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 8و  7 یادگیری واحد

 مسائل سادهحل 
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 7واحد یادگیری 

 IDEحل مسئله و کار با شایستگی 

 تدریس مقدمات

 کلیدی مفاهیم الف(
 کلیدی مفاهیم

مسئله حل مفهومخروجی مفهومورودی مفهومسیستم مفهوم
کنسول برنامه مفهوم مفهومنما روند مفهومالگوریتم مفهوم
 هایزبان انواع

نویسیبرنامه
 سی زبان معرفی

 شارپ
 سی در برنامه قالب

شارپ
 در خروجی دستورات
شارپ یس

 مراحل انجام کار واحد یادگیری ب(
 مراحل انجام کار

 حل مسئله  1
 و اجزای آن شناسایی   2
 ساده یهابرنامهنوشتن   3
 سادههای برنامهایجاد جذابیت در   4

  الزم تجهیزات ج(

 افزارینرم الزامات
  افزارنرم •
یسینوبرنامه زبان به کد یدتول و روندنما یبررس یم،ترس یبرا  افزارنرم •
 ابتدا یدبا یتیب 64 صورتبه  افزارنرم نصب یبرا •

 .یدکن نصب را 
 افزاریسخت تجهیزات
 : 2012 افزارنرم نصب برای افزاریسخت مشخصات

گیگاهرتز 6/1 حداقل پردازنده •
گیگابایت 1 حداقل  حافظه •
گیگابایت 1 سخت دیسک در موجود فضای حداقل •
 باالتر و 1024 × 768 رزولوشن در اجراقابل و   با متناسب ییویدئو کارت •

  بندیبودجه د(

 توانید از نمونه پیشنهادی استفاده کنید.می فصل چهارمبندی بودجهبرای 
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 جلسه
واحد 

 یادگیری
 های تکمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی شماره صفحات کارگاه )موضوع(

 165 - 175 افزارنرم-حل مسئله 7 22

حل  -مسئلهیه حل اولیم مفاهآشنایی با 
 -یتم و فلوچارت ساده نوشتن الگور - مسئله

 -ای نوشتن الگوریتم و فلوچارت مقایسه
یل حلت -های محاسباتی یتمالگورنوشتن 

 عملکردی و صحت درست)آزمایش( 
 -های نمونه ها با دادهها و فلوچارتیتمالگور

های انتخاب الگوریتم و آشنایی با شاخص
 فلوچارت بهینه

رائه چند مسئله دلخواه، نوشتن الگوریتم و ا -
 افزار ترسیم فلوچارت مربوطه در نرم

ررسی صحت عملکرد الگوریتم و فلوچارت، ب -
  ها به کمک جدولصحت ورود داده

23 7 
 -آشنایی با زبان سی شارپ
 آشنایی با ویژوال استودیو

182 - 176 

 -نتخب م  نصب - آشنایی با انواع 
 نظیم ت -منتخب  آشنایی با اجزای 
 -وژه ساده ایجاد یک پر -با تنظیمات اولیه 

وشتن برنامه ن -شناخت دستورات خروجی 
 -آشنایی با دستور کنترل خروجی  -ساده 

 هیری دستور کنترل خروجی در برنامکارگبه

روژه ساده، تعیین زبان پایجاد یک  -
یر مسیین تعپروژه، یسی، تعیین نوع نوبرنامه
یره پروژه، تنظیمات آن، اجرای برنامه به ذخ

 شدهیرهذخازیابی برنامه بهای مختلف و روش

24 7 

 تفاوت متدهای 
نمایش و

 ایجاد صدا با-فهرست هوشمند
فاده است های مختلف فرکانس
 از رنگ

187 - 183 

آشنایی  شناخت دستورات خروجی 
شناخت متد  فهرست هوشمند  یتباقابل

آشنایی با دستورات تغییر رنگ  - 
یری دستورات تغییر رنگ کارگبه -خروجی 
 خروجی

های یجاد یک پروژه ساده برای نمایش پیاما -
 دلخواه با استفاده از متدهای

 دلخواه یهابارنگ و
هنگ دلخواه با استفاده از متد ساخت آ -

25 7 
 -کنسول های پنجره ویژگی

 -در کنسول  نمامکانمختصات 
 ترسیم در محیط کنسول

193-188 
 -یش نماصفحهآشنایی با سیستم مختصات 
شده یینتعنمایش خروجی در مختصات 

 یشنماصفحه

های یجاد یک پروژه ساده برای نمایش پیاما -
 یشنماصفحههای مختلف دلخواه در مکان
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 جلسه
واحد 

 یادگیری
 های تکمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی شماره صفحات کارگاه )موضوع(

 اطالعات هنرجوبرگ نمونطراحی  194-195 1کارگاه  8
ای بنویسد که شکل ظاهری یک برنامه
 را طراحی کند. حسابینماش

26 8 
 3کارگاه  -2کارگاه 
 4کارگاه 

204 - 196 
غیر مقداردهی مت -اعالن و مقداردهی متغیر 

 ایتغیر رشتهمای/ دریافت رشته

مشخص  بارنگد ملی را کای بنویسد که برنامه
ای که نام و نام برنامه -دهد  یشنماصفحهروی 

وی دلخواه بر ر بارنگخانوادگی کاربر را دریافت و 
 نشان دهد. یشنماصفحه

 205-208 8،  7، 6، 5کارگاه  8 27
خواندن متغیر عددی ، تبدیل عدد صحیح 
یر به اعشاری ، تبدیل نوع داده ، دریافت متغ

 کاراکتری

مشخص بر  بارنگبر را گرفته ای که سن کاربرنامه
 دهد. یشنماصفحهروی 

 209 - 213 10و  9کارگاه  8 28
،   هساد یگذاریجاالگوی 
 یگذاریجاالگوی 

ای بنویسید که با استفاده از تبدیل نوع، برنامه
را  کاراکتر و همچنین کاراکتر صورتبهعدد را 

چاپ  عدد تبدیل کرده و با پیغام مناسب صورتبه
 کند.
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 یادگیری: واحد پیشنهادی بندیزمان

  
ف

دی
ر

اهداف توانمندسازی
زمان 

 تدریس)ساعت(
 عملیتئوری

 1مسئلهیه حل اولیم مفاهآشنایی با 1

 11مسئلهحل 2

 11نوشتن الگوریتم و فلوچارت ساده3

 11اینوشتن الگوریتم و فلوچارت مقایسه4

 11های محاسباتییتمالگورنوشتن 5

6
ها و یتمالگور عملکردی و صحت درستیل )آزمایش( تحل

های نمونهها با دادهفلوچارت
11 

 1های انتخاب الگوریتم و فلوچارت بهینهآشنایی با شاخص7

 آشنایی با انواع 8

 1منتخب  نصب9

 1منتخب آشنایی با اجزای 10

 1با تنظیمات اولیه تنظیم 11

 1ایجاد یک پروژه ساده12

 1معرفی دستورات خروجی13

 1نوشتن برنامه ساده14

 1معرفی دستور کنترل خروجی15

 2برنامه یری دستور کنترل خروجی درکارگبه16

 1ی نمایش خروجیهاقالبمعرفی 17

 2ی نمایش خروجیهاقالبیری کارگبه18

 1یشنماصفحهمعرفی سیستم مختصات 19

 2یشنماصفحهشده یینتعنمایش خروجی در مختصات 20

 2یری دستورات تغییر رنگ خروجیکارگبهمعرفی و 21

 18 12 جمع ساعات 
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 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

 مسئلهحل درس:  پایه: دهم

 تعیین اجزا و حل مسئله یستگیشایی و تواناپیام جلسه )هدف کلی(: 

 زمان فیزیکی هافعالیت اهداف یادگیری

 فعالیت
طبقه هدف: حیطه عاطفی/ 

 رکتیح -شناختی/ روانی 
 مدت )دقیقه( کار هنرجو کار هنرآموز

 ارزشیابی رفتار ورودی
سنجش میزان آگاهی هنرجویان در 

 خصوص حل مسئله
آزمون جهت تعیین سطح یشپ سؤاالتمطرح کردن 

 هنرجویان از طریق بارش مغزی
 10 مشارکت در پاسخگویی و تعامل

 ایجاد انگیزه
ایجاد توجه و تمرکز برای ورود به 

 بحث روش حل مسئله

 صورتبههای روزمره که هایی ملموس از فعالیتبیان مثال
شوند و انجام خرید اینترنتی از یک انجام می گامبهگام

 واقعی صورتبه تارنما

 20 بیان مراحل انجام این فعالیت

 ارائه مفاهیم کلیدی
 )توضیح هنرآموز(

توضیح کامل مفاهیم کلیدی 
)دانشی( و ایجاد عالقه و انگیزه در 

 (بینشی) هنرجویان

های حل مفاهیم داده، اطالعات، ورودی و خروجی، گام
 را شرح دهد. نما مسئله، مفهوم الگوریتم و روند

درگروه های خود سعی در تفهیم 
کامل مطالب به سایر همکالسی ها با 

 مثال می کنند.
30 

 فعالیت کارگاهی
 )تمرین هنرجویان(

هنرجو باید بتواند اجزای یک 
را تعیین کرده و روش حل  مسئله
نما  الگوریتم یا روند صورتبه آن را

ارائه دهد.

 های کارگاهیارائه و تشریح مسائل و فعالیت

یعنی مشخص  مسئلهتعیین اجزای 
های کردن ورودی، خروجی و پردازش

ند روو ارائه الگوریتم یا  مسئلهالزم در 
 ی مربوطهنما

110 

 هاارزیابی فعالیت
 ارائه تمرین

 روند نمانوشتن الگوریتم و ترسیم 
در  شدهمطرحبرای مسائل 

 های کارگاهیفعالیت

شده به های تعیینشود در گروهاز هنرجویان خواسته می
 ردازند.های کارگاهی بپانجام فعالیت

ه باین ارزشیابی به دو صورت انفرادی و گروهی با توجه 
 های کارگاهیارزشیابی از بخش ارزیابی فعالیت هایشیوه

 شود.انجام می
های ارزیابی پروژه به از شروع به کار، مالکنکته: قبل 

 شودداده می هاآن

های خود سعی هنرجویان در گروه
کنند با نهایت دقت و سرعت با می

ایجاد خالقیت به انجام فعالیت 
 کارگاهی بپردازند.

60 

 ارائه نکات تکمیلی
 بندی()جمع

هنرجو با مفاهیم داده، اطالعات، 
آشنا ورودی و خروجی در مسئله 

با توجه به نمودار مفهومی این مبحث از واحد یادگیری، 
مرور و در مورد درس جلسه آینده حدود  شدهگفتهمطالب 

گوش دادن فعال و پرسش و پاسخ و 
 20 منظور انجام پژوهشریزی بهبرنامه
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 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

 مسئلهحل درس:  پایه: دهم

 تعیین اجزا و حل مسئله یستگیشایی و تواناپیام جلسه )هدف کلی(: 

 زمان فیزیکی هافعالیت اهداف یادگیری

حل و توانایی ارائۀ راه شده باشد
نما  برای مسئله، ترسیم روند

افزار صورت دستی و با نرمبه
های مؤثر تشخیص داده ،

 را داشته باشد. در حل مسئله

 ه به هنرجو اطالعاتی ارائه دهد.چند دقیق

 ارزشیابی شایستگی
 )ارزشیابی پایانی(

هنرجو توانایی حل مسأله را داشته  
و اجزای آن را  باشد. محیط 

بشناسد. بتواند برنامه های ساده 
بنویسد و توانایی ایجاد جذابیت در 
 برنامه های ساده را داشته باشد.

 انی وهای ارزشیابی پایارزشیابی پایانی را با توجه به شیوه
 شایستگی هنرجویان انجام دهد.

های خود سعی هنرجویان در گروه
 شده بازمان تعیینکنند در مدتمی

نهایت دقت و سرعت با ایجاد خالقیت 
 های کارگاهی بپردازند.به انجام فعالیت

90 

 تمرین در منزل
 )تعیین تکلیف(

صورت انجام پروژه آموزشی به
 تعیین تکلیف جهت تمرین در منزل یا فردی گروهی

بندی وظایف کار پروژه بین تقسیم
بندی اعضای گروه و تحویل در زمان

 شدهتعیین
20 

 ویدئو پروژکتور، رایانه، تخته آموزشی، برنامه  ابزارهای موردنیاز
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  پیوست هایپرونده و هافیلم (ه

 هدف فیلم شماره
 افزارمنر فلوچارت، مدیریت افزارهاینرم معرفی آن، اجزای و مسئله تعریف

 معرفی ، زبان بررسی نویسی،برنامه هایزبان انواع با آشنایی
 کامپایلر با ساده هایبرنامه ایجاد ،

 صدا تولید و رنگ تغییر دستورات ،یسیکد نو محیط با آشنایی 

 
 برنامه از استفاده نحوه ، دستور در خروجی بندیقالب

 راهنمای

ده پرون»توانید از تمرینات موجود در های تکمیلی میبرای انجام فعالیت :نکته
 استفاده کنید.« های تکمیلیپیوست فعالیت

  بحث به ورود (و

 یینتع منظوربهآن و  یدهسازمانگیری برای یاد-یند یاددهیآپیش از شروع فر
 ه بحثورود ب یالزم برا یهایتصالح یینتعی مورد انتظار و ورود یرفتارها سطح

 یان اطالعاتی کسب کنید.هنرجو، مهارت و انگیزش دانشالزم است نسبت به 
 کنید. یی مشابه سواالت زیر را مطرحهاسؤالیابی آغازین جهت ارزش توانیدمی

بیان کند؟ گامبهگام صورتبهروزانه را  یفعالیتتواند انجام چه کسی می •

نامند؟فعالیت را چه مییک  مرحلهبهمرحلهروش انجام  •

تواند چند مورد از مسائل ریاضی را مثال بزند؟چه کسی می •
بیان  گامبهگامصورت ریاضی را به مسئلهاند روش حل توچه کسی می •

 کند؟

 را بیان کند؟ روند نماافزار ترسیم نرمیک های تواند قابلیتچه کسی می •

دانیم توریست خارجی که ما زبانش را نمیتواند بگوید با یک کسی می •

چگونه باید صحبت کنیم؟
 رد؟کرا به کامپیوتر منتقل  روند نماتوان یک الگوریتم یا چگونه می •

 نشان را یدرس کتب و یادگیری یواحدها سایر با یادگیری واحد این ارتباط 1 نمودار
 دهد.می
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 ارتباط این واحد یادگیری با سایر واحدهای یادگیری و کتب درسی -1نمودار 

 
 

 

 

 

 دهد.می ننشا را یادگیری واحد این تلفمخ هایقسمت بین عرضی ارتباط 2 نمودار
کنید. تنظیم و ریزیبرنامه را خود تدریس جریان مودارن این اساس بر توانیدمی شما

 7 یادگیری واحد مختلف هایقسمت بین ارتباط -2 نمودار

 

کتاب دانش فنی پایه

(الگوریتم و فلوچارت)حل مساله : واحد یادگیری سوم

کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی 

IDEحل مساله و کار با : 7واحد یادگیری 

کار با انواع داده، دریافت و نمایش داده:8واحد یادگیری 

محاسباتی، مقایسه ای و منطقیکار با عملگرهای : 9واحد یادگیری  

کار با دستورات شرطی :10واحد یادگیری 

شناخت مساله•

تعیین ورودی ها•

تعیین خروجی ها•

1

شاااخص های انتخاااب •
الگوریتم بهینه

ای نوشتن  الگوریتم ه•
پیچیااده  باارای حاال 
مسااااااله و رسااااام 

فلوچارت آن

2

و تعریاااااف•
ویژگی های آن

هاااایIمعرفااای •
مختلف

معرفی اجزای •

3

آشاانایی بااا ساااختار •
برناماااه کنساااول و 

مفاهیم آن

4

آشنایی باا دساتورات•
خروجااای و تنظااایم 

خروجی

م آشاانایی بااا سیساات•
رناااگ و دساااتورات 
مختص رناگ کاردن 

خروجی

5

کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

کلیه واحدهای یادگیری
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IDEافتبرنامه نویسی مایکروس

(VISUAL STUDIO 2012)

معرفی

نصب

آشنایی با محیط

ایجاد پروژه و کد نویسی

مفهوم                       
console applicton

#Cالگوی برنامه 

 Writeدستور

 WriteLineدستور

 Intellisenseمفهوم 

ReadKeyدستور

Beepدستور 

ForegroundColorدستور

BackgroundColoدستور

r

Clearدستور 

دستور 
SetCursorPosition

ذخیره و اجرا

مفهوم 

انواع 

پیاده سازی و اجرا

انواع زبانهای برنامه 
نویسی

زبان های سطح باال

زبان سی شارپ

زبانهای سطح میانی

زبانهای سطح پایین

گام های حل مساله

تعیین ورودی ها

تعیین خروجی ها

طرح نقشه

الگوریتم

روندنما

نرم افزار 

 شما و دهدمی نمایش را یادگیری واحد این نیذه و مفهومی نقشه 3 نمودار

 شکل به را خود تدریس آموزشی، محتوای و مطالب از دورنما یک داشتن با توانیدمی

کنید. مدیریت بهتری

  7 یادگیری واحد ذهنی و مفهومی نقشه -3 نمودار
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 تدریس

 مسئله حل

  یشنهادیپ یالگو و یوهش
 .هدد می نشانرا  مسئله یک برای نهایی کد تولید فرآیند مراحل 4نمودار 

 
 مسئلهمراحل فرآیند تولید کد نهایی برای یک  -4نمودار 

 

در  را 4 نمودار ،ین بخشاز مطالب ا دهنده سازمان پیش یک عنوانبهتوانید  شما می
 اینموداره یا ارنمود این از استفاده با دهید. ارائه یانهنرجو در یزهانگ یجاداراستای 
 در انگیزه ایجاد با همراه و مؤثر ارائه یک جهت را اصلی مباحث از دورنمایی مشابه
 نقشه کی باید بحث به ورود بخش در شما عبارتی به دهید. قرار هنرجویان اختیار

 و کرده مترسی یادگیری واحد این در هنرجو توانمندسازی اهداف به رسیدن برای راه
.یدساز هموار ؤثرم یادگیری-یاددهی فرایند یک شروع برای را راه

 وند:ش تدریس زیر ترتیب به یادگیری واحد این مختلف هایبخش شودمی پیشنهاد

ه، تعریف مسال
شاااااناخت و 

حل مساله

بررسی، آزماایش 
ن و انتخاب بهتری

راه حل

ارائاااه الگاااوریتم و 
روناادنمای راه حاال 
ارائااه شااده باارای 

مساله

یاا تبدیل الگاوریتم
روندنما باه کادها و 
دساااتورات زباااان 
برنامااااه نویساااای 

سی شارپ

نوشااتن برنامااه در
 lمحاایط 

، تساات و 
اجرای برنامه، رفا  
خطاهای احتماالی 

یو تولید کد نهای
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 هافعالیت به پاسخ

 .یدکن گفتگو ینترنتیا یدخر یک انجام مراحل دربارهکالسی خود، با هم
 معموالا  ،ظرموردن خدمت یا کاال نوع انتخاب و فروشگاه تارنما به ورود از پس پاسخ:
 درگاه چند یا یک انتخاب امکان فروشنده یتارنما در وجه اینترنتی پرداخت برای

 وارد وردنظرم بانک نماد روی کلیک با است. شدهگرفته نظر در الکترونیکی پرداخت
 در کند.یم استفاده  پروتکل از که شویدمی بانک اینترنتی پرداخت صفحه
 از خرید یندفرآ تکمیل برای مشابهی اطالعات پذیرنده، هایبانک از هریک یتارنما
 اینترنتی یهاپرداخت برای یازموردن اطالعات بخش در که شودیم درخواست شما
 یا تصویر رید،خ فرآیند تکمیل از پس شودیم توصیه .گیردیم قرار اختیارتان در

نید.ک ینگهدار خود نزد احتمالی هاییگیریپ برای را خرید رسید چاپی نسخۀ

 فعالیت گروهی
 165ص 
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 پشاتیبانی  پروتکال ازمرورگرنشانی ستون در شدهدرج آدرس کهیصورت در

هکرها توسط هک امکان و بوده پایین تاناعتباری کارت اطالعات ارسال امنیت نکند

 دهید. انصراف خرید از حالت این در شودمی توصیه دارد. همراه به را
 

 .یدکن یقتحق (کپچا) یتیامن کد یدتولهای روش درباره
 به مربوط اتاطالع تمامی واردکردن از پس ها،بانک الکترونیک پرداخت صفحه درپاسخ: 
 داده مایشن شما برای حروف، و اعداد از است ترکیبی که عبارت یک تصویر خرید، و کارت

 شود. وارد یدرستبه تصویر این است الزم خرید، فرآیند تکمیل برای .شودیم
CTPAC سرنام کپچا

AH مجزا برای تورینگ شده خودکار کامالا همگانی آزمون» معنی به 
 از جلوگیری برای که است ارزیابی روند و امنیتی سامانه یک است، «رایانه و انسان کردن
 مشخص تواندمی روند این رود.می کار بهاینترنتی هایربات خرابکارانه هایحمله برخی
 .رایانه یا هستند انسان برخط خدمات سایر یا و تارنما یک به کنندگانمراجعه که کند
 گوییپاسخ به قادر هاانسان تنها که کندمی تولید را هاییآزمون کپچابرنامه منظور بدین
 این به درستی پاسخ توانندنمیاحتماالا  فعلی افزارهاینرم و هایانهرا چون باشند. هاآن به

 شود.می فرض انسان کند، حل درست را آن که کاربری هر بدهند، آزمون

 کالسیهم اب اینترنتی خرید زمان رد مجازی دیکلصفحه از استفاده دالیل مورد در
 دهید. ارائه کالس به را نتیجه و کرده بحث خود
 و ثبت از سپ  عنوان تحت اینترنتی افزارهایبد از برخی پاسخ:
 رایانامه خود نویسنده برای را اطالعات این قربانی، دیکلصفحه ضربات گذاریرمز
 سازنده برای نیز را کاربر نام و رایانه نام توانندمی همچنین هابدافزار نیا ند.نکمی
 گرفته سارق از امکان این مجازی دیکلصفحه از استفاده با ولی د.نرستبف خود
 این منیتا .گیردمی ار کلیدصفحه جای وسام حالت این در چراکه شود،می

 از هاتارنما امنیت و اطالعات نگهداری ایبر هابانک و باالست بسیار دهایکلصفحه
 هم دزدیده شما اطالعات اگر که کنندمی استفاده خاصی  یا رمزگذاری

 است. غیرممکن باایتقر آن یرمزشکن شود

 کنید. تکمیل را مسئله حل جدول اینترنتی خرید برای
 

 شناخت

مسئله

 رایانامه کارت، انقضای تاریخ ،دوم، رمز کارت، شمارههاورودی

 پرداخت رهگیری کدهاخروجی

 شروع -1الگوریتم
 یبانککارت شماره واردکردن -2
 یبانککارت دوم رمز واردکردن -3
 یبانککارت  واردکردن -4

 فعالیت گروهی
 165ص 

 مسئله 
 166ص 

 پژوهش
 165ص 
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 یبانککارت انقضای تاریخ واردکردن -5
 رایانامه واردکردن -6
 سایت توسط اطالعات پردازش -7
 وجه پرداخت و حساب موجودی بودن کافی صورت در رهگیری کد ارائه -8
 پایان -9

 جدول کند،می کار اثرانگشت اساس بر که کارمندان خروج و ورود سیستم یک برای
 .کنید کامل را زیر
 کارمند اثرانگشت هایورود

 را زیر هایجدول یرپذیدتجد هایانرژی به مربوط 6-7 و 5-7 تصاویر به توجه با
 کنید. تکمیل

 
 شناخت
مسئله

 باد هاورودی
 الکتریسیتههاخروجی

 الگوریتم

 شروع -1

باد وزش -2

 بادی توربین چرخش -3

 الکتریکی انرژی تولید -4

 شود خانگی هشبک وارد بود، کافی توربین طریق از الکتریکی انرژی تولید اگر -5

 .دکن استفاده شهری برق توزی  شبکه از صورت ینا غیر در

 پایان -6

 
 شناخت
مسئله

خورشید تابش  هاورودی
 یسیتهالکترهاخروجی

 الگوریتم

 شروع -1

 خورشید تابش -2

خورشیدی هایسلول طریق از خورشید نور دریافت -3

 الکتریکی انرژی تولید -4

 بود کافی خورشیدی پانل طریق از الکتریکی انرژی تولید اگر -5

 شود خانگی شبکه وارد 

 صورت ینا غیر در 

 شود. استفاده شهری برق توزی  شبکه از 

 پایان -6
 

 

 مسئله
 166ص 

 مسئله
 167ص 
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سیستمردیف
 کنندهیینتع سیستم

ورودی
 کنندهاستفاده سیستم

 خروجی

 مبدلخورشید تابشخورشیدی سلول1

 یریگاندازه واحدخورشیدی هایسلولمبدل2

 برقی وسایلتوزی  شبکه و مبدلیریگاندازه واحد3

 
 بایستند. خود پای روی توانندنمی باران و نگین دهدمی نشان مسئله محدودیت
 رسد؟می شما ذهن به حلیراه چه ینباوجودا
 کند. ستفادها کمکی صندلی عنوانبه خالی صندلی یک از باید کار این برای پاسخ:

 

 شناخت
مسئله

 جابجایی از قبل  و  هاورودی

 جابجایی پس از  و هاخروجی

الگوریتم

 شروع (1
2)     
3)    
4)   
 پایان (5

 های زیر رسم کنید.را در محل روند نمانماد استاندارد برای ترسیم 
شروع و 

 پایان
 شرط عملیات مسیر اجرا

 –ورودی 
 خروجی

 
 

   
 

 
د سن فر ی زیر را طوری تکمیل کنید کهروند نمارا داشته باشیم،  دو نفراگر سن 
 را نمایش دهد. تربزرگ

 

 شناخت
مسئله

(سال 56جابز )( و سن آقای استیو سال 41) ینگتورسن آقای آلن  هاورودی

 ترفرد بزرگ سنهاخروجی

 

 کنجکاوی 
 168ص 

 فعالیت کارگاهی

 169ص 

 مسئله
 170ص 
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 نما روند

شروع

پایان

دریافت سن آلن تورینگ
دریافت سن استیو جابز

سن استیو جابز بزرگتر از سن 
آلن تورینگ

نمایش سن  
استیو جابز

بله

نمایش سن 
آلن تورینگ

خیر

 

 
 ورودی زا را نفر سه اندازه قد که کنید تکمیل طوری را شدهیطراح ینما روند

 کند. مرتب کوچک به بزرگ از یعنی نزولی صورتبه را هاآن گرفته،
 

 شناخت
مسئله

 هاورودی

مهسا قد اندازه  ،سانتیمتر( 246) 1ادزمرتضی مهرقد اندازه 
 259) 3سیاوش بوشهری قداندازه سانتیمتر( و  199) 2تقدمی

سانتیمتر(

 یتقدم مهرزاد و قد مهسا یقد مرتض ی،بوشهر یاوشقد سهاخروجی

 و بلندقدترین مرد ایران یراننشسته ا یبالوال یمل یمت عضو -1

 یرانیورزشکار ادختر ترین بلندقامت ومنتخب مشهد  یمبسکتبال ت یکنباز -2

 یاشده در آسثبت فرد بلندقدترین -3

 مسئله 
 170ص 
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 نما روند

شروع

پایان

Aاندازه قد مرتضی مهرزاد 
 Bاندازه قد مهسا تقدمی  

C اندازه قد سیاوش بوشهری

A<B

را نمایش دهید Cو  Bو  Aمقادیر درون 

خیر

بله

A<C

B<C

را با هم عوض کنید Bو   Aمقادیر درون 

را با هم عوض کنید  Cو   Aمقادیر درون 

را با هم عوض کنید Cو   Bمقادیر درون 

بله

بله

خیر

بله

خیر

 
 
 اینکه فرض با است. شدهیلتشک آمده، زیر جدول در که موادی از رومیزی رایانه هر
 چند شما هنرستان رایانه کارگاه در دارد، وزن کیلوگرم 9 حدود رومیزی رایانه هر
 دارد؟ وجود نقره و طال گرم

 

 شناخت
مسئله

کارگاه هایرایانه تعدادهاورودی

 گرم برحسب نقره و طال میزانهاخروجی

 نما روند

عورش

نایاپ

اه هنایار دادعت تفایرد

 (ردبرض اه هنایار دادعت برضلصاح شیامن
)100 رب میسقت ) 0.981 رد 9 برض لصاح(

 (ردبرض اه هنایار دادعت برضلصاح شیامن
)100 رب میسقت ) 0.61 رد 9 برض لصاح(

 
 

 مسئله
 171ص 
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 شارپسی در برنامه اولین ایجاد -1 کارگاه

 :شارپ یس برنامه اجرای و نوشتن هایراه
  توسط ترجمه و متن ویرایشگر یک در برنامه کدهای نوشتن .1

فرمان خط در
 و  مثل رایگان هایمحیط از استفاده .2
  تجاری محیط از استفاده .3

 :شارپ یس در برنامه انواع
 طخ طریق از که است پروژه نوع ترینساده : .1

 و فتدریا فرمان خط طریق از آن هایورودی و شودمی اجرا فرمان
 نوع این شود.می داده نمایش محیط همان در نیز آن هایخروجی
هستند. متن بر مبتنی هابرنامه

 گرافیکی رابط بر مبتنی هایپروژه : .2
 مانند یواستود یژوالو افزارنرم امکانات از استفاده امکان و هستند 
 محاوره هایکادر و مختلف هایکنترل ویندوز، های ها،دکمه منوها،
 کنند.می فراهم را کاربر رابط

 برنامه اجرای برای میانبر کلیدهای

 کاربردکلید نام

  برنامه ترجمه یا 

  برنامه اجرای

  برنامه اجرای و ترجمه

  برنامه خط به خط اجرای و 

 :توجهقابل و مهم نکات

 باشد.  بخش یک شامل تواندمی فقط شارپ یس در برنامه هر 

 شود درج عالمت باید شارپ یس دستورات تمامی انتهای. 

 نویسید.برا  7های غیر مرتبط مسئله داده
  .تاس غیرمرتبطیاز است و سایر موارد موردنمیزان طال و نقره  فقط پاسخ:

 فعالیت کارگاهی

 172ص 
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 هافعالیت به پاسخ

 از استفاده با همراه تلفن کدام نمایشگر تصویر کنید. مقایسه باهم را زیر تصویر دو
 است؟ شدهیطراح گرافیکی واسط
 گرافیکی واسط از استفاده با راست سمت همراه تلفن نمایشگر تصویر پاسخ:
 .است شدهیطراح

 خطا فهرست پنجره -2 کارگاه

 :گیرییاد واحد این مباحث و ضوعمو با مرتبط و رایج خطاهای برخی شرح و معرفی
:

 رد و باشد  متد یک از بیش دارای برنامه که دهدمی رخ زمانی خطا این
 است. ژهپرو به ورود مدخل هاآن از یککدام که باشد نشده تعیین ترجمه هنگام
 چسویی از یا و کنید حذف را یکی جز  یمتدها تمام باید مشکل حل برای

 مدخل  متد کدام کند، مشخص که کنید استفاده ترجمه زمان در 
 است. پروژه به ورود

 
 
  
 

 

 
 
 

 از: اندعبارت کد این خطاهای
 

 کنجکاوی 
 176ص 
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 فضای که ودش رذک نامی  کلیدی واژه کنار در کهدهد این خطا زمانی رخ می
 به است. استفادهقابل نام فضاهای معرفی برای تنها  کلیدی واژه نیست. نام

 کنید. توجه زیر مثال
 

 است کالسی در فضای نام

 از: است عبارت کد این خطای
 

 

 

CS1002:; expected 

 یس رد نشود. داده قرار عالمت عبارت انتهای در که دهدمی رخ زمانی خطا این
 المتع باید آن انتهای ولی باشد خط چند یا خط یک در تواندمی عبارت یک شارپ
 کنید. توجه زیر مثال به شود. داده قرار

 

 

 

 

 از: اندعبارت کد این خطاهای
 

 



                                                              138

.
4
0

 حل مسائل ساده 

:  

 ادتعد با ) کاراکترهای تعداد عبارت یک در که دهدمی رخ زمانی خطا این
 ( کترهایکارا تعداد از کمتر ) کاراکترهای تعداد و نباشد یکی ( کاراکترهای

 کنید. توجه زیر مثال به باشد.

 از: اندعبارت کد این خطاهای

 
CS1513: } expected 

 یکی { کترهایاراک تعداد با } کترهایاراک تعداد که دهدمی رخ زمانی خطا این
 زیر مثال به باشد. { کترهایاراک تعداد از کمتر } کترهایاراک تعداد و نباشد
 کنید. توجه
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 از: است عبارت کد این خطای
 

 

:
 

 یکی } کاراکترهای تعداد با { کاراکترهای تعداد که دهدمی رخ زمانی خطا این
 زیر مثال به باشد. } کاراکترهای تعداد از کمتر { کاراکترهای تعداد و نباشد
 کنید. توجه

 

 

 

 از:خطای این کد عبارت است 
 }

 هافعالیت به پاسخ

 چه خطا پنجره در  و هایستون
 د.ندهمی نشان را چیزی

 

 توضیحات ستون نام
 خطاست دارای که ایپروژه نام

 خطا درباره توضیحی 
 است افتاده اتفاق آن در خطا که فایلی 
 خطاست دارای که فایل از خطی شماره 

 دارد خطا که خطی از افقی مکان یا ستون شماره

 Write و WriteLine متدهای تفاوت -3 کارگاه

 :شارپ یس در WriteLine و Write خروجی دستور دو عملکرد
 به زیر کد مطابق سولکن صفحه روی پیام و اطالعات نمایش برای : دستور
 ما کهیدرصورت داد. قرار  عالمت دو بین باید را پیام دستور این در رود.می کار

 کنجکاوی 
 179ص 
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 در جاری خط شدن پر تا هاخروجی بنویسیم، سرهم پشت را  دستور چندین
شوند.می داده نمایش و قرارگرفته خط نهما

 و اطالعات نمایش برای  دستور مشابه دستور این : دستور
 نشان ار  دستور یرالگویز کد رود.می کار به یشنماصفحه روی پیام
 زاپس  کنیم استفاده  دستور از  دستور جایبه اگر دهد.می

 بعدی خروجی و شودمی منتقل بعدی سطر ابتدای به نمامکان ،موردنظر پیام نمایش
 شود.می داده نمایش بعدی سطر ابتدای زا
 

 کنید: توجه زیر مثال به دستور دواین  عملکرد بهتر درک برای مثال:
 

 
 
 

 بود: خواهد زیر صورتبه باال برنامه خروجی

 تا یرندگ رقرا  یا  دستور از قبل باید آمیزیرنگ دستورات نکته:
 باشد. مشاهدهقابل هاآن اعمال نتیجه

 رنگ از استفاده -5 کارگاه

 کنسول: صفحه کردن پاک دستور

 است کافی هدلخوا قلم و زمینهپس بارنگ کنسول صفحه کل آمیزیرنگ برای نکته:
 کنید. هاستفاد باال شکل به  دستور از موردنظر هایرنگ تعیین از پس
 

 :مثال

 
 

 فرضپیش حالت به رنگ سیستم بازگرداندن دستور
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 هافعالیت به پاسخ

 اول: قسمت پاسخ

 دوم: قسمت پاسخ

 
 

 دهد و پس یشنما یآب ینهزم یقرمز رو رنگ با را شماکه نام  یسیدبنو یابرنامه
، داده ییرغترا به قرمز  یشنمارنگ صفحه یهثان یکبوق به مدت  یصدا یدناز شن
 دهد. یشنما یآن به رنگ آب یرو را شما یگروهنام هم

 یدکلاز صفحه یدیفشار کل با یهثان یکمکث  یجاکه به یدده ییربرنامه را تغ -
 .یداستفاده کن دهد. از متد  یشنما شمارا یگروهنام هم

 فعالیت کارگاهی

 185ص 
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 در را هارنگ نام همراه به شارپیس یهارنگ همه از یجدول که یسیدبنو یابرنامه
 دهد. یشنما کنسول

 

 منزلفعالیت 

 185ص 
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 د؟دا ییرتغ را قلم نام و قلم اندازه قلم، رنگ ینه،زم رنگ توانیم یسینوبرنامه بدون چگونه
 ار  گزینه و کرده راست کلیک کنسول پنجره عنوان نوار در پاسخ:
 در زیر شکل مطابق شوید.  سربرگ وارد بازشده پنجره در کنید. انتخاب

 از و زمینهپس رنگ  گزینه طریق از توانیدمی سربرگ این
 دهید. تغییر و کرده تنظیم را قلم رنگ  گزینه طریق

 

 کنسول محیط در رسم -7 کارگاه

 فعالیت منزل نویسید.ب کنسول محیط در را ایرانی بزرگ دانشمند یناسابن مقبره ترسیم برنامه
 189ص 

 کنجکاوی

 186ص 
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 الف( نمونه ارزشیابی پایانی

 شاخص سوال مرحله
حداقل 

نمره 

 3قبولی از 

نمره 
هر 

 شاخص

نمره/ وضعیت 
 شایستگی

1 

گروهی خواهید سال تولد همفرض اینکه میبا -الف

خود را از ورودی دریافت کرده و ساپس سان او را 

محاسبه و نمایش دهید، الگاوریتم آن را نوشاته و 

 روندنمای آن را ترسیم کنید.

تشخیص و تعیین داده، اطالعات، ورودی و خروجی 

 در مسئله

2 

 

نمره : .........................
.....
 

ل
غیرقاب

قبول


      

ل
قاب

قبول

باالتر از حد انتظار 

 

 حلراه الگوریتم ه و  نوشتنحل برای مسئلارائۀ راه

صورت دستی نما حل مسئله به مسئله و  ترسیم روند

 افزارییا نرم
 

  حل مسئله برای الگوریتم بهترین انتخاب

 رنامه مربوط به قسمت الف را بنویسید.ب  -ب 2

پروژه کنسول، ذخیره و بازیابی پروژهایجاد 

2 

 

نمره : ........................
......
 

ل
غیرقاب

قبول


    
 

  
ل
قاب

قبول

باالتر از حد انتظار 

 

نامه و اجزای آن در ایجاد یک بر یری کارگبه

برنامهمختلفهایبخشکنسول،  تشخیص

کنسول و   اجزایانتخابمشاهده خروجی،جهت

 برنامهدرخطامحلتشخیص

 

ازاستفادهباکدسری تایپ

  و  

3 

 دررا  که نام شماای تغییر دهید را به گونه برنامه -ج

بوق  یصدا یدندهد و پس از شن یشنماخروجی 

طر در سارا  شما یگروهنام هم یه،ثان یکبه مدت 

 دهد. یشنما بعدی، زیر نام شما

های تصویری ساده بر روی ایجاد برنامه با خروجی

 یشنماصفحه

1 

 

نمره : ......................
........
 

ل
غیرقاب

قبول


      

ل
قاب

قبول

باالتر از حد انتظار 

 

 ایجاد برنامه با خروجی صوتی

بر  های تصویری ساده و پیچیدهایجاد برنامه با خروجی

تی ایجاد برنامه با خروجی صویش و نماصفحهروی 

شدهتعیینزمانوفرکانسمعنادار  با
 

4 

 که نام  ای تغییر دهیدرا به گونه برنامه -د

دهاد و  یشنما یآب ینهزم یرنگ قرمز رو را با شما

رنگ  یهثان یکبوق به مدت  یصدا یدنپس از شن

ک کرده آن را پا داده، ییررا به قرمز تغ یشنماصفحه

 باه در مرکز صافحهرا  شما یگروهنام هم و سپس

 دهد. یشنما یرنگ آب

 یهثان یکمکث  یجاکه به یدده ییربرنامه را تغ  -ه

را س نام هنرآموز کال یدکلاز صفحه یدیبا فشار کل

) دهد.  یشنمادر کادری در مرکز صفحه خروجی 

برنامه استفاده  یکدها یندر ب از متد 

 ید(کن

گ، رنبا خروجی ساده رنگی، انتخاب ایجاد یک برنامه

قلمرنگنمایش و تغییرصفحهزمینهرنگتغییر

1 

 

نمره : ..............................
 

ل
غیرقاب

قبول


   
 

   
ل
قاب

قبول

باالتر از حد انتظار 

 

های رنگی در مختصات نمایش خروجی

کردنیش، پاکنماصفحهدلخواه بر روی 

 کنسولپنجرهاندازهنمایش و تغییرصفحه
 

 وسخترنگیهایخروجیبابرنامهایجاد

 پیچیده

ل  2 میانگین
غیرقاب

قبول


      

ل
قاب

قبول

باالتر از حد انتظار 
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 بیشتر مطالعه برای (ب
1. 

2. 

3.  

4. 

5.  

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/a72418yk.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms173063.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/67ef8sbd.aspx
http://raptor.martincarlisle.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA
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 8واحد یادگیری 

 هاآن یشو نما یافت، درهادادهبا انواع  کارشایستگی 

 تدریس مقدمات

 کلیدی مفاهیم الف(
 کلیدی مفاهیم

یرمتغ نام گذاری ینقوانانواع دادهثابت یرمتغ
 نام گذاری یهاروش

 یرمتغ
از  یناش یخطاهایرمتغ یمقدارده

یداده از ورود یافتدریرمتغ یمقدارده

ورود  یخطاها
 هاداده

 داده یلتبد

 مراحل انجام کار واحد یادگیری ب(
 مراحل انجام کار

 اعالن و مقداردهی متغیر 1

 دریافت داده از ورودی 2

 هاتبدیل داده 3

 یگذاریجااستفاده از الگوی  4

  بندیبودجه (ج

 یادگیری: واحد پیشنهادی بندیزمان

  
ف

دی
ر

 

 اهداف توانمندسازی
 تدریس)ساعت(زمان 

 عملی تئوری

 - 2 درک مفهوم متغیر و استفاده از آن 1

 3 3 متغیر و استفاده ازآناعالن ، شیوه انواع متغیردرک  2

 2 3 استفاده از آن در برنامهو به متغیر مقداردهی  3

 2 - یرهامتغخطای مقداردهی تشخیص و رف   4



                                                        148 

.
4
0

 حل مسائل ساده 

  
ف

دی
ر

 

 اهداف توانمندسازی
 تدریس)ساعت(زمان 

 عملی تئوری

 2 - یشنماصفحهاز دستورات نوشتن متن در استفاده  5

 و یدکلصافحهعملکرد دساتورات دریافات مقاادیر از درک  6
 1 1 استفاده در کنسول

 3 3 رنامهو استفاده در ب ی تبدیل نوع دادههاروشانواع شناخت  7

 2 - تشخیص و رف  خطای تبدیل نوع ضمنی یا صریح 8

 3 -به کمک کارگروهی نوشتن یک برنامه  9

 18 12 مجموع ساعات
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 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

 یدکلصفحهدرس: دریافت مقادیر از  کالس: دهم

 ید را توضیح دهد و در کنسول استفاده کندکلصفحهپیام جلسه )هدف کلی(: عملکرد دستورات دریافت از 

 هایتفعال اهداف یادگیری
زمان 

 فیزیکی

 فعالیت
یطه عاطفی/ حهدف:  طبقه

 رکتیح -شناختی/ روانی 
 کار هنرجو کار هنرآموز

 مدت
 )دقیقه(

 ارزشیابی رفتار ورودی
 و انگیزشدانش،  میزان سنجش
 هنرجو آمادگی

ه ثابت استفاد صورتبهاطالعات  هابرنامه: آیا همیشه در سؤالطرح 
 شود؟می

 3 مشارکت در پاسخ و تعامل

 ایجاد انگیزه
و دقت ذهن  ایجاد توجه، تمرکز

 هنرجو
ودی اید که بتوان اطالعات را از وریدهدیی هابرگنمونیا  هابرنامه
 گرفت؟

 2و مشارکت گوش دادن فعال و پاسخ

 ارائه مفاهیم کلیدی
 )توضیح هنرآموز(

 نمایش نحوه استفاده از دستورات دریافت ورودی ارائه مفاهیم کلیدی و ایجاد انگیزه
تمرین مطالب گفته شده به صورت 

 20 عملی

 فعالیت کارگاهی
 )تمرین هنرجویان(

ی با انجام توانمندسازتحقق اهداف 

 تمرینات کالسی
از  ه وهنرآموز توضیح کلی در مورد فعالیت کارگاهی به هنرجو داد

 بپردازند. هاآنگروهی به حل  صورتبهخواهد می هاآن
 20 انجام تکالیف با خروجی صحیح

 هایتفعالارزیابی 
 )ارائه تمرین(

بررسی مهارت استفاده دستورات 
 ورودی

 پردازند.میشده به انجام برنامه یمتقس یهاگروههنرجویان در 
ی هامالکانجام تکلیف با در نظر گرفتن 

 20 ارزیابی

 ارائه نکات تکمیلی
 ی(بندجمع)

 تکمیل مفاهیم کلیدی
ت همراه نکا بهخالصه توضیح دهد  طوربهمفاهیم کلیدی را 
 هنرجویان سؤاالتتکمیلی و پاسخ به 

 10 توجه و یادداشت از نکات درس

 ارزشیابی شایستگی
 پایانی()ارزشیابی 

آگاهی از میزان درک و تفهیم کاربرد 
 دریافت مقادیر از ورودیمبحث 

 10 هنرآموز سؤالپاسخ به  ، گرفته شود.شدهگفتهای از مطالب آزمونی کتبی دو نمره

 تمرین در منزل
 کننده(یینتع)

 افزایش روحیه پژوهش
 ویافت ای بنویسید که نام و نام خانوادگی و سن کاربر را دربرنامه
 روی قرمز، نام خانوادگی را سبز و سن را زرد بر بارنگرا  نام

 یش نشان دهد.نماصفحه
 5 برداریگوش دادن به نکات و یادداشت

 برنامه ، تخته آموزشی،مجهز به برنامه  ویدئو پروژکتور، رایانه یازموردنابزارهای 
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  پیوست هایپرونده و هافیلم (د

 هدف فیلم شماره
 صریح و ضمنی تبدیل روش ها،داده انواع بررسی

 
 معرفی ، و  متدهای یکدیگر، به هاداده تبدیل

 خطاها مدیریت ساختار

ده پرون»توانید از تمرینات موجود در های تکمیلی میبرای انجام فعالیت :نکته
 استفاده کنید.« های تکمیلیپیوست فعالیت

  بحث به ورود (ه

الزم های تعیین سطح رفتارهای ورودی مورد انتظار و تعیین صالحیت منظوربه
، آزمونیشپ، سؤالهمچون طرح یندهایی فرآتوان از می جهت ورود به بحث،

 .ه کنیدتفاداالتی مشابه سواالت زیر اسؤمیتوانید از س کنجکاوی و ...استفاده کرد.
 نام ببرید؟را که در فصل گذشته فراگرفتید، دستورات خروجی  •
داشته تولد  خانوادگی، شماره شناسنامه و سال نام فرمی شامل نام، خواهیمیم •

عددی است؟ صورتبهدیر . در این فرم کدام مقاباشیم
استفاده کنیم؟ای برای شماره شناسنامه بهتر است از چه نوع داده •
 د؟نشومی ثابت استفاده صورتبهاطالعات  هابرنامهآیا همیشه در  •
 ی گرفت؟که بتوان اطالعات را از ورود ایدیدهد ییهافرمیا  هابرنامه •
 

 از: اندعبارت فصل این یادگیری از حاصل نتایج
 

آشنایی با انواع داده 

آشنایی با تعریف متغیر

استفاده صحیح از نوع داده برای تعریف متغیر

تبدیل انواع داده ها به یکدیگر

تفاوت عملکرد دستورات دریافت مقادیر از صفحه کلید
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 شما و دهدمی نمایش را یادگیری واحد این ذهنی و مفهومی نقشه زیرنمودار 
 شکل به ار خود تدریس آموزشی، محتوای و مطالب از دورنما یک داشتن با توانیدمی

 کنید. مدیریت بهتری

 
 

 یادگیری واحد این ذهنی و مفهومی نقشه -5 ودارنم
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ع هستند. هر متغیر دارای یک نو هادادهسازی اطالعات یرهذخیرها محلی برای متغ
توانیم ذخیره کنیم. هدف می رکند چه مقداری را در متغیاست که تعیین می

ت عدم صور استفاده از متغیر، نگهداری مقادیر داده و استفاده در برنامه است. در
 د وثابت در برنامه استفاده کر صورتبهرا  هادادهتوان استفاده از متغیر فقط می

 امکان دریافت داده از ورودی وجود ندارد.
 توصیه بنابراین است، شدهیانب زیر نمودار در فصل این کلیدی مفاهیم ینترمهم
 را شکل مفهومی مدل یادگیری، واحد این تدریس جلسه اولین در هنرآموز شودمی
 تا کندمی کمک هنرجو ذهن یدهشکل به مدل این کند. تشریح هنرجو برای

 به بعد تجلسا در یجتدربه و کند دریافت را فصل کلیدی مفاهیم و اصلی ساختار
 است. پایین هب نمودار باالی از آموزش، مسیر بپردازد. آن فرعی هایشاخه یادگیری

 

 
  

1

متغیر تعریف•
تعریف ثابت•
انواع داده ها•
قوانین نامگذاری متغیر•

2

روشهای نامگذاری متغیر•

مقدار دهی متغیر•

خطاهای ناشی از مقدار دهی متغیر•

3

دریافت داده از ورودی•

تبدیل داده•

خطاهای ورود داده ها•
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 تدریس

 هنرجو اطالعات فرم یطراح -1 کارگاه

 هافعالیت به پاسخ
 .ید( را وارد کن1-8اطالعات هنرجو )شکل  فرمرسم کامل  یالزم برا یکدها

 
 هد.دخالی نمایش  یدرجاها شمارابرنامه را به صورتی تغییر دهید که اطالعات 

 
 

 
 چرا؟ است؟ مناسب مختلف افراد اطالعات نمایش برای برنامه کد تغییر آیا

 وارد رنامهب در را موردنظر فرد اطالعات دیبا اطالعات شینما یبرا زیرا .ریخپاسخ: 
 شود. اجرا و  مجدداا برنامه سپس و میکن

 سؤال
 193ص 

 کنجکاوی 
 193ص 
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  چرا؟ باشد؟ داشته هاییویژگی چه باید متغیر
شود. شروع عدد با تواندنمی متغیر .1
کرد. فادهاست () کاراکترهای از تواننمی متغیر نام در .2
 کاراکتر از اام کرد، استفاده (-)  کاراکتر از تواندنمی متغیر نام در .3

کرد. استفاده (_) 
کرد. استفاده فاصله از تواننمی متغیر نام درون .4
باشد. کلیدی کلمات از تواندنمی متغیر نام .5
 
 چرا؟ است؟ مهم یرمتغ نام بودن بامعنا ،شارپ یس زبان مترجم یبرا یاآ

 نام یراز .است مهم نام گذاری قوانین رعایت تنها شارپسی مترجم برای خیر،پاسخ: 
 .است حافظه در مکانی به اشاره برای تنها متغیر

 
 :یدکن یادداشت یرز جدول در یلدل ذکر با و کرده مشخص را نامعتبر یهانام

 نامعتبر متغیر نام اعتبار عدم دلیل
 فاصله وجود

 1 متغیر نام شروع در عدد وجود
  متغیر نام در (-)  کاراکتر وجود
  متغیر نام در ).(  کاراکتر وجود

  متغیر نام در فاصله وجود
  یدواژهکل

 
 .یدکن یداپ یگرید نام گذاری ینقوان ، از استفاده با

  های زیر رجوع کنید.پاسخ: به لینک

 
 
 آن یبرا مناسب نام چند و گرفته نظر در یرمتغ یک 1 شکل برگنمون یلدف هر یبرا

 زبان ینقوان مطابق تانیگروههم یشنهادیپ یهانام یاآ یدکن بررسی .یدکن انتخاب
 است؟ شارپ یس

 متغیر نام فیلد عنوان متغیر نام فیلد عنوان

    
    

    
   

 

 کنجکاوی 
 194ص 

 گروهیفعالیت 
 194ص 

 کنجکاوی 
 194ص 

 منزلفعالیت 
 195ص 

 گروهیفعالیت 
 195ص 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg615485(v=vs.88).aspx#Variables
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg615485(v=vs.88).aspx#Variables
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 .یدکن یقتحق نام گذاری متداول یهاروش یرسا مورد در
 های زیر رجوع کنید.پاسخ: به لینک

 
 

 .یدکن بندیرا دسته 1شکل برگ نمون هایداده
 یعدد یرغداده  داده عددی

  

  

  

  

  

  
 
 یعدد ریغ داده نوع است بهتر ملی کد برای چرا کنید بررسی خود هنرآموز کمک با

 شود؟ انتخاب
 هترب نیستند محاسباتی که متغیرهایی برای نیست. محاسباتی ملی کد چونپاسخ: 
 کرد. استفاده عددی غیر داده نوع از است

  

تا  یسیدبنو یقبل را به روش کوهان شتر یکارگاه یتشده در فعالانتخاب یهانام
 در برنامه به کار گرفته شوند.

 نام متغیر عنوان فیلد نام متغیر عنوان فیلد

    

    

    
    

 فعالیت کارگاهی
 196ص 

 فعالیت کارگاهی
 197ص 

 کنجکاوی 
 197ص 

 پژوهش
 196ص 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms229043(v=vs.100).aspx
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 یرمتغ یمقدارده و اعالن -2 کارگاه

 هافعالیت به پاسخ

 ی اعالن کنید.ارشتهرا از نوع 1شکل برگ نمونی عدد یرغدر برنامه سایر فیلدهای 

 
 

 دهد؟یم یهشدار چه یرمتغ نام یرز سبز خط
 است. نشده استفاده ولی شده یفتعر متغیر یعنی سبزرنگ خط پاسخ:

 

 یست؟چ برنامه یخطا یلدل
 یسنورنامهب به را زیر خطای پیغام است نشده مقداردهی متغیر اینکه دلیل به پاسخ:
 نشده یمقدارده که  محلی متغیر از اینکه معنای به دهد.می

 است. شدهاستفاده

 

 یبرا شدهاعالم هشدار یامپ آیا رفت؟ ینب از یرمتغ نام یرز سبز خط چرا
 شد؟ رف  

 بله  است. شده یمقدارده یرمتغ ینکها یلدل بهپاسخ: 
 با و بنویسید دهدمی رخ که خطایی کنید. 5 مرحله دستور جایگزین را زیر خط -

 کدام طاخ این دهید. توضیح را خطا این وقوع علت هنرجو، همراه کتاب از استفاده
 کند؟می یادآوری را  خصوصیت
 تغیرم اینکه معنای به .است زیر پیغام با خطایی دهد،می رخ که خطاییپاسخ: 

 سی نزبا بودن حساس دلیل به خطا وقوع علت ندارد. وجود برنامه در 
 .است کوچک و بزرگ حروف به شارپ

 

و عبارت  یدرا جستجو کن در  یرمتغ یفبه کمک هنرآموز خود، تعر
 .یدده حیرا توض “

پاسخ: به لینک زیر رجوع کنید.
 

کند که تضمین می استمن ازبان نوع داده یسی سی شارپ یکنوبرنامهزبان 
 شده از نوع مناسب باشند.یرهذخمتغیرهای 

 کنجکاوی 
 198ص 

 سؤال
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 کنجکاوی 
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 کنجکاوی 
 198ص 

 کارگاهیفعالیت 
 198ص 
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 یارشته یرمتغ یافتدر -4 کارگاه

: و  ، دستورات تفاوت
 مانه و کرده دریافت ورودی از را رشته یک متد این : •

 گرداندیبازم را
 تواندیم رشته این کند،می دریافت را رشته یک متد این : •

 کاراکتر ناولی اسکی کد متد این اما باشد، کاراکتر چند یا و کاراکتر یک شامل
  گرداندیبازم را واردشده

 کالس از اینمونه و کرده دریافت را کاراکتر یک : •
 گرداندیبازم را 

 هافعالیت به پاسخ

اطالعات هنرجو را به برگ نمونی ارشتهدستورات الزم برای خواندن سایر متغیرهای 
نمایش دهید. برنامه اضافه کنید و در خروجی

 
 
 است؟ یاعشار کدام و یحصح یعدد داده کدام 1 شکلبرگ نمون اساس بر

 اعشاری عددی : - صحیح عددی :پاسخ: 
 

 کنجکاوی 
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 سؤال
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  از استفاده با است؟ مجاز اعداد از یامحدوده چه  نوع از داده یبرا
:یدکن کامل را یرز جدول  به توجه با .یدکن یبررس را خود پاسخ

ktz.aspx49f3us/library/s-https://msdn.microsoft.com/en 
 محدوده داده نوع

sbyte 

128-

byte 

0

short 

-32,768

ushort 

0

int 
-2,147,483,648

 
 یشنهادپ مناسب داده نوع یرز یرهایمتغ از یک هر یبرا خود، گروههم کمک با
 .یسیدبنو جدول در را خود انتخاب یلدل .یدده
 

 متغیر نام مقدار توضیح
 نوع
 داده

 انتخاب دلیل

 16 سال() سن
 از بیشاتر 0 از کمتار سن زیرا
 .نیست 255

 1380 تولد سال

 و 0 از کمتاار دتولاا سااال زیاارا
نیسات و در  65535 از بیشتر

هر تقویمی چه شمسی و چاه 
ماایالدی یااا قمااری جااواب 

 .دهدیم

 تا تهران مسافت
 897 مشهد

 و 0 از کمتااار مساااافت زیااارا
 در کیلاااومتر 65353 بیشاااتر
 .نیست ایران

 دمای سردترین
 شدهثبت
 (گرادی)سانت

89-   
 صافر زیر است ممکن دما زیرا
 از کمتار اما باشد صفر باالی یا

 .نیست 100 بیشتر یا -100

 آموزدانش قد
 سانتیمتر()

165  
 طورباه و صفر از کمتر قد زیرا

 255 از بیشااااتر اسااااتاندارد
 .نیست متریسانت

 جهان جمعیت
 نفر()

7,500,000,000  
 در جهاااان جمعیااات زیااارا
  داده نوع از بیشتر محدوده
 .است

  

 کنجکاوی 
 202ص 

 فعالیت گروهی
 202ص 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/s3f49ktz.aspx
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https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cbf1574z(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/5kzh1b5w(v=vs.110).aspx
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 یعدد یرمتغ خواندن -5 کارگاه

 : دستور از استفاده
 و  دارد، وجود  نوع به رشته تبدیل برای دستور دو شارپ سی زبان در

 شود.یم استفاده زیر خطاهای وقوع از جلوگیری برای  دستور .
 ورودی پارامتر که دهدیم رخ زمانی : خطای .1

 باشد. داشته  مقدار تبدیل جهت
.نباشد  نوع به یلتبدقابل ورودی مقدار که زمانی خطای .2
 پس از واردشده ایرشته مقدار که زمانی خطای .3

 .باشد  نوع محدوده از خارج تبدیل،

 هافعالیت به پاسخ
طایی ه خچ های زیر را به برنامه اضافه کنید.برای دریافت سال تولد از ورودی کد

 شود؟ علت وقوع خطا چیست؟مشاهده می
ع منب  از نو در واردشدهبه معنای اینکه مقدار شود؛ پاسخ: خطای زیر مشاهده می

 نیست. یل به نوع تبدقابلو  است 
 

دهد؟ای از حروف وارد کنید. چه اتفاقی رخ میرنامه را دوباره اجرا کنید و رشتهب -
دارد. به قالب صحیحی ن واردشدهبه معنای رشته دهد؛ پاسخ: خطای زیر رخ می

 را ندارد. ه نوع قالب صحیح برای تبدیل ب واردشدهعبارتی متن 
 

 امه را با ورود عدد منفی اجرا کنید. علت خطا را بررسی کنید.برن -
معنی  به خطادهد؛ این عدد منفی خطای زیر رخ می واردکردنپاسخ: در صورت 

یا همان  6برای نوع داده  ترکوچکیا خیلی  تربزرگخیلی  واردشدهمقدار 
 .استخارج از محدوده  واردشدهمقدار  ترساده. به عبارت است 

 
 
 ددع پس از  کاراکتر از استفاده یلدل ، عبارت در
 داد؟ خواهد رخ چه شود حذف کاراکتر ینا اگر یست؟چ

  نوع از اعشاری عدد کردن مشخص برای  کاراکتر از استفاده دلیل پاسخ:
 نظر در  نوع از را اعشاری اعداد فرضیشپ صورتبه شارپسی زیرا ،است
 اینکه معنی به شویممی مواجه زیر خطای با  از استفاده عدم صورت در گیرد.می
  د.کر تبدیل  به را آن تواننمی و است  نوع از منب  داده نوع

 
 

 سؤال
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 کنجکاوی 
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 یاعشار به یحصح عدد یلتبد -6 کارگاه

 هافعالیت به پاسخ

آیا برنامه  برنامه را اجرا کنید.ایجاد کنید.  پروژه جدیدی به نام 
 خطا دارد؟

 ر و متغی است از نوع  پاسخ: خیر، زیرا نوع داده متغیر 
که در محدوده کمتری  توان مقدار متغیر بنابراین می از نوع 

 قرار داد. قرار دارد را درون متغیر 

 داده نوع یلتبد -7 کارگاه

 هافعالیت به پاسخ
ای در نظر ، چه نوع داده1شکل برگ در نمون برای فیلد 

 نوع گیرید؟ پاسخ: می
ی بر رو معدل به برنامه اضافه کنید و خروجی رادادۀ کدهای الزم را برای ورود 

نمایش دهید. اطالعات هنرجوبرگ نمون

 
 مشاهده ییچه خطارات زیر را به برنامه اضافه کنید و برنامه را اجرا کنید. دستو -
 یست؟علت وقوع خطا چ شود؟یم

 پاسخ:

،  یکیکولن بار الکتر یکمحاسبه تعداد الکترون در  یبرا
شود؟یاستفاده م یراز کدام نوع متغ یو عدد پ ینکره زم یتجمع

جمعیت  - پاسخ: تعداد الکترون در یک کولن بار الکتریکی: نوع داده 
نوع داده   عدد پی: - کره زمین: نوع داده 

 فعالیت کارگاهی
 204ص 

 سؤال
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 سؤال
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تبدیل  توان آن را به و نمی است از نوع  به معنی اینکه  نوع داده منب 
و  است ی از تربزرگدارای محدوده  کرد. علت وقوع خطا: نوع داده 

 قرار داد. ا بدون تبدیل درون متغیر از نوع توان مقدار آن رنمی
ایگزین کنید و برنامه را اجرا کنید.دستور زیر را ج -

 بخش صحیح در متغیر  و شدهحذفترتیب بخش اعشار معدل ینابهپاسخ: 

 شود.مقداردهی می

 
 

ه چاطالعات هنرجو چه نام و برگ نموندر   یلدف یبرا
 کنید؟یم یشنهادرا پ یانوع داده

 اده: نوع د - پاسخ: نام متغیر: 

 یکاراکتر یرمتغ یافتدر -8 کارگاه

 هافعالیت به پاسخ
ر مقداید. را باز کنید. کدهای زیر را به برنامه اضافه کن برنامه 

 نمایش دهید. برگنموندریافت شده را در 

 

 فعالیت کارگاهی
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 صورتبهیک عدد دریافت کرده و  صورتبهتوان نوع مدرک تحصیلی را آیا می -
ید. فه کننشان داد؟ کدهای الزم برای این منظور را به برنامه اضا کاراکتریک 

 است. کاراکترنوع داده عددی به  بدیلراه پیشنهادی استفاده از تپاسخ: یک

یح را به تبدیل و سپس عدد صح باید ابتدا مقدار واردشده را به عدد صحیح 
 کنید.یتبدیل کرد. در زیر قطعه کد مربوط به این کار را مشاهده م نوع 

 
 

 
 شود؟یماستفاده  یاز داده منطق یرکدام متغ یاطالعات هنرجو، برابرگ نموندر 
 یفرتع ازمندیکه ن یدروزمره نام ببر یخود، دو داده در زندگ یگروهکمک هم با

 است. یاز نوع منطق یریمتغ
 تأهلوضعیت  - پاسخ: جنسیت

 (Formatting) ساده یگذاریجا یالگو -9 کارگاه

 بگیرید. نظر در را زیر دک مثال برای شود.می استفاده هارشته یبندقالب برای  متد

 اضافه دنظرمور رشته به را  متغیر کنیدمی مشاهده باال کد در که طورهمان
 ت.نوش زیر صورتبه را باال کد  از استفاده با توانمی اما .یماکرده

 دوم ارامترپ و رشته اول پارامتر گرفته، ورودی پارامتر دو  متد باال، کد در
 ایشتهر دوم پارامتر یبه عبارت ،است رشته در شدن جایگزین برای موردنظر مقدار
 مکان کردن مشخص برای شود. جایگزین  متغیر در داریم قصد که است

 0 عددسپس  و  از موردنظر رشته در دوم رشته کردن جایگزین برای موردنظر
 را مقدار یک از بیشتر توانمی  متد از استفاده هنگام در .یماکرده استفاده

 هاآن درون و هاستفاد  از موردنظر تعداد به است کافی کرد، جایگزین رشتهیک در
 4 کردن گزینجای به نیاز اگر مثال برای کنیم. استفاده یازموردن تعداد تا 0 عدد از

0 کنیم. استفاده روبرو صورتبه باید داریم، رشتهیک در رشته 1 2  مثال .3
 کنیم.می سازییادهپ زیر صورتبه شوند جایگزین آن در رشته دو که یاگونهبه را باال

 

 فعالیت کارگاهی
 207ص 
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 :جایگذاری الگوی کلی شکل
 شماره{ تراز، عدد نمایش: }الگوی

 ینچچپ یافتهاختصاص فضای در موردنظر مقدار منفی تراز عدد
 ینچراست یافتهاختصاص فضای در موردنظر مقدار ← مثبت تراز عدد

 هافعالیت به پاسخ
رای روجی بخی تغییر دهید که به صورتگذاری کد برنامه را استفاده از الگوی جایبا 

 زیر باشد: صورتبهاطالعات ورودی 

 

 
 یشمان مناسب شکل به و گرفته را هنرجو سه معدل و نام که یسیدبنو یابرنامه
 سمت از تراز یستون 5 یفضا معدل یبرا و یستون 20 یفضا هنرجو نام یبرا دهد.
 .یریدبگ نظر در چپ

 فعالیت منزل
 209ص 
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 208ص 



164 

.
4
0

 حل مسائل ساده 

1 6
1 6
1 6

 
 

 تدریس از پس

الف( نمونه ارزشیابی پایانی

افزار وشتن -است نصب آن یرو یسینوبرنامه افزارنرم که یانهایراتجهیزات : 
 کاغذ
دقیقه  15ودی دریافت داده از ور دقیقه  10متغیر  یمقداردهدقیقه )اعالن و  50زمان: 
 دقیقه( 10استفاده از الگوی جایگذاری  دقیقه  15 هادادهتبدیل  

ی کد ت رودر یک برنامه برای ارسال رمز به منظور امنیت بیشتر، پس از انجام عملیا
مورد  کند که کد اسکی آن خروجی عملیاتاسکی کاراکتر اصلی ، کاراکتری را ارسال می

 ود.شبدیل تدر این برنامه الزم است که کاراکتر به عدد و عدد به کاراکتر نظر است. 
 یافت کرده، با استفاده ازیک عدد و یک کاراکتر از ورودی درای بنویسید کهبرنامه

از  ستفادهارا با  هاآنعدد تبدیل کند و  بهکاراکتر و کاراکتر را  بهتبدیل نوع، عدد را 
 اسب چاپ کند.الگوی جایگذاری با پیام من

 

 شاخص مرحله

حداقل 

نمره 

 قبولی

 نمره
قبول 

 رد /

   2 انتخاب نام مجاز برای متغیر 1
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 متغیر نام گذاریانتخاب روش 

 راعالن متغی

2 

 دریافت داده

انتخاب متد و نوع عددی برای تبدیل داده    2

 ای به عددیرشته

 متغیرای برای انتخاب نوع داده عددی و رشته

3 

 تشخیص روش تبدیل داده

2   
 تشخیص امکان انجام تبدیل نوع ضمنی -

 تشخیص خطای عدم تبدیل نوع ضمنی -

 انتخاب نوع داده

   1 انتخاب شماره الگوی جایگذاری 4

    میانگین

بیشتر مطالعه برایب( 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms228360(v=vs.90).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms228360(v=vs.90).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cs7y5x0x(v=vs.90).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cs7y5x0x(v=vs.90).aspx
https://www.tutorialspoint.com/csharp/csharp_data_types.htm
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/wew5ytx4(v=vs.90).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/wew5ytx4(v=vs.90).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa691160(v=vs.71).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa691160(v=vs.71).aspx
https://www.tutorialspoint.com/csharp/csharp_variables.htm

