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فصل 5

برنامه نویسی اندروید

شاید خود اندی رابین )خالق اندروید / مدیر کنونی تیم توسعه اندروید در شرکت گوگل( هم زمانی که داشت در شرکت 
کوچک اندروید روی تولید نرم افزار برای گوشی های موبایل کار می کرد فکرش را نمی کرد که روزی شرکت گوگل، غول 

بزرگ دنیای فناوری و اطالعات آن را بخرد و بعد آن اندروید به اوج برسد.
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شایستگی برنامه نویسی اندروید

هدف از این شایستگی عبارت اند از:
 بررسی مفاهیم ابتدایی برنامه نویسی جاوا
switch / if-else بررسی دستور شرطی 

do-while / while / for بررسی دستور تکرار 
 بررسی آرایه ها

استاندارد عملکرد

اندروید، هنرجویان  اتمام واحد یادگیری و کسب شایستگی برنامه نویسی  از  پس 
قادر خواهند بود Application تخت بیمارستان را تولید کنند..
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مقدمه 

در این تمرین ها هدف آشنا شدن هنرجو با مثال هایی متفاوت و دستورات مختلف 
در زبان برنامه نویسي جاوا است.

انجام تمرین ها توسط هنرآموز )هدف از تمرین ها حل مسائل گروهي هنرجویان مي باشد(

مراحل اجرایي تمرین ها:
 ابتدا بهتر است هنرآموز محترم براي هر تمرین کالس را گروه بندي نما و هر 
باید  بپرسد  از هنرجویان  جلسه گروه هاي متفاوت و همچنین جهت حل مسئله 
را درگیر  را جویا شود. و هنرجویان  و نظرات گروه ها  را حل کرد؟  چگونه مسئله 
حل مسئله نماید. سپس هنرآموز محترم خود ابتدا با زبان فارسي ساده مسئله را 

تحلیل نماید.
 نیاز است تمرین به زبان ساده تحلیل شود. سپس بهتر است فلوچارت برنامه 

رسم گردد در نهایت به سراغ کد نویسي به زبان جاوا برویم.

تمرین 1 برنامه  ای بنویسید که وزن جسمي  را بر حسب گرم از ورودي بگیرد آنگاه خروجي 
مشخص سازد که چند کیلو و چند گرم است.

تحلیل ساده مسئله: 
1 قرار است در این سؤال ابتدا وزن جسم را به عنوان ورودي دریافت کنیم. )وزن 

جسم برحسب گرم دریافت مي شود(
2 سپس وزن را به گرم دریافت می کند و آن را به صورت دستی به کیلوگرم تبدیل 

نماییم. جهت این کار یك رابطه ریاضي وجود دارد.
 و بهتر است براي هنرجویان مثال بزنیم. که 3125 گرم پرتقال چند کیلوگرم و 

چند گرم است؟

    

10003125 3
3000
125 پس می توانیم بگوییم سه کیلوگرم و 125 گرم است.

تحلیل جهت کدنویسی:
1 یك کالس با نام دلخواه ایجاد مي کنیم.

2 سپس یك متد main تعریف مي کنیم و دستورات را داخل آن مي نویسیم.
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public class class_name {
    public static void main)String[] args( {  
              }
}

ابتدا از هنرجویان پرسیده شود چند متغیر جهت حل مسأله نیاز داریم. )دو   3
متغیر یکي براي گرم و یکي براي کیلوگرم(

سپس نوع متغیر را مشخص مي کنیم )جهت اعداد صحیح: int( )جهت اعداد اعشاری 
 )f loat

f loat  g,
f loat  kg,

4 مشخص مي کنیم ما چه دستوراتي اطالعات را از کاربر دریافت مي کنیم. و با 
چه دستوراتي اطالعات را به خروجي مي بریم.

دستور دریافت اطالعات :
Scanner user_input = new Scanner) System.in (;
Variable = user_input.next) (;

منظور از Variable  اسم متغیر دلخواه می باشد.

دستور خروجي اطالعات :
System.out.print)«Enter your output: »(;

 در این مرحله عملیات ریاضي را توضیح مي دهیم.
kg=k/1000         به 1000 را در متغیر کیلوگرم مي نویسیم g خارج قسمت تقسیم
g=g%1000                   به 1000 را در متغیر گرم مي نویسیم ؛ g باقیمانده تقسیم
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تحلیل: قرار است در این سؤال سن فرد را به روز دریافت کنیم و قصد داریم مشخص 
کنیم فرد چند سال و چند ماه و چند هفته و چند روز زندگي کرده است.

1 یك کالس با نام دلخواه ایجاد مي کنیم.
2 سپس یك متدل main تعریف مي کنیم و دستورات را داخل آن مي نویسیم.

public class class_name {
 public static void main)String[] args( {
 }
}
3 ابتدا از هنرجویان پرسیده مي شود نیاز به چند متغیر جهت حل مسئله داریم.
years ← یك متغیر نیاز داریم، جهت اطالعات سال  
month ← سپس متغیر نیاز داریم، جهت اطالعات ماه  
week ← سپس متغیر نیاز داریم، جهت اطالعات هفته  
day ← پس متغیر نیاز داریم، جهت اطالعات روز  

4 مشخص مي کنیم ما چه دستورات اطالعات را از کاربر دریافت مي کنیم. و با چه 
دستوراتي اطالعات را به خروجي مي بریم.

دستور دریافت اطالعات :
Scanner user_input = new Scanner) System.in (;
Variable = user_input.next) (;

منظور از variable متغیر دلخواه می باشد

دستور خروجي اطالعات :
System.out.print)"Enter your output: "(;

5 در این مرحله عملیات تحلیل ریاضي است. )تحلیل ساده به همراه مثال(:

آنگاه در خروجی  از ورودی گرفته  بر حسب روز  را  بنویسید که سن شما  برنامه ای 
مشخص سازد که سن شما چند سال، چند ماه و چند هفته و چند روز دارد؟

تمرین2

فیلم تمرین 
شماره 1
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6 در این مرحله بعد از جویا شدن نظرهاي هنرجویان ابتدا یك مثال براي هنرجو 
مي زنیم ـ به عنوان مثال فردي که 1128 روز زندگي کرده چند سال و چند ماه و 

چند هفته و چند روز دارد؟

پس مي توانیم بگوییم فرد سه سال و یك ماه و0هفته و سه روز دارد.
خارج قسمت تقسیم به 365 مي شود که سال را نشان می دهد و سپس باقیمانده 
باقیمانده در نظر می گیریم و دوباره عملیات تقسیم را روی آن  را به عنوان روز 

انجام می دهیم.
خارج قسمت تقسیم روز به 30 ماه را نشان می دهد و سپس باقیمانده را به عنوان 
روز باقیمانده در نظر می گیریم و دوباره عملیات تقسیم را روی آن انجام می دهیم.

خارج قسمت تقسیم روز به 7 ماه را نشان می دهد و سپس باقیمانده را به عنوان 
روز باقیمانده در نظر می گیریم و دوباره عملیات تقسیم را روی آن انجام می دهیم.

خروجي باقیمانده به 365 مي شود.
Years=day/365 
Day = day%365
month = day/30
Day = day%30
week = day/7
Day = day%7
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هنرآموز محترم در این تمرین قرار است به هنرجویان دستور شرطي را آموزش 
دهیم و نیاز است بیشتر با دستور if آشنا شویم.

تحلیل ساده به زبان فارسي:
1 در این سؤال مي خواهیم 5 نمرة متفاوت یك دانش آموز را دریافت نماییم و 
سپس معدل 5 نمره را محاسبه کنیم؛ اگر معدل دانش آموز باالي 12 باشد به آن 

دانش آموز گفته مي شود، مشروط نیست، در غیر این صورت مشروط است.

تحلیل همراه با مثال:
2 به عنوان مثال نمرة ریاضي، شیمي ، فیزیك، ادبیات و نمرة معارف آقاي محمدي 

را دریافت مي کنیم.
جهت معدل گرفتن باید نمرات جمع شود سپس تقسیم بر تعداد نمرات شود. 

نمره ریاضی آقای محمدی:12
نمره شیمی آقای محمدی: 15/5

نمره فیزیك آقای محمدی: 14/25
نمره ادبیات آقای محمدی: 16

نمره معارف آقای محمدی: 17/25
75=12+15/5+14/25+16+17/25
15=75/5

این صورت  غیر  در  نیست  مشروط  باشد   12 از  بیشتر  محمدي  آقاي  معدل  اگر 
مشروط است.

در حال حاضر آقاي محمدي معدل 15 شده است و معدل 15 بیشتر از معدل 12 
است پس مشروط نیست.

تحلیل جهت عدد نویسي:
1 یك کالس با نام دلخواه ایجاد مي کنیم.

2 سپس یك متد main تعریف مي کنیم و دستورات را داخل آن مي نویسیم.

برنامه ای بنویسید که 5 نمره را بگیرد و معدل را محاسبه نماید. اگر معدل باالی 12 باشد 
پیغام )مشروط نیست( چاپ شود، در غیر این صورت پیغام )مشروط است ( چاپ شود؟

تمرین 3

فیلم تمرین 
شماره 2
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public class class_name {
  public static Void main)String[] args( {

  }
}

3 ازهنرجویان پرسیده مي شود نیاز به چند متغیر جهت حل مسئله داریم. در تحلیل 
قبل با مثال دریافتیم 5 متغیر جهت نمرات و یك متغیر براي مجموع  نمرات  ـ یك 

متغیر براي معدل نیاز داریم.
4 مشخص مي کنیم با چه دستوراتي اطالعات را از کاربر دریافت مي کنیم و با چه 

دستوراتي اطالعات را به خروجي مي بریم.

دستور دریافت اطالعات :
Scanner user_input = new Scanner) System.in (;
Variable = user_input.next) (;

منظور از variable متغیر دلخواه می باشد.

دستور خروجي اطالعات :
System.out.print) "Enter your output: "(;

5 کد نویسی:
معارف + ادبیات + فیزیك + شیمي + نمره ریاضي = مجموع نمرات
Sum= mark_R+mark_sh+mark_f+mark_a+mark_m;

  avg = Sum/ تعداد نمرات 
 If )arg >12(     →          اگر معدل < 12 بود

                                    چاپ کند مشروط نیست
else →                                     چاپ کند مشروط استدر غیر این صورت   
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تمرین 2 را به گونه ای تغییر دهید، که اگر سن محاسبه شده کمتر از 3 سال بود پیغام 
)خردسال( و اگر بین 3 تا 6 بود، پیغام )کودک( و اگر بین 6 تا 17 بود، پیغام )نوجوان( 
و اگر بین 17 تا 39 بود پیغام )جوان(، و اگر بین 39تا60 بود پیغام )میانسال( و باالتر 

از 60 بود پیغام )کهنسال( چاپ شود؟

تمرین 4

فیلم تمرین 
شماره 3



در این سؤال هنرآموز محترم به هنرجو دستورات تکرار پي در پي را معرفي مي کند. 
و براساس متغیر سال عمل مقایسه را انجام مي دهد. )جهت حل این سؤال نیاز 

است به ادامه تحلیل تمرین 2( بپردازیم.
                           if )years ≤ 3(                                     اگر سن دانش آموز کمتر از 3 باشد

چاپ کند خردسال
در غیر این صورت چنانچه سن دانش آموز بین 3 تا 6 باشد

                                    elseif )years > 3 88 years ≤ 6(                                 چاپ کند کودك 

در غیر این صورت اگر سن دانش آموز بین 6 تا 17 باشد
  elseif )years > 6 88 years ≤ 17(                               چاپ کند نوجوان

در غیر این صورت اگر سن دانش آموز بین 17تا 39 باشد
         elseif )years > 39 88 years ≤ 39(

در غیر این صورت اگر سن دانش آموز بین 39 تا 60 باشد
         elseif )years > 39 years ≤ 60(

چاپ کند میانسال
                           elseif )years > 60(                         در غیر این صورت اگر سن دانش آموز بین

چاپ کند کهنسال

122
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هنرآموز محترم در این سؤال هنرجو را با یك دستور شرطي دیگر بنام switch آشنا 
مي کند. هدف از دستور switch مشخص کردن یك عبارت براي ارزیابي و تعیین 
چندین جمله است که براساس مقدار این عبارت اجرا مي شود. متغیر هر کدام از 
به گزینة مورد نظر مقایسه  تا رسیدن   switch با مقدار عبارت دستور را  case ها 
مي کند اگر هیچ گزینه اي پیدا نشود یك شرط پیش فرض )Default( اجرا خواهد شد.

تحلیل جهت کد نویسي 
1 یك کالس با نام دلخواه ایجاد مي کنیم.

2 سپس یك متد main تعریف مي کنیم و دستورات را داخل آن مي نویسیم.
public class class_name {
  public Static void main)String[] args( {
 }
}

3 ازهنرجویان بپرسید که، نیاز به چند متغیر جهت حل مسئله داریم. چون صرفاً 
یك کاراکتر را از ورودي مي گیرد و براساس محتویات آن کاراکتر خروجي مشخص 
 ch مي شود. پس متغیر صرفاً یکي است و نوع آن از کاراکتراست. یك متغیر به نام

از نوع کاراکتر مشخص مي کنیم.
4 مشخص مي کنیم با چه دستوراتي اطالعات را از کاربر دریافت مي کنیم، و با چه 

دستوراتي اطالعات را به خروجي مي بریم.

دستور دریافت اطالعات :
Scanner user_input = new Scanner) System.in (;
variable = user_input.next) (;

منظور از variable متغیر دلخواه می باشد.

برنامه ای بنویسید که کاراکتری که نشان دهنده رنگی است، از ورودی بگیرد آنگاه به 
شما بگوید که چه رنگی را می خواهید انتخاب کنید؟ )اگر کاربر حرف r را وارد کرد 
پیغام رنگ قرمز چاپ شود، اگر کاربر حرف g را وارد کرد پیغام رنگ سبز چاپ شود، 
اگر کاربر حرف b را وارد کرد پیغام رنگ آبی چاپ شود، اگر کاربر حرف Y را وارد کرد 

پیغام رنگ زرد چاپ شود()برنامه با دستور switch نوشته شود(

تمرین 5

فیلم تمرین 
شماره 4
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دستور خروجي اطالعات :
System.out.print)"Enter your output: "(;

5 صرفاً یکي از قسمت هاي Switch را تحلیل مي کنیم )Switeh)ch و کدها را 
به همین ترتیب مي نویسیم.

اگر محتویات ch برابر با مقدار روبه روي case باشد، دستور زیر case اجرا مي شود. سپس 
ـ )دستور break کار خروج از عبارت Switch را انجام مي دهد( دستور break اجرا مي شود. 
Case R
  چاپ کند رنگ قرمز
Break

برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی دریافت کند آنگاه آن را به صورت معکوس چاپ کند تمرین 6

با دستور  را  این تمرین قرار است هنرجویان  به زبان ساده: هنرآموز محترم در  تحلیل 
While بیشتر آشنا کند While یکي از امکاناتي است که براي تکرار اجراي دستورات 
به کار مي رود. همچنین قابل ذکر است زماني که دستوراتی که بخواهند تکرار شوند، بیش 
از یک دستور باشند. باید آنها را بین { } قرار داد. پس از اینکه اجراي برنامه به دستور 
While رسید شرط حلقه تست مي شود. اگر شرط داراي ارزش درستي باشد. دستورات 

داخل حلقه اجرا مي شود وگرنه کنترل برنامه از حلقه خارج مي شود. 
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براي اینکه حلقه خاتمه پیدا کند باید شرط در داخل حلقه نقض شود. و اگر شرط 
همیشه درست باشد حلقه به تکرار بي نهایت اجرا مي شود.

مثال : در این تمرین مي خواهیم یك عدد را دریافت کنیم و سپس معکوس آن را 
چاپ مي نماییم به عنوان مثال 547= عدد مي خواهیم در خروجي 745 ببینیم. براي 

حل مسئله تا زماني که عدد بزرگ تر از صفر باشد باید عملیات زیر را تکرار کرد.

تحلیل جهت عدد نویسي
1 یك کالس با نام دلخواه ایجاد مي کنیم.

2 سپس یك متد main تعریف مي کنیم و دستورات را داخل آن مي نویسیم.
public class class_name {
 public static void main)String[] args( {

 }
}

از  یك عدد  داریم چون صرفاً  نیاز  متغیر  به چند  ابتدا هنرجویان سؤال شود   3
ورودي مي گیریم پس فقط یك متغیر مورد نیاز است.

   Int number .از نوع عدد صحیح number یك متغیر تعریف کردیم به نام
4 مشخص مي کنیم با چه دستوراتي اطالعات را از کاربر دریافت مي کنیم. و با چه 

دستوراتي اطالعات را به خروجي مي بریم.

دستور دریافت اطالعات :
Scanner user_input = new Scanner) System.in (;
variable = user_input.next) (;

منظور از variable متغیر دلخواه می باشد.

دستور خروجي اطالعات :
System.out.print)"  Enter your output: "(;

انجام مي دهد جهت  را  عملیات  است.  بزرگ تر صفر  عدد  که  زماني  تا  برنامه   5
این کار از دستور While استفاده مي کنیم.

چون دستوراتي که مي خواهند تکرار شوند بیشتر از 2 است داخل {} مي گذاریم.
پس چاپ مي کنیم باقیمانده تقسیم عدد 10 را که همان مرحله )1( است. و در 
نتیجه خارج قسمت تقسیم عدد به 10 را به عنوان عدد در نظر مي گیریم و این 

کار را تا زماني که عدد بزرگ تر از صفر است تکرار مي کنیم.



126

تحلیل به زبان ساده: هنرآموز محترم در این تمرین قرار است، هنرجویان را با دستور 
این  با  است   While تکرار  مانند ساختار   do تکرار  آشنا کند ساختار   do-while
تفاوت که در ساختار While شرط حلقه در ابتداي حلقه تست مي شود. در حالي که 
در do-while شرط حلقه در انتهاي حلقه تست مي شود. بنابراین دستورات موجود 

در حلقه do در هر حال، حداقل یکبار اجرا مي شود.
تحلیل با مثال : 

در این تمرین قرار است کاربر تعدادي عدد وارد کند و تا زماني که صفر وارد نکرد. 
اعداد را با یکدیگر باهم جمع شوند.

به عنوان مثال کاربر عدد 54 را وارد کرده است. 54 = عدد
زماني که صفر وارد شود مجموع اعداد به دست آمده خارج مي شود و برنامه تمام مي شود.

1 یك کالس با نام دلخواه ایجاد مي کنیم.
2 سپس یك متدل main تعریف مي کنیم و دستورات را داخل آن مي نویسیم.

public class class_name {
 public static void main)String[] args( {
 }
}

3 ابتدا از هنرجویان سؤال شود که به چند متغیر نیاز داریم، دو متغیر نیاز داریم 
یکي براي عدد و یکي براي مجموع اعداد

4 مشخص مي کنیم با چه دستوراتي اطالعات را از کاربر دریافت مي کنیم. و با چه 
دستوراتي اطالعات را به خروجي مي بریم.

برنامه ای بنویسید که تا زمانی که کاربر عدد صفر را از ورودی وارد نکرده، از ورودی 
عدد دریافت کند ، آنگاه مجموع اعداد دریافت شده را چاپ نماید؟

تمرین 7

فیلم تمرین 
شماره 6
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دستور دریافت اطالعات :
Scanner user_input = new Scanner) System.in (;
variable = user_input.next) (;

منظور از variable متغیر دلخواه می باشد.
دستور خروجي اطالعات :

System.out.print)"Enter your output: "(;
5 ابتدا مي خواهیم حداقل یك عدد دریافت کنیم که بخواهیم چك کنیم عدد 
عدد صورت  دریافت  تکرار  دیگر  باشد  صفر  اگر  است.  صفر  از  غیر  یا  است  صفر 

نمي پذیرد. اگر مخالف صفر باشد تکرار دریافت عدد صورت مي پذیرد.
یکبار do اجرا شود سپس شرط بررسي مي شود که عدد دریافت شده اگر مخالف 

صفر بود دوباره عدد بعدي دریافت مي شود و با عدد قبلي جمع مي شود.

:for ساختار تکرار
ساختار تکرار for یکي از امکانات ایجاد حلقه است و در حالي به کار مي رود که 
تعداد دفعات تکرار حلقه از قبل مشخص باشد در این ساختار متغیر وجود دارد 
که تعداد دفعات تکرار را کنترل مي کند. این متغیر شمارنده یا اندیس حلقه تکرار 
نام دارد. اندیس حلقه داراي مقدار اولیه است و در هر بار اجراي دستورات حلقه، 
مقداري به آن اضافه مي شود که گام حرکت حلقه نام دارد. یکي دیگر از اجزاي 
حلقه for  ، شرط حلقه است. شرط حلقه مشخص مي کند که دستورات داخل حلقه 
تا کي باید اجرا شوند. اگر شرط داراي ارزش درستي باشد، دستورات حلقه اجرا 

مي شوند وگرنه کنترل برنامه از حلقه خارج مي شود.
تمرین هاي 8 و 9 و 10 و 11 از این ساختار استفاده مي کند.

فیلم تمرین 
شماره 7
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تحلیل با مثال: 
در این تمرین به عنوان مثال 100 عدد را از کاربر مي گیریم.

جهت حل این سؤال عدد اولیه را هم به عنوان min فرض مي کنیم و هم به عنوان 
مقایسه  قبل  عدد  با  بار  هر  بعد  دوم  عدد  از  اساس  براین  مي کنیم.  فرض   max
مي کنیم. اگر بیشتر نبود به عنوان max در نظر مي گیریم و اگر کوچك تر بود به 

.min عنوان

تحلیل جهت عدد نویسي:
1 یك کالس با نام دلخواه ایجاد مي کنیم.

2 سپس یك متد main تعریف مي کنیم و دستورات را داخل آن مي نویسیم.
public class class_name {
 public static void main)String[] args( {

 }
}

3 ابتدا از هنرجویان پرسیده شود چه تعداد تغییر نیاز داریم.
  int  number      و  یك متغیرعدد i چهار متغیر نیاز داریمـ  یك متغیر شمارنده 

int max    .یك متغیر ماکزیمم
int  min      .یك متغیر مینیمم

4 مشخص مي کنیم با چه دستوراتي اطالعات را از کاربر دریافت مي کنیم. و با چه 
دستوراتي اطالعات را به خروجي مي بریم.

دستور دریافت اطالعات :
Scanner user_input = new Scanner) System.in (;
variable = user_input.next) (;

منظور از variable متغیر دلخواه می باشد.

دستور خروجي اطالعات :
System.out.print)"Enter your output: "(;

min = number 5 فرض مي کنیم عدد min است.
max = number فرض مي کنیم عدد max است.

برنامه ای بنویسید که بین 100 عدد بزرگ ترین و کوچک ترین را پیدا کند؟ تمرین 8
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جهت حل مسئله از یك حلقه استفاده مي کنیم چون )++for )i =2, i < = 100, i مي خواهیم 
100 عدد دریافت کنیم. و هر عدد جدید را مي گیریم پس عمل مقایسه را انجام می دهیم.

)تحلیل با مثال( ابتدا مي دانیم اعدادي اول هستند که فقط به خودش و 1 بخش پذیر 
هستند به عنوان مثال عدد 12 چون به 2 بخش پذیر است پس اول نیست. 

جهت حل این سؤال، عدد دریافتني را از 1 تا خود عدد یکي، یکي تقسیم مي کنیم. اگر 
باقیمانده عدد به 1 و خودش فقط صفر شد نتیجه مي گیریم عدد اول است.

تحلیل جهت عدد نویسي
1 یك کالس با نام دلخواه ایجاد می کنیم.

2 سپس یك متد main تعریف مي کنیم و دستورات را داخل آن مي نویسیم.
 public class class_name} 

                     public static void main (String[ ] args) {   
{    
{ 3 تعداد متغیرهاي مورد نیاز

int i: به عنوان شمارنده و یك متغیر به عنوان عدد int number و یك متغیر به عنوان شمارنده 

تمرین 9برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته آنگاه مشخص نمایید عدد  اول است یا خیر؟

فیلم تمرین 
شماره 8
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4 مشخص مي کنیم با چه دستوراتي اطالعات را از کاربر دریافت مي کنیم. و با چه 
دستوراتي اطالعات را به خروجي مي بریم.

دستور دریافت اطالعات:
Scanner user_input = new Scanner( System.in );
Variable = user_input.next( );

منظور از Variable متغیر دلخواه می باشد
دستور خروجي اطالعات :

System.out.print("Enter your output: ");
5 عدد دریافتني را داخل متغیر number می ریزیم سپس از حلقه تکرار استفاده 
می کنیم براي اینکه اعداد یك تا خود آن عدد را تولید کند. همچنین هربار عمل 

تقسیم را انجام می دهیم.
for(i= 1,i <= num,i ++)
(num % i ==0)  اگر 
T++

 (t ==2) →  .اگر فقط 2 تا از باقیمانده تقسیم ها صفر شود
چاپ کنیم اول است.

در غیر این صورت چاپ کنیم اول نیست.

فیلم تمرین 
شماره 9
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یا کوچك تر  است  بزرگ تر  اول  بدانیم عدد  است  نیاز  ابتدا  این سؤال  جهت حل 
اگر عدد اول کوچك تر باشد اعداد را تا عدد دوم یکي یکي اضافه می کند و چاپ 
می کند و اگر عدد اول بزرگ تر باشد اعداد را تا عدد دوم یکي یکي کم می کند و 
سپس اعداد را به خروجي می بریم. همچنین براي این کار نیاز به یك حلقه تکرار 

داریم از عدد اول تا عدد دوم با گام حرکت یك.
تحلیل جهت عدد نویسي:

1 یك کالس با نام دلخواه ایجاد می کنیم.
2 سپس یك متد main تعریف می کنیم و دستورات را داخل آن می نویسیم.

public class class_name }
     public Static Void main(String [ ] args) }
    {
{

3 نیاز به دو متغیر داریم یکي براي عدد اول و دیگري براي عدد دوم
int number2 و  int number1

4 مشخص می کنیم با چه دستوراتي اطالعات را از کاربر دریافت می کنیم و با چه 
دستوراتي اطالعات را به خروجي می بریم.

دستور دریافت اطالعات :
Scanner user_input = new Scanner( System.in );
variable = user_input.next( );

منظور از variable متغیر دلخواه می باشد.

دستور خروجي اطالعات :
System.out.print("Enter your output: ");

تمرین 10برنامه ای بنویسید که دو عدد از ورودی بگیرد و اعداد بین آنها را چاپ نماید؟

تحلیل با مثال: در این تمرین می خواهیم دو عدد به عنوان مثال 6 و12 را دریافت کنیم و 
اعداد بین آنها را چاپ نمایید.

به عنوان مثال 11     10     9     8     7     6
و همچنین اگر عدد اول بزرگ تر از عدد دوم بود به عنوان مثال 13 و 9 اعداد بین آنها می 

شود. 10    11    12    13
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یا  است  بزرگ تر  اول  عدد  کنیم  می  چك  ابتدا  کنیم  می  دریافت  را  عدد  دو   5
عدد  دوم اگر )عدد دوم < عدد اول ( 

اگر عدد اول کوچك تر باشد از یك حلقه تکرار استفاده می کنیم که از عدد اول 
شروع شود (++for)i= num1,i ≤ nam2, i تا عدد دوم و یکي یکي اضافه کند. 

و سپس چاپ می کنیم.
اگر )عدد دوم < عدد اول( 

از عدد اول شروع   اگر عدد اول بزرگ تر باشد از یك حلقه استفاده می کنیم که 
(-- for)i= num1,i ≥ nam  شود تا عدد دوم و یکي یکي کم شود چاپ می کنیم.

1 یك کالس با نام دلخواه ایجاد می کنیم.
2 سپس یك متدل main تعریف می کنیم و دستورات را داخل آن می نویسیم.

برنامه ای بنویسید که شماره دانشجویی و معدل 10 دانشجو را بگیرد سپس مشخص 
کند کدام شماره دانشجویی باالترین معدل را دارد؟

تمرین 11

فیلم تمرین 
شماره 10
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public class class_name }
    public static void main(String[ ] args) }
    {
{

3 متغیرهای موردنظر به صورت زیر است: متغیر براي معدل ها avg، متغیر براي 
max-avg بیشترین معدل

متغیر براي شماره دانشجویي numstudent، متغیر براي بیشترین شماره دانشجویي  
max-numstadent

4 مشخص می کنیم با چه دستوراتي اطالعات را از کاربر دریافت می کنیم. و با چه 
دستوراتي اطالعات را به خروجي می بریم.

دستور دریافت اطالعات:
Scanner user_input = new Scanner( System.in );
variable = user_input.next( );

منظور از Variable متغیر دلخواه می باشد.
دستور خروجي اطالعات :

System.out.print("Enter your output:");
به عنوان  را  دانشجویي  و شماره  معدل  اولین  باید  ابتدا  مسئله  ین  ا 5 جهت حل 
بیشترین معدل  با  بار  را هر  بیشترین معدل فرض کنیم سپس معدل هاي جدید 
مقایسه کنیم درصورتي که بیشتر بود محتویات بیشترین معدل عوض شود و شماره 

دانشجویي آن معدل چاپ شود. 

فیلم تمرین 
شماره 11
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از حلقه هاي متداخل  این تمرین می خواهیم  6 اطالعات بیشتر براي هنرآموز: در 
استفاده کنیم گاهي اوقات الزم است که در یك حلقه، یك یا چند حلقه دیگر استفاده 
نماییم. قابل ذکر است در حلقه هاي متداخل به ازاي هر بار اجراي حلقه بیروني حلقه 

داخلي به طور کامل تکرار می شود.

تحلیل جهت عدد نویسي:
1 یك کالس با نام دلخواه ایجاد می کنیم.

2 سپس یك متد main تعریف می کنیم و دستورات را داخل آن می نویسیم.
public class class_name }
    public static void main(String [ ] args) }
    {
{

3 براي ایجاد شکل مقابل نیاز به حلقه هاي تو درتو داریم که براي حلقه به صورت مجزا 
int j , int i .باید یکي شمارنده درنظر گرفته شود پس دو متغیر درنظر می گیریم

4 مشخص می کنیم با چه دستوراتي اطالعات را از کاربر دریافت می کنیم و با چه 
دستوراتي اطالعات را به خروجي می بریم.

دستور دریافت اطالعات:
Scanner user_input = new Scanner( System.in );
Variable = user_input.next( );

منظور از Variable متغیر دلخواه می باشد
دستور خروجي اطالعات :

System.out.print("Enter your output:");

5 براي حل این مسئله و تولید شکل مقابل نیاز به حلقه هاي متداخل داریم. که 

برنامه ای بنویسید که خروجی زیر را تولید نماید؟
+  
٭ ٭  
+++  
٭ ٭ ٭ ٭  
+++++  

تمرین 12
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به ازاي هر بار حلقه بیروني حلقه داخلي به طور کامل تکرار می شود. راه حل آن 
به صورت زیر است.

for)i = 1,ik = 5, i++(
for)j = 1, j< = i, j++( . شرط حلقه دوم وابسته به حلقه اول است
if)i%2 ==0(

برنامه ای بنویسید که خروجی زیر را تولید نماید؟
1       
222     
33333   
4444444

تمرین 13

فیلم تمرین 
شماره 12

1 یك کالس با نام دلخواه ایجاد می کنیم.
2 سپس یك متدل main تعریف می کنیم و دستورات را داخل آن می نویسیم.

public class class_name }
    public static void main(String [ ] args) }
    {
{

3 جهت حل این تمرین نیاز به 4 متغیر داریم 3 متغیر براي حلقه هاي متداخل و 
یك متغیر براي تولید اعداد.
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Int        i
  Int        j
 Int       k
 Int    ch
4 مشخص می کنیم با چه دستوراتي اطالعات را از کاربر دریافت می کنیم. و با چه 

دستوراتي اطالعات را به خروجي می بریم.
دستور دریافت اطالعات :

Scanner user_input = new Scanner( System.in );
Variable = user_input.next( );

منظور از Variable متغیر دلخواه می باشد.
دستور خروجي اطالعات :

System.out.print("Enter your output: ");
5 جهت حل این مسئله مانند تمرین قبل از حلقه های تو در تو استفاده می کنیم.

اطالعات بیشتر براي هنرآموز محترم:
آرایه مجموعه اي از متغیرها با نوعي یکسان است که همگي با یك نام شناخته می شوند.
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تحلیل با مثال: می خواهیم 10 عدد را دریافت کنیم و تمام اعداد ذخیره شوند و 
اعداد را از انتها به ابتدا نمایش دهد به عنوان مثال اعداد به صورت زیر وارد می شود.

9278413852811257135

N[0]    N[1]   N[2] 

و در نهایت به صورت زیر در خروجي می بینیم. )به صورت از انتها به ابتدا( :
92-78-41-38-52-81-125-7-13-5

تحلیل جهت عدد نویسي
1 یك کالس با نام دلخواه ایجاد می کنیم.

2 سپس یك متد main تعریف می کنیم و دستورات را داخل آن می نویسیم.
public class class_name }
    public static void main(String [ ] args) }
    {
}

3 جهت حل این مسئله نیاز به 2 متغیر داریم یکي جهت حلقه تکرار که همان 
شمارنده است و یکي هم متغیر از نوع آرایه جهت ریختن مقادیر در خانه هاي آن.

4 مشخص می کنیم با چه دستوراتي اطالعات را از کاربر دریافت می کنیم و با چه 
دستوراتي اطالعات را به خروجي می بریم.

دستور دریافت اطالعات :
Scanner user_input = new Scanner( System.in );
variable = user_input.next( );

منظور از variable متغیر دلخواه می باشد
دستور خروجي اطالعات :

System.out.print("Enter your output:");

برنامه ای بنویسید که 10 عدد را از کاربر دریافت کند آنگاه اعداد را از انتها به ابتدا 
چاپ نماید؟

تمرین 14

فیلم تمرین 
شماره 13
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تا بتوانیم داده ها را بگیریم و درون  نیاز داریم  ابتدا یك حلقه  این تمرین  5 در 
for(i = 0,i = 10, i++) آرایه قرار دهیم.

پس باید داده ها را از انتها در خروجي ببریم و براي این کار دوباره نیاز به یك حلقه 
تکرار داریم بر اساس زیر for(i = 9,i > = 0, i  - -1) داده ها را از انتها به خروجي ببریم.

فیلم تمرین 
شماره 14

را دریافت کند سپس  نفره  بنویسید که معدل دانشجویان یک کالس 20  برنامه ای 
مشخص کند چند نفر معدل باالی 18 و چند نفر معدل بین 14 تا 18 و چند نفر معدل 

زیر 18 را دارند ، همچنین 3 معدل برتر را چاپ نماید؟

تمرین 15

مرحله اول ـ تحلیل: در این تمرین می خواهیم معدل دانشجویان یك کالس 20 
 18 معدل  داراي  دانش آموز  چند  کنیم  مشخص  ـ سپس  کنیم  دریافت  را  نفره 
هستند چند دانش  آموز داراي معدل بین 14 تا 18 را دارا می باشند و چند نفر 

معدل زیر 14 می باشند.
ابتدا  است  نیاز  مسئله  این  حل  براي  کند.  مشخص  را  رتر  ب معدل   3 همچنین 
به صورت صعودي مرتب کنیم.  را  آرایه  قرار گیرند ـ سپس  ایه  آر معدل ها درون 

سپس عمل مقایسه را انجام دهیم و در نهایت 3 عنصر آخر آرایه را چاپ نماییم.
به عنوان مثال:

191216/2515 ………1618/2519/512/5

19/51918/2516/25………161512/512
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مرحله دوم ـ عمل مقایسه است و 
مرحله سوم ـ چاپ 3 عنصر آخر آرایه   )5 /19/19-  25 /18(

تحلیل جهت عدد نویسي:
1 یك کالس با نام دلخواه ایجاد می کنیم.

2 سپس یك متد main تعریف می کنیم و دستورات را داخل آن می نویسیم.
public class class_name }
    public Static void main(String [ ] args) }
    {
{
)Temp و j و i 3 در این تمرین نیاز به 4 متغیر داریم ← )یك متغیر آرایه و 3 متغیر

4 مشخص می کنیم با چه دستوراتي اطالعات را از کاربر دریافت می کنیم. و با چه 
دستوراتي اطالعات را به خروجي می بریم.

دستور دریافت اطالعات :
Scanner user_input = new Scanner (System.in);
variable = user_input.next( );

منظور از variable متغیر دلخواه می باشد.
دستور خروجي اطالعات :

System.out.print("Enter your output: ");

5 ابتدا باید معدل را دریافت کرد و داخل آرایه ریخت که جهت این کار از دستور 
زیر استفاده می شود.

for(i = 0,i <20, i++)  
دریافت می کنیم معدل ها.

پس باید آرایه را صعودي مرتب کنیم جهت این کار از حلقه متداخل استفاده می شود. 
براساس ساختار روبه رو

for(i = 1, i <20, i++)

                  for(j = 0, j < 20 - i, j++)

                           if(n [j] > n [j + 1])

                             Temp = n [j + 1]

                                n[  j + 1] = h[j]

                                  n[  j ] = Temp
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مرحله بعد عمل مقایسه را انجام می دهیم جهت پیدا کردن تعداد معدل باالي 18 
تعداد معدل بین 14 تا 18 و تعداد معدل براي زیر 18 که ساختار آن به صورت

 for(i = 0, i <20, i++)

If(n [i] >18)

معدل هاي باالي 18 را بشمار 
Else if (n[i]<18 && n[i]>18)

معدل هاي بین 14 تا 18 را بشمار 
else if (n[i] >14)

معدل هاي کمتر 14 را بشمار
 n[19], n[18], n[17] و مرحله آخر در نهایت باید چاپ کنیم محتویات 3 عنصر

که 3 معدل برتر می باشند.

فیلم تمرین 
شماره 15
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تحلیل: هدف از این سؤال براي این است که بتوانیم بدون صعودي کردن آرایه 
بزرگ ترین عنصر آرایه را پیدا کنیم.

تحلیل جهت عدد نویسي:
1 یك کالس با نام دلخواه ایجاد می کنیم.

2 سپس یك متد main تعریف می کنیم و دستورات را داخل آن می نویسیم.
public class class_name }
    public Static void main(String [ ] args) }

    {
{

3 نیاز به 2 متغیر i و max و تعریف یك آرایه داریم جهت قرار دادن 5 عدد.
4 مشخص می کنیم با چه دستوراتي اطالعات را از کاربر دریافت می کنیم. و با چه 

دستوراتي اطالعات را به خروجي می بریم.

دستور دریافت اطالعات :
Scanner user_input = new Scanner( System.in );
Variable = user_input.next( );

منظور از Variable متغیر دلخواه می باشد.

دستور خروجي اطالعات :
System.out.print("Enter your output: ");

را به صورت پیش فرض بزرگ ترین عدد  اولیه عدد  ابتدا  این تمرین  براي حل   5
 Max=x[0]          .درنظر می گیریم و عددهاي بعدي را با اولیه عدد مقاسیه می کنیم
مرحله بعد شروع می کنیم براي عناصر بعدي آرایه Data دریافت کنیم براي این 

کار نیاز به یك حلقه داریم   
 for(i = 1, i <5, i++)
عدد را دریافت کن
)max < عدد دریافتي( اگر
 max = عدد دریافتي

می کند،  چاپ  را  آنها  آنگاه  کرده  دریافت  کاربر  از  را  عدد   5 که  بنویسید  برنامه ای 
کند؟ پیدا  را  عدد  بزرگ ترین  سپس 

تمرین 16
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فیلم تمرین 
شماره16

برنامه بنویسید که شماره کارمندی و حقوق تعدادی از کارکنان مؤسسه ای را دریافت 
کند آنگاه آنها را براساس تعرفه زیر، مالیات حقوق آنها را محاسبه کند و به خروجی ببرد 
همچنین حقوق خالصی دریافتی فرد را چاپ نماید و مشخص کند بین کارمندان چه فردی 

با چه مبلغی بیشترین حقوق را دریافت می کند؟
2000000=< حقوق                                     معاف از مالیات

3000000=< حقوق <2000000                10 درصد مالیات
3000000<= حقوق                                     17 درصد

تمرین 17

تحلیل : در این تمرین می خواهیم براساس تعرفه مالیات برحقوق را محاسبه کنیم 
سپس مالیات به دست آمده را از حقوق افراد کم کنیم و اعالم نماییم فرد چقدر 
حقوق به صورت خالص دریافت می کند و همچنین مشخص کند کدام فرد بیشترین 
حقوق را دریافت می کند. و مبلغ آن چقدر است پس براي این کار نیاز است بعد از 
محاسبه مالیات ها و کسر از حقوق افراد بزرگ ترین عنصر مشخص می شود. براي حل 
این مسئله دو راه می توان انتخاب کرد. راه حل اول: حقوق اولیه را فرض می کنیم 
بیشترین حقوق است و ادامه راه،  راه حل دوم: استفاده از ارایه دو بعدي که ما راه 

حل اول را برمی گزینیم.
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به عنوان مثال حقوق دریافتي 4/200/000 تومان است چون بیشتر از 3/000/000 
تومان است پس 17% آن را محاسبه می کنیم.

ـــــ  17 × 4/200/000 
100

 = 714/000

سپس مالیات به دست آمده را از حقوق اولیه کم می کنیم.
حقوق خالص است3/486/000 = 714/000 -4/200/000   

و مرحله نهایي از بین تعداد حقوق وارد شده بیشترین را پیدا می کنیم.

تحلیل جهت عدد نویسي:
1 یك کالس با نام دلخواه ایجاد می کنیم.

2 سپس یك متد main تعریف می کنیم و دستورات را داخل آن می نویسیم.
public class class_name }
    public static void main(String[] args) }
    {{

3 متغیرها را تعریف می کنیم. int i و float Salary و float max_Salary و 
همچنین تعریف آرایه

4 مشخص می کنیم با چه دستوراتي اطالعات را از کاربر دریافت می کنیم. و با چه 
دستوراتي اطالعات را به خروجي می بریم.

دستور دریافت اطالعات :
Scanner user_input = new Scanner( System.in );
Variable = user_input.next( );

منظور از Variable متغیر دلخواه می باشد.

دستور خروجي اطالعات :
System.out.print("Enter your output: ");

5 براي حل مسئله ابتدا حقوق را دریافت کرده for (i = 1,i < = n  , i++) حقوق 
فرد را دریافت می کند سپس براساس تعرفه مقایسه می کند که چقدر مالیات به 

آن حقوق تعلق می گیرد.
در نتیجه مالیات حقوق را محاسبه کرده و از حقوق ابتدایي کم می کند.
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فیلم تمرین 
شماره 17
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