد و بگوید چند تا  20 .88

 است را پیدا کرده و چاپ کند. 13عددي بگیرد و اولین عدد بعد از آن که جمع یکان و دهگانش  .89

 عدد دورقمی بگیرد و بگوید بزرگترین رقم در بین ارقام این اعداد در جایگاه یکان است یا در جایگاه دهگان. 20 .90

 عددي که بزرگترین یکان را داشته کوچکترین دهگان را هم دارد؟عدد بگیرد و بگوید آیا همان  20 .91

اي بوده یا نه و اگر بوده اولین آنها  11عدد بگیرد، پس از اتمام گرفتن اعداد بگوید آیا در بین آنها عدد مضرب  20 .92

 را چاپ کند.

 ).شوندمیاب و خودش هم حس 1تا مقسوم علیه دارند ( 8عدد بگیرد و بگوید چند تاي آنها دقیقا   30 .93
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عدد تنها یکی با بقیه متفاوت است، برنامه باید عدد متفاوت را پیدا کرده  15عدد بگیرد، میدانیم که در بین این  15 .94

 و چاپ کند.

 است را چاپ کند. 10عدد بگیرد و شماره اولین و آخرین عددي که مجموع یکان و دهگانش  100 .95

اگر چنین عددي نبود، تعداد اعداد  آنها را پیدا کرده و چاپ کند.در میان  3عدد بگیرد و پنجمین عدد مضرب  30 .96

 را چاپ کند. 3مضارب 

 آمده است را چاپ کند. 17عدد بگیرد و اعدادي را که بعدشان عددي مضرب  30 .97

 د چند تا از اینها جزء سري فیبوناچی هستند.عدد بگیرد و بگوی 20 .98

 .(به شرط دقت کنید!) 50شود و یا تعداد شان بیشتر از  1000آنقدر از کاربر عدد بگیرد تا مجموع اعداد بیشتر از  .99

 شود :می 2تر از اي را پیدا کند که به ازاي آن مجموع زیر بزرگ nکوچکترین  .100
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مشابه اعداد قبلی  3مانده اش بر بگیرد : عدد جدید باید باقیتا وقتی قاعده روبرو برقرار است از کاربر عدد  .101

مانده اعداد بر را تغییر دهد و از آن به بعد باقی 3مانده بر تواند قاعده باقیباشد می 5باشد. تنها اگر عددي مضرب 

 باید مشابه آن باشد. 3

را  42و  73دو عدد  4723گر بدهیم عددي را بگیرد و یکی در میان با ارقام آن دو عدد جدید بسازد. مثال ا .102

 بسازد.

 باشد. 1مانده تقسیم عدد گرفته شده بر آن عددي بگیرد و کوچکترین عددي را پیدا کند که باقی .103

 عددي را بگیرد و بگوید رقم تکراري دارد یا نه. .104

چاپ کند مثالً  تومانی را نمایش دهد. 5و  2،  1تومانی با سکه هاي  100تمام حالت هاي خرد کردن یک  .105

 تومانی. 5سکه  18تومانی و  2سکه  4تومانی،  1سکه  2به معناي  5*2,18*1,4*2

 تا بزرگترین آنها چندمین اعداد بودند. 3عدد بگیرد و بگوید  20 .106

 یا نه.وارد شده ید آیا بزرگترین عدد اول قبل از کوچکترین عدد اول عدد از کاربر بگیرد و بگو 100 .107

 .noو در غیر این صورت  yes از یک عامل اول تشکیل شده بود پیغام دهد عددي را بگیرد و اگر تنها .108

است و یا ارقام آن به ترتیب  10به طور مکرر از کاربر عدد بگیرد تا به عددي برسد که یا جمع ارقامش مضرب  .109

 صعودي باشند.

یک رقم با عدد پیشین خود تا وقتی قاعده بازي نقض نشده از کاربر عدد بگیرد. قاعده بازي : عدد جدید تنها در  .110

 متفاوت است.

مثالً اگر  عددي را بگیرد و از روي آن عددي بسازد که جاي کوچکترین و بزرگترین رقم جا به جا شده باشد. .111

 خواهد بود. 8715باشد خروجی  1785ورودي 

را میتوان  2 نشان دهد. حدس گلدباخ : هر عدد زوج بزرگتر از 100حدس گلدباخ را در مورد اعداد کوچکتر از  .112

  به صورت مجموع دو عدد اول نوشت.

 عددي بگیرد و از روي آن عددي بسازد که تعداد عواملی که زوج بار تکرار شده اند نصف شده باشد. .113

 ، عدد وسطی (از لحاظ بزرگی و کوچکی) را پیدا کند. 200تا  100از میان اعداد اول بین  .114

 تا بیشتر شوند. 10گرفته شده از  7آنقدر از کاربر عدد بگیرد تا اعداد مضرب  .115

 تا شوند. 10دارند بیشتر از  2عامل  5از کاربر عدد بگیرد تا اعدادي که بیشتر از  .116

 را حساب کند. عددي را بگیرد و جمع عوامل اول آن .117

 عددي را بگیرد و بگوید چند عامل اول متفاوت دارد. .118

وسطی (از لحاظ کوچک و بزرگی) و اگر زوج بود هایش فرد بود عامل علیهعددي را بگیرد، اگر تعداد مقسوم .119

 میانگین دو عامل وسطی را چاپ کند.

120. n  وk  را بگیرد و√n� .را تا سه رقم اعشار حساب کند 

121. n  در محیط متن و گرافیک، البته به جز اعداد که فقط در محیط  اشکالی مشابه شکل زیر را رسم کندرا بگیرد و)

 ).متنی باید باشد
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N سطر  

1 1 1 1 1 

1 2 2 2 2 

1 2 3 3 3 

1 2 3 4 4 

1 2 3 4 5 

1 6 11 16 21 

2 7 12 17 22 

3 8 13 18 23 

4 9 14 19 24 

5 10 15 20 25 
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