
5حلی  –دبیرستان متوسطه دوره اول   

 ++c در for حلقه

 :به صورت زیر است for ساختار حلقه ++c در

 

for ( start_value; loop condition; increment_number){ 

// YOUR_CODE_HERE 

} 

 

 :سه پارامتر میگیرد  for همانطور که میبینید حلقه

Start value :  

 )ال تعریف شمارنده حلقه و مقدار دهی آندر این قسمت ما مقدار دهی اولیه برای حلقه را انجام میدهیم.)معمو

Loop condition :  

شرط حلقه است بدین صورت که تا موقعی که این شرط درست باشد حلقه به کار خود ادامه میدهد در غیر این 

 .صورت برنامه از حلقه خارح میشود

Increment number :  

 .می شوداین قسمت برای شمارنده حلقه است که هر بار اضافه یا کم 

فقط باره اول اجرا  start value در هر دور حلقه اجرا میشود و increment number و loop condition قسمت

 .شود می

 

    for (int i = 0; i < 10; i++){ 

        cout << i << endl; 

    }  

 .وجی برنامه باال به صورت زیر استخر
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 .را چاپ کند hello بار واژه 100کد زیر ما یک حلقه ای نوشتیم که 

    for (int i = 0; i < 100; i++){ 

        cout << "hello" << endl; 

    }  

 

شروع شده و شرط حلقه تا موقعی هست که شمارنده بزرگتر از صفر است و  100از  i همانطور که میبینید شمارنده

 .شمارنده کم میکنیم در هر بار اجرا حلقه در قسمت آخر یکی از

 :هست آزمایش کنید در زیر مثال هایی 

 

for (int i = 0, j = 10; i < 10; i++, j--) { 

        cout << j << endl; 

 

    } 
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---------------------// 

 

    for (int i = 0; i < 100;) { 

        cout << i << endl; 

    } 

---------------------// 

 

    for (int i = 0;; i++) { 

        cout << i << endl; 

    } 

---------------------// 

 

    for (int i = 0;;) { 

        cout << i << endl; 

    } 

    for (;;) { 

        cout << "hello" << endl; 

    } 
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