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 C ++  باييآشنا: فصل اول 

 مقدمه
 يديکلمات کل

 واع آنر و انيمتغ
 ثابتھا

 عملگرھا
 ي رابطه ايعملگرھا
 يبي ترکيعملگرھا
 ي منطقيعملگرھا

 ت عملگرھاياولو
 C ++ساختاربرنامه ھا در

 حاتيتوض
 يافت از ورودي در- مثال 
 ش مجموع آنھايافت دو عدد و نماي در- مثال 
 ليط مستطي محاسبه مساحت و مح- مثال 
 ش عدد بزرگتري نما- مثال 

 
   تکرارياساختارھ: فصل دوم 

 مقدمه
 while ساختار
  - مثال
  محاسبه مجموع چند عدد- مثال 
 ک عددين رقم يش بزرگتري نما- مثال 

 while... doساختار
 در حلقهwhile )1 (استفاده از

 ک تا دهيش اعداد ي نما- مثال 
  شرطيافت از کاربر تا برقراري در- مثال 

 for ساختار
 انک تا ده و مکعبشيش اعداد ي نما- مثال 

 تو در تو for يحلقه ھا
  رسم جدول ضرب- مثال 
  جدول اعداد- مثال 
 ک طرحي رسم - مثال 

 
 ي شرطيساختارھا: فصل سوم 

 if ساختار
 else... ifساختار

  شمارش کاراکترھا و کلمات- مثال 
 ص زوج و فردي تشخ- مثال 
  اعدادين محدوده برايي تع- مثال 
 goto دستور

 goto مثال استفاده از
 افت کاراکترھاي در- مثال 
 ص مثلثيافت سه عدد و تشخي در- مثال 
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 else if  کار با- مثال 
 switch ساختار

 switch  ساختار- مثال 
 switch و if يتفاوت ھا

 
 کار با توابع: فصل چھارم 

 ست؟يتابع چ
 ي و بدون خروجي استفاده از تابع با ورود- مثال 
 ي و خروجي ورودي استفاده از تابع دارا- مثال 

 ر به تابعيارسال آدرس متغ
 ي و عمومي محليرھايمتغ
 ي و عمومير محلي متغيجه ھم نامينت

 يتوابع بازگشت
 لي محاسبه فاکتور- مثال 

 رھايکالس حافظه متغ
 ي محاسبه حساب بانک- مثال 

 
 ه ھايآرا: فصل پنجم 

 ست؟يه چيآرا
 ن معدليشتريافتن بي - مثال 
 نھاش معکوس آيافت اعداد و نماي در- مثال 

 ه به تابعيارسال آرا
 يمرتب ساز

 هي عناصر آرايمثال مرتب ساز
 يي دودويجستجو

 ي دو بعديه ھايآرا
  جدول ضرب اعداد- مثال 
 ي و محلي عموميه ھايآرا

 سي محاسبه حاصلضرب دو ماتر- مثال 
 هين مقدار در آراي کمتري جستجو- مثال 

 
 رشته: فصل ششم 

 ست؟يرشته چ
 get و getline يمتدھا

 ک رشتهيک عبارت درون يض ي تعو- ال مث
  دو رشتهي محتوايي جابجا- مثال 
  نوشتن معکوس رشته- مثال 

 ف شده کار با رشتهيش تعريتوابع از پ
 strcpy  کار با- مثال 
 strcat  کار با- مثال 
 گري چند تابع ديبررس
 ه ھا و رشته ھايآرا

 يبي ترتيجستجو
 

 اشاره گر: فصل ھفتم 
 ست؟ياشاره گر چ

 ي ارجاعياردھمقد
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  توابع و اشارگرھا- مثال 
 انتساب اشاره گرھا

  اشاره گرھاي بر روي منطقيعملگرھا
 ي ارجاعي مقدار دھ- مثال 
 مثال
  چاپ معکوس چند عدد- مثال 
  رشتهي بررس- مثال 
  محل اختالف دو رشته- مثال 
  به اشاره گرھايمقدارھ

 ه ھا و اشاره گرھايآرا
 

 ي ا دادهيساختارھا: فصل ھشتم 
 ست؟ي چي داده ايساختارھا
 يف ساختار داده ايروش تعر

 ي مجموع دو عدد موھوم- مثال 
 اني ساختار دانشجو- مثال 

 typedef استفاده از
 typedef  روش استفاده از- مثال 

 ارسال ساختار به تابع
  ساختار در آرگومان تابع- مثال 
 مثال

 کار با آدرس ساختار در حافظه
 

 کالس: فصل نھم 
 ف کالسيتعر

  کالسيشکل کل
 يسطوح دسترس

  کالس مربع- مثال 
 ف تابع به پارامترھا متفاوتيتعر

 تابع سازنده
 مخربھا
 يارثبر

 virtual يديکلمه کل
 friend اي دوستتوابع 

 دي جدعملگرساخت 
 

 C ++ آشنايي با: فصل اول 
 

 آموزش را بررسي ميکنيم توجه کنيد که شما ميتوانيد نرم افزار C++ با سالم خدمت تمامي کاربران گرامي در زير آموزش تصويري
++C را به ھمراه چند بخش آموزشي ديگر که بصورت تعاملي و شبيه سازي شده با صدا و متن فارسي درس داده شده است و

در نرم افزارھاي آموزشي کارھاي بيان شده را بايد در محيط شبيه سازي شده . انلود کنيدد C++ آموزش رايگان نيز ميباشد از لينک
 .موجود است Word و PDF در فايل) ھم متن و ھم تصويري(در ابتدا و انتھاي اين آموزش تصويري نيز کل آموزش . انجام دھيد
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دستورات درس . ميپردازيم ++C افزار آموزشي فقط به آموزش در اين نرم. محصول شرکت انياک خوش آمديد ++C به نرمافزار آموزش

شما ميتوانيد از اين دستورات در ھر کامپايلري استفاده . داده شده در اين نرم افزار آموزشي به ھيچ کامپايلر خاصي وابسته نميباشد
 .نماييد

. ھيم معرفي کنيم، کلمات کليدي ميباشنداولين قسمتي که ميخوا. ميپردازيم ++C در ابتدا به معرفي يکسري مفاھيم کلي در
، if به عنوان مثال کلماتي ھمانند. معرفي شدھاند که ھرکدام وظايف خاصي دارند ++C کلماتي کليدي، کلماتي ھستند که در زبان

else ،void و for کلمات کليدي ھستند که ھرکدام وظايف خاصي دارند. 
فرض کنيد که ميخواھيد . مانند ظروفي ھستند که در آنھا مقادير مورد نظر خود را ميريزيدمتغيرھا ھ. حال به معرفي متغيرھا ميپردازيم

به ھمين جھت بايد از ظرفي استفاده کنيد که فضاي کافي براي يک ليتر آب و داراي جنس مناسب . يک ليتر آب را در ظرفي بريزيد
در طول روند اجراي برنامه متغيرھا ميتوانند مقادير مختلفي از نوع . ظرف ھا در برنامھنويسي متغير نام دارند. براي نگھداري آب باشد

 .کنيد در جدول روبرو انواع داده را مشاھده مي. را در خود جاي دھند... عدد، متن و 
 : گذاري متغيرھا داراي شرايط زير است نام. ھر متغير بايد يک نام داشته باشد که در حين کار بتوان به آن دسترسي داشت

 .باشد z تا a نام ميتواند ترکيبي از حروف کوچک و بزرگ•
 .براي نام گذاري استفاده کنيد_ ميتوانيد از کاراکتر •
 ..ميتوانيد از اعداد صفر تا نه استفاده کنيد اما توجه داشته باشيد نميتوانيد در اول نام از اين اعداد استفاده کنيد•
 .اراکتر ميباشد ک٣١حداکثر تعداد کاراکتر براي نامگذاري •
 .برابر نيست و دو نام متفاوت ميباشند ENIAC با eniac توجه داشته باشيد که حروف کوچک و بزرگ متفاوت ميباشد به عنوان مثال•
 .براي نام متغير نميتوانيد از کلمات کليدي استفاده کنيد•
 .نام متغير نبايد فاصله داشته باشد•

 .در ادامه متغير مورد نظر را تعريف ميکنيم. يف کنيم که بتوانيم داخل آن اعداد صحيح قرار دھيمحال فرض کنيد ميخواھيم يک متغير تعر
به علت اينکه ميخواھيم داخل متغير . براي تعريف متغير ابتدا بايد نوع آن را وارد کنيم. مشاھده ميکنيد که يک متغير تعريف کردھايم

را به عنوان نام متغير وارد  a را فشار دادھايم و حرف (space) سپس يک بار دکمه فاصله. قرار دادھايم int عدد صحيح بريزيم، نوع آن را
  .را وارد کردھايم; کردھايم و براي اينکه انتھاي تعريف متغير مشخص شود، کاراکتر 
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ھا را از ھم جدا ميکنيم و به صورت زير  نام متغير) کاما(, اگر بخواھيد در يک سطر بيشتر از يک متغير تعريف کنيد، با استفاده از 
 :مينويسيم
int a,b,c;دھيم  را قرارمي٤٥در ادامه يک متغير ايجاد ميکنيم و داخل آن عدد . حال ميخواھيم به متغير مقدار اوليه بدھيم 

يک روش ديگر براي مقدار دھي وجود دارد که به .  را قرار دادھايم٤٥تعريف کردھايم و داخل آن عدد  x خط وارد شده متغيري با نامدر 
 :صورت زير عمل ميکنيم

int a, b; 
a = 10; 
b = 2;  مقدار درون متغيرھا تغيير ميکند ثابتھا به صورت کلي ھمانند متغيرھا ميباشند با اين تفاوت که. حال به معرفي ثابتھا ميپردازيم 

 .در ادامه يک ثابت ايجاد ميکنيم. اما مقدار ثابتھا در طول روند اجراي برنامه ثابت خواھد بود
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استفاده ميکنيم سپس با يک فاصله نوع ثابت را تعيين  const  ابتدا از کلمه کليديھمانطور که مشاھده ميکنيد براي ايجاد ثابتھا
ھمان طور که مشاھده . کنيم مقدار ثابت را وارد مي= در ادامه با يک فاصله ديگر نام ثابت و در ادامه با قرار دادن کاراکتر . ميکنيم

به اين نکته توجه داشته باشيد که ھرگاه بخواھيم . ايم مقدار دھي کرده z را داخل يک ثابت به نام ENIAC ميکنيد در اين مثال عبارت
اگر بخواھيم کاراکتري را وارد . اي را داخل متغير يا ثابتي بريزيم از کاراکتر دابل کوتيشن در ابتدا و انتھاي کلمه استفاده ميکنيم رشته

 c برابر مقدار y براي مثال توسط کد زير يک ثابت از نوع کاراکتر به نام. کنيم کنيم از تک کوتيشن در ابتدا و انتھاي کاراکتر استفاده مي
 .شود مي

const char y = 'c'عملگرھا عالمتھاي خاصي ھستند که اعمال خاصي را روي دادھھا انجام . در ادامه به معرفي عملگرھا ميپردازيم
 .کنيد در جدول زير عملگر، نام آن و يک مثال را مشاھده مي. نيدتوانيد دو عدد را با ھم جمع ک مي+ براي مثال توسط عملگر . ميدھند

 :شوند دسته اول عملگرھا که شامل عملگرھاي زير مي
 جمع +•
 تفريق -•
 ضرب *•
 تقسيم /•

 باقي مانده %•
 افزايش يک واحد ++•

 کاھش يک واحد --•
 .در صفحه بعد به ذکر چند مثال ميپردازيم.عملگرھاي محاسباتي نام دارد

 .ه مثال زير توجه کنيدب
int x = 1, y = 2; 

int z = x + y; 
 و سپس يک متغير ديگر به نام. تعريف شده و به آن عدد يک تخصيص داده شده است Int از نوعx در خط اول اين مثال يک متغير به نام

y از نوع Int نامدر خط دوم يک متغير با . تعريف شده و به آن عدد دو تخصيص داده شده است z از نوع int  تعريف کردھايم و مقدار آنرا
 ;int y .به مثال زير توجه کنيد. حال به ذکر مثال ديگري ميپردازيم.قرار دادھايم y و x حاصل جمع مقادير+ با استفاده از عملگر 

int x = 5; 
y = --x; 

تعريف کردھايم و مقدار اوليه آن  x در سطر بعد يک متغير با نام. تعريف کردھايم int و از نوع y در اين مثال در سطر اول يک متغير با نام
در واقع . شود قرار داده مي y  يک واحد کم شده و داخل-- با استفاده از عملگر  x در سطر سوم از مقدار اوليه. را برابر پنج قرار دادھايم

پس توسط خط سوم . خواھد بود x برابر با مقدار جديد y ميباشد پس توسط خط سوم مقدار متغير x = x – 1 برابر با x-- مفھوم دستور
 ;int y; int x = 20.شود  اجرا شده و سپس مقدار دھي انجام مي-- است ابتدا دستور  x  در سمت چپ-- چون اپراتور 
y = x++; 

تعريف کرده و  int را از نوع x متغيرتوسط خط دوم ابتدا . گردد شود و مقدار دھي اوليه نمي تعريف مي int از نوع y توسط خط اول متغير
در .  خواھد شد٢٠برابر عدد  y اجرا شده و متغير y=x توسط خط سوم ابتدا دستور. شود  به آن تخصيص داده مي٢٠سپس مقدار اوليه 

++ چون اپراتور پس در خط سوم .  شود٢١يک واحد افزايش يافته و برابر  x شود تا مقدار شود که باعث مي اجرا مي ++x ادامه دستور
 .يابد يک واحد افزايش مي x اجرا شده و مقدار++ است ابتدا دستور مقدار دھي انجام شده و سپس دستور  x که در سمت راست
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ھر عدد غير از صفر به معني درست  ++C در. ند به کار ميروند و نتيجه درست يا نادرست را برميگرداندعملگرھا براي مقايسه دو عملو
توجه داشته باشيد که . عملگرھاي رابطھاي را ميتوانيد در جدول زير مشاھده کنيد. دھنده، نادرست بودن است و عدد صفر نشان

 .نشانه مساوي بودن است== عملگر 
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عملکرد اين عملگرھا را در . ھستند= اين عملگرھا ترکيبي از عملگرھاي محاسباتي و . حال قصد معرفي عملگرھاي ترکيبي را داريم
 .جدول روبرو ميتوانيد مشاھده کنيد
شما ميتوانيد مثالھايي در مورد عملگرھاي منطقي در . ت منطقي درست يا نادرست عمل ميکنندعملگرھاي منطقي بر روي عبارا

درست است که ھر دو عملوند نتيجه درست داشته  && توجه داشته باشيد که ھنگامي خروجي عملگر. جدول روبرو مشاھده کنيد
 .اشندھنگامي نادرست است که ھر دو عملوند نادرست ب II باشند و تنيجه عملگر
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خواھيم به بررسي کد و  حال مي. ايم کنيد يک قطعه کد در صفحه وارد کرده ھمانطور که مشاھده مي. پردازيم حال به ذکر يک مثال مي
در . ايم  را داده١٥ و ١٠ايم و به آنھا مقادير  تعريف کرده y و x با نامھاي) عددي) int تغير از نوعدر سطر اول دو م. خروجي آن بپردازيم

 == x شود زيرا اينکه نتيجه قرار داده مي bدر true در سطر سوم مقدار. ايم تعريف کرده) منطقي) bool سطر بعدي نيز دو متغير از نوع
 b1 در false در سطر چھارم مقدار. باشد مي true برابر با false II true است در نتيجه true بربرا y > 7 است اما نتيجه false برابر 15

 قرار خواھد گرفت به دليل اينکه نتيجه عبارت
x > 5 برابر با false باشد اما نتيجه عبارت مي y == 15 برابر true در نتيجه حاصل عبارت. باشد مي false && true برابر با false است. 

 ايم، بعضي از عملگرھا در به غير از عملگرھايي که تا اينجا بررسي کرده. پردازيم در ادامه اين بخش به معرفي عملگرھاي خاص مي
C++ باشد که براي بررسي  مي) کاراکتر عالمت سوال(? خواھيم به آن بپردازيم، عملگر  اولين عملگري که مي. کاربرد خاصي دارند

  ود ور شرط خاصي به کار مي
 :باشد شکل کلي آن به صورت زير مي

 (شرط( ? ١عبارت :٢عبارت ;
 اجرا ٢شود درغير اين صورت عبارت   اجرا مي١شود، اگر نتيجه ارزيابي شرط درست باشد، عبارت در اين ساختار ابتدا شرط ارزيابي مي

جام چند عبارت به صورت پي در پي از عملگر است که براي ان) کاما(, خواھيم بررسي کنيم عملگر  عملگر بعدي که مي.خواھد شد
 :شود کاما به صورت زير استفاده مي

ھايي است که يک نوع يا  است که وظيفه آن مشخص کردن تعداد بايت sizeof عملگر بعدي، عملگر)١عبارت  , ٢عبارت  , ... , nعبارت)
 :شود اين عملگر به صورت زير استفاده مي. کند يک متغير اشغال مي

 )sizeofع دادهنو;(
  .شود از اين عملگر براي مقداردھي متغيرھا بصورت زير استفاده مي. پردازيم مي)انتساب= (در آخر به معرفي عملگر  sizeofنام متغير;
در ادامه اين برنامه آموزشي عملگرھا را در طي مثالھاي مختلف . نام متغيرتا اينجا به طور کلي با عملگرھا آشنا شديد= مقدار ;
  .ررسي خواھيم کردب

براي درک بھتر فرض کنيد قصد داريم . توانيد در جدول زير مشاھده کنيد باشند که ترتيب اولويت را مي عملگرھا داراي اولويت اجرا مي
بينيد  يھمانطور که در جدول روبرو م. باشد  مي١٧ يا ٢٥حاصل اين معادله يکي از مقادير .  را به دست بياوريم٥ * ٣ + ٢حاصل معادله 

بعد از اولويت ضرب . شود  مي١٥شود و نتيجه برابر   محاسبه مي٥ * ٣به ھمين جھت ابتدا . در اين معادله ابتدا اولويت با ضرب است
 . خواھد بود١٧شود و خروجي اين معادله برابر با   جمع ٢ با ١٥شود عدد  رسد که باغث مي نوبت به جمع مي

 .کنيد در زير يک مثال مشاھده مي. ريح استيک روش براي تبديل نوع، تبديل ص
int a; 

float f=16.8; 
a = (int) f; 

ھمانطور که .  شده است١٦.٨توسط خط دوم اين متغير برابر عدد . تعريف شده است int از نوع a توسط خط اول يک متغير با نام
ذخيره  a شود و در متغير تبديل مي int به نوع f متغيرکند توسط خط سوم مقدار  اعداد اعشاري را ذخيره مي float دانيد نوع مي
 . خواھد شد١٦برابر  a گردد، يعني متغير مي
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به طور کلي ساختار . بپردازيم ++C نويسي  معرفي ساختار برنامهخواھيم به حال مي. ايد آشنا شده ++C تا اينجا با نکات کاربردي در
  :استفاده کنيد main توانيد از دستورات مختلفي داخل تابع شما مي. توانيد مشاھده کنيد را در پايين مي ++C برنامه

 
#include <فايل سرآيند> 
int main() 
{ 
 دستورات;
return(مقدار خروجي); 
} 

 .اجرا خواھد شد main شود ابتدا تابع اجرا مي ++C امهزماني که يک برن
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ات براي استفاده از اين امکان. اند ساخته وجود دارد که درون فايل ھاي سرآيند تعريف شده تعدادي توابع و اشياء پيش ++C در

  .به برنامه اضافه نمود include#ھا را با استفاده از دستور ساخته بايد نام اين فايل پيش
 >include#نام فايل<

در جدول روبرو . بيابيد include کامپايلر پوشة توانيد اين فايلھا را در پوشه  شمامي h ھاي سرآيند فايلھايي ھستند باپسوند فايل
شروع مي شوند # توجه داشته باشيد که دستوراتي که با . آيند و کاربرد آنھا را مشاھده کنيدتوانيد برخي از فايلھاي سر مي

شوند اين دستورات قبل از ترجمه برنامه به زبان ماشين تغييراتي در برنامه  پردازشي ھستند و به سميکالن ختم نمي دستورات پيش
 .پردازيم مي ++C در زير به ذکر يکسري نکات دستوري در .کنند ايجاد مي

 .گيرد اي قرار نمي ھيچ فاصله include و# بين •
 .گيرند يا جفت کوتيش قرار مي > < فايلھاي سرآيند بين•
 .يابد خاتمه مي; و توضيحات، بقيه دستورات با عالمت } و { به جز معرفي فايلھاي سرآيند، تعريف توابع، کاراکتر •
 .گيرد يک فاصله قرار مي main و نام تابع اصلي void يا int بين نوع تابع•
 .را در انتھاي آن استفاده کنيد return ايد نيازي نيست دستور تعريف کرده void را از نوع main چنانچه تابع اصلي•
ر صفر را اگر مقدا. يک مقدار صحيح را برگردانيد return تعريف نموديد حتما در انتھاي آن با دستور int را از نوع main چنانچه تابع اصلي•

 .شود که برنامه کارش را با موفقيت به پايان رسانده است  برگردانيد، سيستم عامل متوجه مي
استفاده // براي قرار دادن توضيح يک خطي از کاراکتر . فرض کنيد که نياز داريد در بين دستورات خود از توضيحاتي استفاده کنيد

  به عنوان مثال خط زير. شود مي
//this is a comment 

نويس در بين دستورات قرار  باشد که در روند اجراي دستورات ھيچ نقشي ندارد و فقط جھت راھنمايي برنامه يک توضيح يک خطي مي
 .گيرد مي

در انتھاي توضيحات استفاده */ در ابتداي خطوط توضيحات و از کاراکتر /* اگر بخواھيد از چند خط توضيح استفاده کنيد، از کاراکتر 
  :يم ھمانند مثال زيرکن مي

 
/*this is a comment 
i am working in http://www.learninweb.com */ 
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در ادامه دستورات . کند خواھيم بنويسيم که کاراکتري را از ورودي دريافت مي اي مي برنامه ++C له براي درک بھتر ساختاردر اين مرح

 .پردازيم کنيم و سپس به توضيح آنھا مي مورد نظر را وارد مي
در سطر . استفاده کرد ;()getch وان از تابعايم تا بت معرفي کرده include# را با استفاده از دستور conio.h در سطر اول اين برنامه فايل

در سطر . را بعد از آن وارد کنيم main ايم تا کدھاي مربوط به تابع را قرار داده{ در سطر بعد کاراکتر . ايم را تعريف کرده main دوم تابع
} را با استفاده از کاراکتر  Main خط بعد پايان تابعايم تا کاربر کاراکتري را وارد کند و در  تعيين کرده ;()getch چھارم با استفاده از دستور

 .ايم مشخص کرده
براي اينکه کاربر اطالعاتي را با استفاده از صفحه  ++C در. خواھيم به معرفي دستورات ورودي و خروجي بپردازيم در اين مرحله مي

  :باشد ير ميشکل کلي آن به صورت ز. شود استفاده مي cin کليد به برنامه منتقل کند، از شئ
cin >>moteghayer; 

يعني اگر بخواھيم کاربر مقداري را وارد کند بايد دستور زير را در ابتداي برنامه وارد . قرار دارد iostream.h در فايل سرآيند cin شي
  :کنيم

#include <iostream.h>  
 cin ھمانند شيء cout شئ. کنيم استفاده مي cout  شئبراي اينکار از. حال فرض کنيد بخواھيم اطالعاتي را در مانيتور نمايش دھيم

 cout در استفاده از شئ. را در ابتداي برنامه وارد کنيم <include <iostream.h# قرار دارد و بايد دستور iostream.h در فايل سرآيند
 :بايد به نکات زير توجه داشته باشيد

 . قرار داد" "براي نمايش رشته آنھا را بايد بين دو کاراکتر •
 .قرار داد' ' براي نمايش مقادير کاراکتري آنھا را بايد بين دو کاراکتر •

در جدول زير . دھيم  را قرار مي\قبل از کاراکترھاي کنترلي کاراکتر . توان از کاراکترھاي کنترلي استفاده کرد در ھنگام نمايش مي
 .توانيد برخي از اين کاراکترھا را مشاھده کنيد مي
اي بنويسيم که دو عدد را از کاربر گرفته و سپس  خواھيم برنامه اکنون مي. خواھيم به ذکر چند مثال بپردازيم ھاي اين فصل ميدر انت

 .پردازيم کنيم و سپس به توضيح آنھا مي در ادامه دستورات مورد نظر را وارد مي. مجموع آنھا را نمايش دھد
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  .ايم تعريف کرده int اين قطعه کد دو متغير از نوع Main در سطر اول تابع
سپس توسط خط بعدي با استفاده . شود يک متن بر روي صفحه براي کاربر نمايش داده مي cout در سطر بعدي با استفاده از دستور

 .به ترتيب ذخيره خواھند شد b و a دو عدد از کاربر دريافت شده و در دو متغير cin از دستور
شوند  چاپ مي= و بعد از آن کاراکتر  b سپس مقدار متغير+ سپس کاراکتر  a ابتدا مقدار متغير cout در اين سطر با استفاده از دستور

 .آيد به نمايش در مي b و a و بعد از آن مجموع متغير
 .صفحه کليد را فشار دھيد Ctrl + F9 ي برنامه دکمهبراي اجرا

 
 

 

 
 



 com.learninweb.www: دانلود نرم افزار آموزشی با لينک مستقيم 

 . را تايپ کنيد٢عدد 
 .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه
 . را تايپ کنيد٥عدد 
 .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه
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 .و در انتھا مجموع دو عدد نوشته شده است= ، عدد دوم، کاراکتر +کنيد که عدد اول، کاراکتر  مشاھده مي
اي بنويسيم که اضالع مستطيل را دريافت کند سپس  م برنامهخواھي در اين مثال مي. خواھيم به ذکر يک مثال ديگر بپردازيم حال مي

 .پردازيم در ادامه دستورات را وارد کرده و به توضيح آنھا مي. محيط و مساحت آن را نمايش دھد
براي مساحت  s براي محيط و pبراي عرض، bبراي طول،  a ايم که به ترتيب تعريف کرده int  متغير از نوع٤در سطر مشخص شده 

دو مقدار  cin يک متن نوشته شده و سپس توسط خط بعدي با استفاده از دستور cout در سطر بعدي با استفاده از دستور. باشد مي
 .باشند شود که به ترتيب طول و عرض مستطيل مي دريافت مي
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دانيد براي محاسبه محيط مستطيل از دستور  ھمانطور که مي. در اين مرحله بايد عمليات محاسبه براي محيط مستطيل را وارد کنيم
با ھم جمع  b و a ايم که متغير را وارد کرده p = ( a + b ) * 2 به ھمين دليل دستور. شود  استفاده مي٢طول ضربدر عرض ضربدر 
  .گردد ذخيره مي p شود و حاصل در متغير رب ميشده و سپس در دو ض

 
 
 
 
 

 
 



 com.learninweb.www: دانلود نرم افزار آموزشی با لينک مستقيم 

شود به ھمين  ايم که براي محاسبه مساحت از فرمول طول ضربدر عرض استفاده مي در اين سطر مقدار مساحت را محاسبه کرده
 .ايم را وارد کرده s = a * b دستورجھت 
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 .دھيم محيط و مساحت را به کاربر نمايش مي cout در انتھاي دستورات با استفاده از دستور
 .ليد را فشار دھيدصفحه ک Ctrl + F9 براي اجراي برنامه دکمه
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 . را تايپ کنيد٥عدد 
 .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه
 . را تايپ کنيد٨عدد 
 .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه
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 .کنيد که محيط و مساحت مستطيل نمايش داده شده است مشاھده مي
در ادامه دستورات اين .  ديگري ايجاد کنيم تا دو عدد از کاربر دريافت کند سپس عدد بزرگتر را به نمايش در بياورد خواھيم برنامه مي
 .پردازيم کنيم، و به توضيح آنھا مي مه را وارد ميبرنا

بزرگترين  max دھند و داخل متغير اعداد وارد شده را در خود جاي مي b و a ايم که متغير تعريف کرده int در خط اول سه متغير از نوع
 .دھيم عدد را قرار مي

دو عدد وارد شده را  cin  کند و سپس با استفاده از دستورکنيم که دو عدد وارد در دو سطر مشخص شده ابتدا از کاربر درخواست مي
 عدد بزرگتر را محاسبه کرده و در متغير ;max = ( a > b ) ? a : b در اين سطر با استفاده از دستور .کنيم ذخيره مي b و a دردو متغير

max در سطر آخر با استفاده از يک پيغام مقدار موجود در .دھيم قرار مي max براي اجراي برنامه، دکمه دھيم يش ميرا نما Ctrl + F9 
 .صفحه کليد را فشار دھيد
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 . را تايپ کنيد٦عدد 
 .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه
 . را تايپ کنيد٢عدد 
 .د را فشار دھيدصفحه کلي Enter دکمه

 . به عنوان عدد بزرگتر به نمايش در آمده است٦کنيد که عدد  مشاھده مي
 کاربر گرامي، شما اکنون در پايان اين بخش ھستيد
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   تکراريساختارھا: فصل دوم 
 
 

 .تواند شامل سه شکل از روند اجراي برنامه به صورت زير باشد نويسي مي ق با علم کامپيوتر يک زبان برنامهمطاب
 ھا اي از دستورالعمل اجراي مجموعه -1
 (ساختارھاي تکرار. ( تکرار يک سري از دستورھا تا زماني که در شرايط مورد نظر قرار دارند -2
ساختارھاي . (گيري نمايد ھاي برنامه تصميم سيله آن در مورد اجراي دستورالعملاستفاده از عباراتي که بتوان بو -3

, روند يکي از ساختارھاي تکرار ساختارھاي تکرار براي اجراي بيش از يکبار يک يا چند دستور در شرايط خاص به کار مي )گيري تصميم
 :باشد باشد که شکل کلي آن به صورت زير مي مي while ساختار تکرار

  :وش اولر
 
while (شرط) 
  ; دستور

 
  :روش دوم

 
while (شرط) { 
١دستور  
٢دستور  

nدستور 
}  

 
قرار بگيرند و اگر تنھا يک } و { وقتي دستوراتي که بايد تکرار شوند بيش از يک دستور باشد بايد در بين دو عالمت  while در دستور

 .گيرد رار ميق) سمي کالون(; دستور داشته باشد در انتھاي دستور عالمت 
  عبارت شرطي, رسد مي while زمانيکه اجراي برنامه به دستور, به اين صورت است که while روش اجراي حلقه تکرار

 داخل پرانتز قرار گرفته است تست شده و اگر داراي ارزش درست باشد دستورات داخل حلقه تا زمانيکه اين شرايط برقرار است  که
شوند و کنترل برنامه به خط بعد  که عبارت شرطي برابر نادرست باشد، ديگر دستورات داخل حلقه اجرا نميدر صورتي  . شوند اجرا مي
 .شود منتقل مي while از ساختار

شود و ھيچ وقت  حلقه تکرار، تا بينھايت اجرا مي, برابر نادرست شود while  عبارت ساختار اگر در حلقه شرايطي فراھم نشود که
پس ھميشه بايد شرايطي در داخل حلقه فراھم شود تا شرط حلقه زماني برابر نادرست گردد و حلقه . رسد  نميبرنامه به پايان

 .خاتمه يابد
 .بيشتر آشنا شويد While کنيم تا با دستورات حلقه در ادامه يک برنامه وارد مي
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برقرار است دستورات داخل  p<2 در کد حلقه چون عبارت. شويم مي while برابر عدد صفر شده و وارد حلقه p در اين برنامه ابتدا متغير
ه و برابر يک افزوده شد p شود که در نتيجه يک عبارت بر روي صفحه نوشته شده و در ادامه يک واحد به مقدار متغير حلقه اجرا مي

اين بار نيز دوباره اين عبارت برابر درست است . شود دوباره بررسي مي p<2 رويم و شرط سپس دوباره به ابتداي حلقه مي. شود مي
 .را فشار دھيد Ctrl+F9 براي اجراي برنامه كليد.برابر يک است p زيرا مقدار متغير
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کليک  Close روي دکمه. نوشته شده است p کنيد که کد داخل حلقه دوبار اجرا شده است و در ھر دو بار مقدار متغير مشاھده مي
 .کنيد
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بود حلقه تا بينھايت ادامه پيدا  cout در داخل حلقه وجود نداشت و بدنه حلقه فقط داراي يک دستور ++p در اين برنامه اگر دستور
 .نوشت کرد و ھميشه يک عبارت ثابت را بر روي صفحه مي مي

ا از ورودي بخواند و مجموع آنھا را محاسبه کرده و در اي بنويسيم که تعدادي عدد ر برنامه while خواھيم بوسيله حلقه  مي در ادامه
 .يابد خاتمه ميn اجراي اين برنامه نيز با وارد کردن کاراکتر . خروجي چاپ کند
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 y برابر s شرط حلقه اين است که مقدار متغير. شويم سپس وارد حلقه مي. گردد مي y برابر حرف s در اين برنامه ابتدا مقدار متغير
شود در انتھاي کد داخل حلقه از کاربر يک کاراکتر دريافت  است کد داخل حلقه اجرا مي y چون مقدار اين متغير برابر. باشد يا خير مي

را  y اگر کاربر حرف. گردد بررسي مي 's=='y ه دوباره به ابتدا حلقه رفته و شرطسپس کنترل برنام. شود ذخيره مي s شده و در متغير
شود در غير اين صورت کنترل برنامه به خط بعد از حلقه انتقال  شود و يک عدد ديگر از کاربر دريافت مي زده باشد دوباره حلقه تکرار مي

 .يابد مي
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در خودش ضرب شده و نتيجه با  a سپس متغير. شود ذخيره مي a در اين کد، داخل حلقه يک عدد از کاربر دريافت شده و در متغير
يک  c خط بعدي نيز مقدار متغيردر . برابر مجموع مجذور اعداد وارد شده است sum به اين ترتيب متغير. شود جمع مي sum مقدار متغير

را فشار  Ctrl+F9 براي اجراي برنامه كليد. شود نيز بعد از خروج از حلقه نمايش داده مي c و sum مقدار دو متغير. يابد واحد افزايش مي
 .دھيد
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 . را واردکنيد٢٥عدد 
 .صفحه کليد را فشار دھيد Enter کليد

 .تا يک عدد ديگر نيز وارد کنيم. را وارد کنيد y کاراکتر
 . را وارد کنيد٦عدد 
 .را فشار دھيد Enter کليد

 .تا يک عدد ديگر نيز وارد کنيم. را وارد کنيد y کاراکتر
 . را وارد کنيد٢عدد 
 .را فشار دھيد Enter کليد

 .تا حلقه به پايان برسد. را وارد کنيد n کاراکتر
کنيد که مجموع مربعات سه عدد وارد شده محاسبه گرديده و به ھمراه تعداد اعداد وارد شده در خروجي چاپ شده  مشاھده مي

 .کليک کنيد Close روي دکمه. است
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اي بنويسيم که عددي را خوانده و بزرگترين رقم آنرا نمايش  خواھيم برنامه در ادامه مي. خواھيم به ذکر مثال ديگري بپردازيم حال مي
 .پردازيم کنيم سپس به توضيح آنھا مي در ادامه دستورات مورد نظر را وارد مي. دھد
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توسط . شود ذخيره مي n سپس يک عدد از کاربر دريافت شده و در متغير.  در نظر گرفته شده است١- در اين برنامه ابتدا بزرگترين رقم 
 r توسط خط اول داخل حلقه يک متغير به نام. شوند اجرا مي while بزگتر از صفر است کدھاي داخل حلقه n تا زماني که n>0 شرط

 تعريف شده و برابر
n % 10 يعني باقيمانده n  سپس. گردد  مي١٠تقسيم بر r برابر رقم سمت راست عدد موجود در n توسط خط دوم داخل . شود مي

 برابر با n در خط سوم نيز. شود مي r برابر max باشد، است يا خير در صورتي که کوچکتر max بزرگتر از r شود که آيا حلقه بررسي مي
n/10 شود يعني يک کاراکتر سمت راست مي n کند تا حذف شده و حلقه ادامه پيدا مي n=0 شود يعني داراي رقم ديگري نباشد .

 .صفحه کليد را فشار دھيد Ctrl + F9 براي اجراي اين برنامه، دکمه
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 . را تايپ کنيد٥٣٧١عدد 
 .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه

 .کليک کنيد Close روي دکمه.  به عنوان بزرگترين رقم عدد نوشته شده است٧کنيد که عدد  مشاھده مي
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در اين ساختار ابتدا دستورات داخل حلقه اجرا . نام دارد do..while وجود دارد که ساختار ++C يک ساختار حلقه ديگر نيز در زبان
اشد دوباره دستورات داخل حلقه در صورتي که شرط برابر درست ب. گردد شود و سپس شرط اجراي دوباره دستورات بررسي مي مي

پس در صورت نادرست بودن شرط يک . شوند شوند و در صورتي که شرط نادرست باشد ديگر دستورات داخل حلقه اجرا نمي اجرا مي
 .شوند بار دستورات داخل حلقه اجرا مي

پس تا بينھايت اين حلقه . رت درست استيک در اينجا نشان دھنده عبا. وجود دارد while(1) بصورت while در اين برنامه يک حلقه
عدد وارد شده بصورت برعکس  do…while در داخل اين حلقه يک عدد از کاربر دريافت شده و با استفاده از يک حلقه. کند ادامه پيدا مي

 .شود  نمايش داده مي٣٢١ را وارد کند عدد ١٢٣يعني در صورتي که کاربر عدد . شود نمايش داده مي
در . استفاده کنيم do…while توانيم از حلقه  حداقل داراي يک رقم است پس بايد يک بار کد داخل حلقه اجرا شود پس ميچون ھر عدد

. شود مي b برابر يکان عدد موجود در L به اين ترتيب مقدار متغير. شود  مي١٠بر عدد  b برابر باقيمانده تقسيم L متغير do…while حلقه
يک متغير از نوع عدد  b چون. شود مي b/10 برابر b در انتھا نيز ابتدا. شود نوشته مي L مقدار متغير cout سپس توسط يک دستور

. شود باشد کد حلقه دوباره اجرا مي L!=0 در صورتي که. شود مي l=b سپس. شود حذف مي b صحيح است يکان عدد موجود در
 .اشداست که حداقل يک رقم از عدد ھنوز نوشته نشده ب l!=0 زماني
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 l=9 محاسبه شده و l=19%10 توسط خط اول حلقه عبارت. گردد مي b=19 پس.  را وارد کند١٩براي مثال فرض کنيد که کاربر عدد 

برابر  b و l مقدار متغير (l=b/=10) توسط خط بعد. شود عدد نه بر روي صفحه نوشته مي cout <<l درادامه توسط دستور. گردد مي
گردد و  مي l=1 پس. شود محاسبه مي l=1%10 اين بار. شود اجرا مي برابر صفر نيست دوباره کد داخل حلقه l چون. شود عدد يک مي
محاسبه شده و چون فقط مقادير عدد صحيح  l=b/=10 عبارتشود سپس  بر روي صفحه نوشته مي l مقدار متغير cout توسط دستور

براي . رسد اکنون چون شرط حلقه برقرار نيست حلقه به پايان مي. شوند شود، ھر دو متغير برابر عدد صفر مي ذخيره مي b و l در
 .را فشار دھيد Ctrl+F9اجراي برنامه كليد
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 . را وارد کنيد٥٤٢عدد 
 .را فشار دھيد Enter کليد

 . را وارد کنيد١٣٥٠عدد . کنيد که عدد بصورت برعکس نوشته شده است مشاھده مي
 .صفحه کليد را فشار دھيد Enter کليد

 Closeروي دکمه. رسد زيرا شرط حلقه ھميشه برابر درست است کنيد اين برنامه ھيچ وقت به پايان نمي ھمانطور که مشاھده مي
 .کليک کنيد
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در ادامه دستورات مورد . ا چاپ کند ر١٠ تا ١اي بنويسيم که اعداد  برنامه do while خواھيم با استفاده از حلقه به عنوان مثالي ديگر مي
 .پردازيم کنيم، سپس به توضيح در مورد آنھا مي نظر را وارد مي

شده و دستور داخل حلقه  do while سپس وارد حلقه. شود تعريف شده و برابر يک مي int از نوع counter در اين برنامه ابتدا متغير
 counter++ در انتھا توسط شرط. شود و سپس يک فاصله نوشته مي counter توسط دستور داخل حلقه مقدار متغير. شود اجرا مي
در صورتي که کوچکتر يا . شود که کوچکتر يا مساوي ده است يا خير ابتدا متغير يک واحد افزايش يافته و سپس چک مي 10 =>

 .مساوي ده باشد حلقه دوباره تکرار خواھد شد
توانستيم در کد  مي counter <= 10++ بجاي شرط.  شود١٠از يک تا  counter ه مقدار متغيرپس انتظار داريم که با اجراي اين برنام

استفاده کنيم تا خوانايي برنامه مقداري  counter <= 10 را يک واحد اضافه کنيم و سپس از شرط counter داخل حلقه مقدار متغير
 .را فشار دھيدصفحه کليد  Ctrl + F9 براي اجراي دستورات دکمه. افزايش يابد
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 .کليک کنيد Closeروي دکمه. اند  چاپ شده١٠کنيد که اعداد يک تا  مشاھده مي
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توسط . شود بدون بررسي شرط اجرا مي do در ابتدا کد داخل حلقه. تعريف شده است ch به نام char در اين برنامه يک متغير از نوع
شده و در يک کاراکتر از کاربر دريافت  cin سپس با استفاده از. شود اين کد ابتدا يک پيغام براي دريافت يک کاراکتر در صفحه نوشته مي

 که توسط کاربر وارد شده است به ھمراه کد دکمه ch بعدي، يک عبارت و محتواي متغير cout توسط خط. گردد ذخيره مي ch متغير
Enter سپس شرط. شود نوشته مي while اين شرط تا زماني که کاربر حرف. گردد بررسي مي b  را وارد نکرده است برابر درست
  .است

بررسي  while سپس توسط قسمت. شود  برنامه از کاربر يک کاراکتر درخواست شده و بر روي صفحه نوشته ميبنابراين توسط اين
. رسد را وارد کرده باشد حلقه پايان يافته و برنامه به اتمام مي b را وارد کرده است يا خير درصورتي که حرف b گردد که کاربر حرف مي

صفحه  Ctrl + F9 براي اجراي برنامه دکمه. کند جرا شده و از کاربر يک کاراکتر ديگر دريافت ميدر غير اين صورت دوباره کد داخل حلقه ا
 .کليد را فشار دھيد
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 .را تايپ کنيد a حرف
 .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه

 را تايپ کنيد z حرف. کنيد که برنامه حرف وارد شده توسط کاربر را نوشته و منتظر دريافت حرف بعدي است شاھده ميم
 .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه
 را تايپ کنيد b حرف
 .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه

 .کليک کنيد Close روي دکمه. ه استشرط حلقه برقرار نبوده و برنامه به پايان رسد b با وارد کردن حرف
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ساختار . رود در زمانيکه تعداد دفعات تکرار حلقه معين باشد به کار مي for است، حلقه for ساختار تکرار, تکرار يکي ديگر از ساختارھاي
 :به صورت زير است for ي حلقهکل
 
 for (مقدار اوليه انديس حلقه; شرط حلقه; گام حرکت ) }

 ١دستور 
 ٢دستور

... 
 n دستور

}  
 for (مقدار اوليه انديس حلقه; شرط حلقه; گام حرکت ) }

 ١دستور 
 ٢دستور

... 
 n دستور

}   
 

اولين عبارت مقداردھي . شوند  عالمت سميکالون از يگديگر جدا ميدر داخل پرانتز سه عبارت وجود دارد، که با for  کليديهبعد از کلم
دومين عبارت شرط حلقه است که قبل از اجراي کدھاي داخل . گردد و براي يکبار اجرا مي for باشد و فقط ھنگام شروع حلقه اوليه مي

در واقع شرط . يابد شوند و حلقه خاتمه مي اگر اين عبارت نادرست باشد ديگر دستورات داخل حلقه اجرا نمي. شود حلقه بررسي مي
 for (مقدار اوليه انديس حلقه; شرط حلقه; گام حرکت ({ .کند که دستورات داخل حلقه تا چه زماني بايد اجرا شوند حلقه مشخص مي

 ١دستور 
 ٢دستور

... 
 n دستور

}  
توسط اين دستور شمارنده . شود ت گام حرکت اجرا ميبعد از آنکه يک بار دستورات داخل حلقه اجرا شدند آنگاه دستور واقع در قسم

 .شود ايجاد مي, يک حلقه تکرار بينھايت که شرط پايان ندارد, فاقد عبارت داخل پرانتز باشد for اگر حلقه.کند حلقه تغيير مي

for(; {  
 دستورات داخل حلقه

  for (k=0 ; k<4 ; k++) :دو خط دستور زير را در نظر بگيريد {
cout << k << "\n" ;  
اجرا  cout چون اين شرط برابر درست است دستور. شود بررسي مي k<4 سپس شرط حلقه.شود اجرا مي k=0 در اين کد ابتدا دستور

شود به اين ترتيب مقدار  اجرا مي ++k گرديم و عبارت برمي for سپس دوباره به دستور. شود ينمايش داده م k شود و مقدار متغير مي
که برابر درست است و در ادامه  (k<4) شود سپس شرط حلقه بررسي مي. شود يابد و برابر دو مي  يک واحد افزايش مي k متغير

  ; "for (k=0 ; k<4 ; k++) cout << k << "\n .شود اجرا مي cout يعني For دستور داخل حلقه
 .رسد برابر عدد چھار شد حلقه به پايان مي k شود و زماني که متغير به ھمين ترتيب اعداد يک تا سه بر روي صفحه نمايش داده مي

در خروجي ) ٣ان عدد به تو( را به ھمراه مکعبشان ١٠ تا ١اعداد  for اي بنويسيم که با استفاده از يک حلقه خواھيم برنامه در ادامه مي
 .چاپ شود
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 cout با استفاده از دستور. شود دھد و ھر بار کد داخل حلقه اجرا مي تخصيص مي c اعداد يک تا ده را به متغير for در اين برنامه حلقه
 و حاصل عبارت c دار متغيردو مق

c * c * c براي اجراي برنامه كليد. شود نمايش داده ميCtrl+F9 صفحه کليد را فشار دھيد. 
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.  نموده و به ھمراه خود اعداد در خروجي نمايش داده است  را محاسبه١٠ تا ١کنيد اين برنامه مکعب اعداد  ھمانطور که مشاھده مي
 .کليک کنيد Close روي دکمه
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تواند به ھر نحوي متغير حلقه را افزايش يا کاھش  رد عبارت آخر ميسه عبارت وجود دا for ھمانطور که بيان شد در داخل پرانتر دستور
 }�  cout << k;� for ( k=8 ; k>0 ; k-- ) {�.شود براي مثال در برنامه زير عدد ھشت تا صفر بر روي صفحه نمايش چاپ مي. دھد
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اي که داخل  حلقه. يابد  تودرتو تشکيل مي for در اينصورت يک حلقه, ديگري نيز قرار بگيرد for تواند در داخل حلقه مي for يک حلقه
ابتدا حلقه , رادر زمان اج. اي که خارج حلقه ديگري قرار داشته باشد حلقه خارجي نام دارد حلقه ديگر قرار بگيرد حلقه داخلي و حلقه

 .شود تکرار داخلي به طور کامل انجام مي حلقه , خارجي اجرا شده و به ازاي ھر بار اجراي دستورات اين حلقه
 . را محاسبه کرده و در خروجي نمايش دھد٥ تا ١ھاي تودرتو جدول ضرب اعداد از  نويسيم که با استفاده از حلقه اي مي در ادامه برنامه

کند و در نتيجه يک سطر از جدول توليد   تغيير مي٥ تا١از  l مقدار ,k حلقه تکرار وجود دارد که به ازاي ھر مقداردر اين برنامه دو 
بر روي صفحه  cout بنابراين جدول ضرب محاسبه شده و توسط دستور. شود  برسد تکرارمي٥به  k اين حلقه تا جايي که. شود مي

 .صفحه کليد را فشار دھيد Ctrl+F9 براي اجراي برنامه كليد. شود چاپ مي
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 .کليک کنيد Close روي دکمه.  روي صفحه نمايش چاپ شده است٥ تا ١کنيد جدول ضرب اعداد  ھمانطور که مشاھده مي
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اين عبارات از . بيش از يک عبارت را در اين قسمت قرار دھيد) کاما(, توانيد با استفاده از عملگر  مي for در عبارت اول و سوم يک دستور
اجرا شده و در ھر بار اجراي حلقه دو  n+=k و k=0 ابتدا دو عبارتبراي مثال در دستور زير در . شوند چپ به راست يکي يکي اجرا مي

 …�} for (k=0, n+=k; k<10; k++, n++)�.شوند نيز اجرا مي ++n و ++k عبارت
. کنيم که گام حرکت و تعداد دفعات تکرار از قبل مشخص باشد زماني استفاده مي" معموال for با توجه به مطالب گفته شده از حلقه{
 .کنيم استفاده مي do..while يا while  موارد ديگر از حلقه تکراردر

در سطر اول . دھيم  و مجموع آنھا را نمايش مي٥٠ تا ١در اين برنامه اعداد . ايم کنيد يک قطعه کد وارد کرده ھمانطور که مشاھده مي
ايم و  را وارد کرده for ايم و در سطر بعد دستور  تخصيص دادهايم و به آن مقدار اوليه صفر را تعريف کرده int از نوع sum يک متغير با نام
 ٥٠تا خود عدد  i ايم که متغير ايم و پارامتر بعد مشخص کرده  را به آن تخصيص داده١ايم و مقدار اوليه  را تعريف کرده i داخل ان متغير

 .اضافه کند i ک واحد بهايم که بعد از ھر بار اجرا ي ادامه پيدا کند و در پارامتر بعدي تعيين کرده
دھد سپس  صفحه کليد را انجام مي tab عمل دکمه "t\" در سطر اول با استفاده از عبارت. دو سطر دستور قرار دارد for در داخل حلقه

ين وارد شده است که ا ;sum += i کنيد که دستور در سطر بعد مشاھده مي. کنيم را بر روي صفحه چاپ مي i مقدار موجود در متغير
يک واحد اضافه شده و  sum دھد و بار دوم که اجرا شود به متغير را انجام مي sum = 0 + 1 دستور در دفعه اول که اجرا شود عمليات

 sum بعد از اتمام حلقه مقدار موجود در. آيد  به دست مي٥٠ تا ١به اين ترتيب مجموع اعداد . دھد را انجام مي sum = 1 + 2 عمليات
 .آيد ميبه نمايش در 

 .صفحه کليد را فشار دھيد Ctrl + F9 براي اجراي برنامه، دکمه
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 .کليک کنيد Close روي دکمه. اند کنيد که دستورات اجرا شده مشاھده مي
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 :خواھيم يک برنامه بنويسيم که شکل زير را چاپ کند حال مي
     * 
    *** 

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

********* 
در اين برنامه از حلقه تو در تو .يمپرداز کنيم و سپس به توضيح آنھا مي در ادامه دستورات مورد نظر براي رسم اين شکل را وارد مي

شود و حلقه دوم در ھر بار تغيير مقدار شمارنده خارجي از  تکرار مي n – 1 است که از صفر تا i شمارنده حلقه اول. ايم استفاده کرده
چاپ * ورت کاراکتر شود، در غير اين ص باشد، کاراکتر جاي خالي چاپ مي n – i کوچکتر از j اگر. شود بار تکرار مي n – i يک تا
 .صفحه کليد را فشار دھيد Ctrl + F9 براي اجراي برنامه، دکمه.شود مي
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 روي دکمه.  در چھار رديف تصوير رسم شده استکنيد که مشاھده مي .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه . را تايپ کنيد٤عدد 
Close  کاربر گرامي، شما اکنون در پايان اين بخش ھستيد .کليک کنيد. 

 

 
  

  C  :  php.3d7%c1%e%81%-3d7%c1%e%81%-ed3%d%-4d2%d6%e3%e2%c/%com.learninweb.www://http  ++آموزش 
  

آموزش  برای مشاھده ادامه آموزش بصورت تعاملی و شبيه سازی شده به نرم افزار
++C  دانلود با لينک مستقيم مراجعه نمائيدقابل.  


