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 9واحد یادگیری 

 یو منطق اییسهمقا ،ریاضی یکار با عملگرهاشایستگی 

 تدریس مقدمات

 کلیدی مفاهیم الف(
 مفاهیم کلیدی

 عبارت عملگر عملوند داده

 عملگرهای ریاضی
اولویت عملگرهای 

 ریاضی
 عملگرهای افزایشی

عملگرهای 
 کاهشی

ایعملگرهای مقایسه عملگرهای انتساب
اولویت عملگرهای 

ایمقایسه
عملگرهای 

منطقی

 اولویت عملگرها عملگر الحاق رشته
نویسی با برنامه

 عملگرها
 خطاهای رایج

 مراحل انجام کار واحد یادگیری ب(

 مراحل انجام کار
 نویسیبرنامهبه زبان  یاضینوشتن عبارات ر  1
 و انتساب یکاهش ،ییشافزا یعملگرها کارگیریبه  2
 اییسهمقا یاستفاده از عملگرها  3
 یمنطق یاستفاده از عملگرها  4

  الزم تجهیزات ج(

 افزار افزاری برای نصب نرممشخصات سخت
گیگاهرتز 6/1پردازنده حداقل  •
گیگابایت 1حداقل  حافظه  •
گیگابایت 1موجود در دیسک سخت  حداقل فضای •
 و باالتر 1024×  768و قابل اجرا در رزولوشن  کارت ویدئویی متناسب با  •

  بندیبودجه د(

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

 یادگیری
 کارگاه )موضوع(

شماره 
 صفحات

 های تکمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی

29 9 
مفهوم عبارت، عملوند و 

 ریاضیملگرهای ع -عملگر
219-214 

تعریف و بیان مفهوم عملگر، عملوند و 
عملگرها و عبارات  بیان کاربرد -عبارت

آشنایی با  ریاضی در زندگی روزمره 
عملگرهای ریاضی برای محاسبه 

قسمت و باقیمانده صحیح و خارج
 اعشاری

عملیات ریاضی  دلخواه از کاربرد هایمثالارائه  -
 در زندگی روزمره

یجاد یک پروژه برای یکی از کاربردهای عملیات ا -
 ریاضی در زندگی روزمره

یجاد برنامه برای محاسبه خالص حقوق دریافتی با ا -
 درصد بیمه 5درصد مالیات و  7کسر 

30 9 

عملگرهای  بندیاولویت
عملگرهای    ریاضی

عملگرهای  -انتساب 
 افزایشی و کاهشی

227-220 

آشنایی با ترتیب اولویت عملگرهای 
آشنایی با نحوه تغییر اولویت  ریاضی 

آشنایی با عملگرهای انتساب  عملگرها 
 شناخت کاربرد عملگرهای انتساب 

 معرفی عملگرهای کاهشی و افزایشی 
های پیشوندی و پسوندی آشنایی با شکل

 عملگرهای افزایشی و کاهشی

برای حل معادله  نویسیبرنامهایجاد یک پروژه  -
 2درجه 

رائه یک معمای ریاضی دلخواه و سپس ایجاد ا -
 برای حل آن نویسیبرنامهیک پروژه 

31 9 
 عملگر الحاق دو رشته 

 228 -233 ایعملگرهای مقایسه

-آشنایی با عملگر الحاق دو رشته
ای ای و مقایسهشناخت عملگرهای رابطه

ای آشنایی با اولویت عملگرهای رابطه 
عملگرهای  بیان کاربرد -ایو مقایسه

 ایمقایسه

برای نمایش سطح  نویسیبرنامهایجاد یک پروژه  -
علمی یک هنرجو بر اساس معدل در چهار سطح 

 ضعیف، متوسط، خوب و عالی

32 
9 

عملگرهای منطقی رفع 
خطاهای رایج در 

ای و عملگرهای مقایسه
 منطقی

242- 234  
 -آشنایی با انواع عملگرهای منطقی
شناسایی و رفع خطاهای رایج در 

 ایعملگرهای منطقی و مقایسه

که نشان دهد  نویسیبرنامهایجاد یک پروژه  -
 ریشه مضاعف دارد یا ریشه ندارد. 2معادله درجه 

 هایی ساده جهت استفاده از دستور مثال دستور شرطی  عملکردساختار و  243-247 1کارگاه  10
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 جلسه
واحد 

 یادگیری
 کارگاه )موضوع(

شماره 
 صفحات

 های تکمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی

  248 -254 6الی  2کارگاه  10 33

ساختار و عملکرد دستور شرطی 
، ، بالک در ساختار شرطی 

، عملگر اجرای گام به گام 
 ،عبارت شرطی تو در توتاییسه

خیص که سه عدد را از ورودی گرفته و تش ایبرنامه
مثلث  اضالع یک توانندمی واردشدهاعداد  دهد که

 باشند یا خیر.
که سال میالدی را دریافت کرده و  ایبرنامه

 .کبیسه است یا خیر واردشدهدهد سال  تشخیص
ر ببودن یکی  پذیربخشبرنامه دریافت دو عدد و 

 دیگری.
و  را دریافت کرده روز و که سال، ماه ایبرنامه

 تاریخ فردای آن روز را مشخص کند.

 255 -261 10الی  7کارگاه  10 34

عبارات شرطی با عملگرهای منطقی، 
 ، ترکیب دستورات منطقی بهسازیمرتب

به  محاسباتی و شرطی، تبدیل 

یک مثلث دهندهیلتشکراه حل دوم سه ضلع 
ر با برداده  و کارنگ را به کاربر نشان  7برنامه که 

 دهد ابتدا با  رانتخاب رنگ، رنگ زمینه را تغیی
آموز خواسته شود که به ه شود و از دانشتنوش

 تبدیل کند. 

 262 -266 13الی  11کارگاه  10 35
ایجاد فهرست در  ،ساختار

و  کنسول، جزییات دستور
شرط منطقی

سال کبیسه میالدی مسئلهراه حل دوم و سوم 
اربر با کرنگ را به کاربر نشان داده و  7که  ایبرنامه

 انتخاب رنگ، رنگ زمینه را تغییر دهد.
عمل اصلی  4برنامه طراحی ماشین حساب و انجام 

 توسط آن.
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 حل مسائل شرطی 

 یادگیری: واحد پیشنهادی بندیزمان

  
ف

دی
اهداف توانمندسازیر

 زمان تدریس

 عملیتئوری

 2مفاهیم پایه مربوط به عبارت ریاضی1

 2عملگرهای ریاضی به ترتیب اولویت2

 2یسینوبرنامهایجاد عبارت ریاضی در 3

 1اعشاری وصحیح قسمت و باقیمانده  مفهوم خارج4

 2ریایجاد برنامه با عملگر تقسیم و باقیمانده صحیح و اعشا5

 1عملکرد عملگر کاهشی و افزایشی6
 2ایجاد برنامه با عملگرهای کاهشی و افزایشی7

 1کاربرد انواع عملگرهای انتساب8

 2ایجاد برنامه با عملگر انتساب9

 1ایمقایسهی عملگرهاعملکرد 10

 2ایایجاد برنامه با عبارت ترکیبی مقایسه11

 1های نوع داده منطقیکاربرد و ویژگی12
 3ایایجاد برنامه با عبارت ترکیبی منطقی و مقایسه13

 2ای و منطقیرفع خطاهای رایج در عملگرهای مقایسه14

 1تعریف و نحوه محاسبه حاصل عبارت محاسباتی15

 1کاربرد عملگر +16

 3یری عبارت محاسباتی در برنامهکارگبه17

18
معرفی اصطالحات انگلیسی رایج در استفاده از عبارت 

محاسباتی
1 

 18 12 مجموع ساعات
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 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

حل مسئلهدرس:  پایه: دهم
 تعیین اجزا و حل مسئله توانایی و شایستگیپیام جلسه )هدف کلی(: 

 زمان هایتفعال اهداف یادگیری
طبقه هدف: حیطه عاطفی/ شناختی/ 

حرکتی -روانی 
کار هنرجوکار هنرآموز

 مدت
)دقیقه(

یان در  ارزشیابی رفتار ورودی گاهی هنرجو سننننجش میزان آ
خصوص حل مسئله

آزمون جهت تعیین پیش سؤاالتمطرح کردن 
سطح هنرجویان از طریق بارش مغزی

و بیان  مشارکت در پاسخگویی، تعامل
ثال یتم عال که هایی از ف های روزمره 
نیاز به محاسننبات ریاضننی  هاآنانجام 
دارد.

10

به بحث  ایجاد انگیزه ایجاد توجه و تمرکز برای ورود 
روش حل مسئله

های روزمره هایی ملموس از فعالیتبیان مثال
ضی دار هاآنکه انجام  سبات ریا د. نیاز به محا

افزار کاربردی مناسب نرم یکارائه 

ضی مورد ستفاده در  بیان عملیات ریا ا
20شدههای عنوانفعالیت

 ارائه مفاهیم کلیدی
 )توضیح هنرآموز(

شی( و  ضیح کامل مفاهیم کلیدی )دان تو
ایجنناد عالقننه و انگیزه در هنرجویننان 

)بینشی(

یان مفاهیم عبارت، عملوند، عملگر و معرفی  ب
سباتی و  انواع عملگرها، معرفی عملگرهای محا

اولویت عملگرهای محاسباتی

با ذکر در گروه  شدهگفتهمرور مطالب 
30متفاوت هایمثال

 فعالیت کارگاهی
 )تمرین هنرجویان(

بننارت رینناضنننی در زبننان نوشنننتن ع
مه نا ها،بر یت عملگر  نویسنننی، تغییر اولو

 انتخاب ،محاسننبه نتیجه عبارت ریاضننی
ناسنننب برای ذخیره نتیجه  نوع متغیر م

عبارت

های ارائه و تشننریح صننورت مسننائل و فعالیت
کارگاهی برای هنرجویان

یان در گروه های خود سنننعی هنرجو
کنند با نهایت دقت و سنننرعت با می

ایجنناد خالقیننت بننه انجننام فعننالیننت 
کارگاهی بپردازند.

110

 هاارزیابی فعالیت
 ارائه تمرین

نایی نوشنننتن  ئل توا مه برای مسنننا نا بر
های کارگاهیشده در فعالیتمطرح

های هنرجویان به دو سنننرکشنننی و ارزیابی فعالیت
به شنننیوه با توجه  های صنننورت فردی و گروهی 

های کارگاهی. قبل ارزشیابی از بخش ارزیابی فعالیت
یت، مالک عال به از شنننروع ف یابی پروژه  های ارز

یان اعالم  یابی شنننودهنرجو جام ارز یت . در ان عال ف

هایی که فعالیتشنننان به اتمام در گروه
های سنایر ها فعالیترسنیده، سنرگروه

60اعضاء را ارزیابی کنند.
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 حل مسائل شرطی 

 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

حل مسئلهدرس:  پایه: دهم
 تعیین اجزا و حل مسئله توانایی و شایستگیپیام جلسه )هدف کلی(: 

ها کمک ها از هنرجویان مسنننتعد و سنننرگروهگروه
بگیرند.

 ارائه نکات تکمیلی
 بندی()جمع

هنرجو با مفاهیم عبارت، عملوند، عملگر 
ضی و اولویت آن ها و انواع عملگرهای ریا

له  نا شننننده در مسنننئ نایی آشننن و توا
را داشنننته مینه زنویسنننی در این برنامه
باشد.

 با توجه به نمودار مفهومی و ذهنی این مبحث از
شده مرور و در مورد واحد یادگیری، مطالب گفته

دقیقه به هنرجو درس جلسنننه آینده حدود چند 
اطالعاتی ارائه دهد.

گوش دادن فعال، پرسننش و پاسننخ و 
منظور انجام پژوهشریزی بهبرنامه

20

 ارزشیابی شایستگی
 )ارزشیابی پایانی(

نوشنننتن عبننارات رینناضنننی بننه زبننان 
 نویسیبرنامه

پایانی را با توجه به شنننیوه یابی  های ارزشننن
های پس از ارزشننیابی پایانی در بخش فعالیت
تدریس برای هنرجویان انجام دهد.

های کارگاهی و کارهای تکمیل فعالیت
گروهی مربوط به مبحث درسنننی و ارائه 

های خود.ها و شایستگیتوانمندی
90

شی به تمرین در منزل یا  صورت گروهیانجام پروژه آموز
فردی

بندی وظایف پروژه بین اعضای تقسیمتعیین تکلیف جهت تمرین در منزل
بننننندی و تننحننویننل در زمننانگننروه 
شدهتعیین

20

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

 هدف فیلم شماره
عبارت محاسباتی، عملوند، عملگر

بررسی عملگرهای انتساب و عملگر الحاق رشته

 ای و منطقیبررسی عملگرهای مقایسه

ای، عملگرهای رشتهزدایی ، اشکالزدایی عبارات اشکال

زدایی خطای تقسیم بر صفراشکال

پرونده پیوست »توانید از تمرینات موجود در های تکمیلی میبرای انجام فعالیت :نکته
 استفاده کنید.« های تکمیلیفعالیت

  بحث به ورود (و

های زیر را کسب کند:، مهارتن واحدجو با یادگیری ایرود هنرانتظار می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توانید دهد و شما مینقشه مفهومی و ذهنی این واحد یادگیری را نمایش می زیرنمودار 
با داشتن یک دورنما از مطالب و محتوای آموزشی، تدریس خود را به شکل بهتری 

 مدیریت کنید.

شارپنوشتن عبارات ریاضی و محاسباتی به زبان برنامه نویسی سی

و انتسابیکاهش،یبه کارگیری عملگرهای افزایش

ایای و رابطهاستفاده از عملگرهای مقایسه

استفاده از عملگرهای منطقی

ها در برنامهبه کارگیری انواع عبارت

های ترکیبیبندی عملگرها در عبارتاولویت

ع نویسی در هنگام استفاده از انواشناسایی و رفع خطاهای رایج برنامه
عملگرها
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 9نقشه مفهومی و ذهنی واحد یادگیری -1نمودار 
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مفهوم عبارت

عبارت های ترکیبی

عبارت های رشته ای

عبارت های منطقی

عبارت های مقایسه ای یا رابطه ای

عبارت های ریاضی یا محاسباتی

مفهوم عملگر

دانواع عملگر از نظر کاربر

کاهشی --

افزایشی  ++

انتساب = , += , -= , *= , /= , %=

رشته ای +

منطقی &&, ||, !

مقایسه ای و رابطه ای > , < , >= , <= , == , != 

ریاضی + , - , / , * , %

انواع عملگر از نظر تعداد
عملوند

سه عملونده عملگر سه تایی؟

دو عملونده

عملگرهای ریاضی + , - , * , / , %

عملگرهای مقایسه ای > , < , >= , <= , == , != 

عملگرهای منطقی (AND) && , (OR) ||

تک عملونده

(NOT)!عملگر منطقی 

+و عالمت مثبت-عملگر عالمت منفی 

--و کاهشی ++ عملگر افزایشی 

مفهوم عملوند
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ی ساده، هنرجویان را در هامثالای و منطقی با های مقایسهدر بخش عبارت تذکر:
های شرط هدایت کرده ولی در این واحد مسیر آمادگی برای درک مفهوم عبارت

پرداخته نشود تا هنرجو جای خالی این دستور را در  یادگیری به بیان دستور 
 .نویسی حس کرده و زمینه الزم را جهت تدریس واحد یادگیری بعدی مهیا کنیدبرنامه

 :یی مانند موارد زیر استفاده کنیدهامثالتوانید از شما می
ست.ا یشتردوازدهم ب یهپا یاندهم از تعداد هنرجو یهپا یان: تعداد هنرجو1مثال 
از  (حمل )قابل یسخت خارج یسکد یک یمت: ق2 مثال
است. یشتر( ب) یسخت داخل یسکد یک

کمتر است. از   سازییرهذخ یت: ظرف3 مثال
است و  یشتر: تعداد صفحات کتاب شما از تعداد صفحات کتاب دوستتان ب4 مثال

کتاب دوستتان کمتر است. یمتاز ق یزکتاب شما ن یمتق
.باردیاست و باران م ی: امروز هوا ابر5 مثال
 یزیونتلو یبه تماشا یادوستم خواهم رفت  یدنهفته من به د ین: روز جمعه ا6 مثال

 اهم پرداخت.خو
ها و مسائل ریاضی پیچیده در این مرحله شود از بیان عبارتپیشنهاد میتذکر: 

 خودداری کنید.
 

 تدریس

 عملگرهای محاسباتی

در شرایط تقدم  کندعملگر، یک ویژگی است که مشخص می پذیری یکشرکت
 .شودسان، عملیات از چه سمتی انجام مییک

 پذیری:انواع شرکت
از راست یا راست به چپپذیری شرکت 
پذیری از چپ یا چپ به راستشرکت 

 پذیری از راست است.عملگر انتساب دارای شرکت
 پذیر از چپ هستند.عملگرهای ریاضی، شرکت
 ؛ هستند یرناپذشرکتد دارد که نویسی عملگرهایی وجوهای برنامهدر برخی زبان

 : در زبان پرولوگ-مانند عملگر 
نکته:چند 

 باشند. یرمتغ یاداده  توانندیم یعبارت محاسبات یعملوندها •
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بات پرانتز تودرتو وجود داشته باشد؛ محاس ینچند یعبارت محاسبات یکدر  اگر •
 .شودیپرانتز آغاز م ترینیاز داخل

عمل  یرهامتغ یتند و فقط بر روهس یکتایی یعملگرها --++ و  عملگرهای •
 .کنندیم

عنوان به =+و عملگر الحاق دو رشته است و عملگر  ی+ عملگر محاسبات عملگر •
 .رودیعملگر انتساب الحاق دو رشته به کار م

 اشند.ب و  از نوع  توانندینم یعملگرها عملوند •
 یا شرط و یک، از نوع  یریمتغ تواندیم یعملگر منطق یک عملوندهای •

 باشد.  یاو   یرمقاد
 یبعد یاتعمل انجام یبرا ی،و منطق اییسهمقا یعملگرها یجبا استفاده از نتا برنامه •

 .کندیم گیرییمتصم

 ادگیری: ی-مشکالت متداول در فرآیند یاددهی
های کارگاهی این واحد یادگیری ممکن است در هنگام کد هنرجویان در انجام فعالیت

ست ااجرای برنامه با خطاهای متعددی مواجه شوند و الزم نویسی، ترجمه کدها و 
م در هنرآموزان عزیز قبل از حضور در کالس و تدریس این واحد یادگیری دانش الز

بنابراین در ؛ این مبحث کسب کنند های حین تدریسخصوص انواع خطاها و چالش
حد این وا ادامه به معرفی و شرح برخی خطاهای رایج و مرتبط با موضوع و مباحث

 پردازیم.یادگیری می
:

 
 باشد شده استفادهای دهد که از عملگر دوتایی روی نوع دادهاین خطا زمانی رخ می

و عملگرهای  ی رو توانید از عملگر ه مجاز نیست. برای مثال شما نمیک
 صورت بهاستفاده کنید مگر اینکه این عملگرها  روی متغیرهای  یا  

 شده باشند. به مثال زیر توجه کنید. صریح در کالس 

روی متغیر استفاده از عملگر 
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  مقایسه کنید را با متغیر  توانید متغیر شما نمی

ای مجاز نیستروی متغیر رشته لگر استفاده از عم

 از: اندعبارتخطاهای این کد 
 

 
 

 
 

 
 :

 

 
 ضینقو ( ) قرینهلگرهای یکتایی مثل عملگر دهد که از عماین خطا زمانی رخ می

این عملگر  !( روی عملوندی استفاده شوند که مجاز نیست و آن نوع متغیر برای کار با)
طراحی نشده است. به مثالی که در ادامه آمده توجه کنید.

 

عملگر قرینه روی رشته مجاز نیست
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عملگر! روی رشته مجاز نیست

تایی استروی عملگر دو 19خطای شماره 

 
 اند از:عبارتخطاهای این کد 

 
 

 
 

 

 

:

دهد که در سمت چپ عملگر انتساب نام متغیر یا مشخصه این خطا زمانی رخ می
 به مثال زیر توجه کنید. نباشد.

 از: عبارت استخطای این کد 
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است. تنها  نشده استفادهحیح دهد که عبارتی به شکل صاین خطا زمانی رخ می
 یک دها، عملگرهای افزایشی و کاهشی و دستورات ایجادستورات انتساب، فراخوانی

ر عبارتی است در یک عبارت استفاده شوند. عبارت غیر معتب عنوانبهتوانند شی می
ستور ددارد و در آن عالمت = برای  خط یا چند خط که در انتهای آخرین خط عالمت

به مثال زیر توجه  جود ندارد.یا ++ و -- ، عملگربرای فراخوانی متد،  )(انتساب، 
 کنید:

 

 
 

 هاپاسخ به فعالیت
 ؟ باشد تواند از چه نوعیمی متغیر 

 نیز باشد. یا حتی  تواند از نوع است. ولی می ای مناسب نوع پاسخ: نوع داده
  

 .یدرا مشخص کن یعبارات محاسبات یعملوندها و عملگرها یردر جدول ز
 عبارت عملگر عملوند

 5- (قرینه) - 5

7 13  7-13+12 ع()تفریق( + )جم - 12

  تفریق( * )ضرب() -
 

 کنجکاوی 
 215ص 

 فعالیت کارگاهی

 215ص 
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نمایش نشان چه مقداری را روی صفحه 6+5دستور 
 11دهد؟ پاسخ: می
 

 .یدکن یلرا تکم 2جدول 
 عملگر عملکرد مثال نتیجه

 قرینه -5 -5

  ضرب 620 120

  تقسیم 4/25 6

 باقیمانده 20%6 2

 جمع 3+20 23

- تفریق 3-20 17  

 عملگر تقسیم -1کارگاه 

ایجاد کنید و کد زیر را در آن وارد کنید.  پروژه جدیدی به نام 
 اجرا کرده، جدول را تکمیل کنید.شده در جدول زیر  داده برنامه را با مقادیر

خروجی جواب شما جمعیت تعداد خانوار  سال

3.55 3 21185647 75149669 )کشور(90

3.39 3 95314 323371  )کاشان(90

3.79 3 24765 93941  )فارس(90

 پاسخ: خیر آیا خروجی برنامه با جواب شما برای بعد خانوار، یکسان است؟ -
 

سیدبنو یابرنامه صل عبارت  ی  یجاز نتا یکدهد. کدام یشرا نما 10* 2+3که حا
 شود؟یداده م یشباال نما
  23پاسخ: 

3+2 *10  
 
  .یسیدرا بنو یجهو نت یدکن یگزینرا جا 10(*2+3در برنامه باال عبارت ) -

 50: پاسخ
 

(2+3*)10  
 

 فعالیت کارگاهی

 216ص 

 سؤال
 217ص 

 کنجکاوی 
 216ص 

 فعالیت کارگاهی

 218ص 
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ضیعبارت ر یک یلدر تبد س یا  یدرج پرانتز در چه مواقع شارپ،یبه معادل آن در 
 است؟ یضرور

اولویت عملگرها و همچنین در عبارات کسنری  تغییردر عبارات ریاضنی برای  پاسنخ:
 .شوداستفاده میورت و مخرج از پرانتز برای مشخص کردن ص

 تغییر اولویت عملگرها -2کارگاه 

ایجاد کنید. دستورات را اضافه و برنامه  پروژه جدیدی به نام 
  اید یکسان است؟ای که شما محاسبه کردهآیا خروجی برنامه با نتیجهرا اجرا کنید. 

 پاسخ: خیر
 

 رخ دادن چنین خطایی چیست؟نتیجه محاسبه اشتباه است. دلیل  
 .است شدهشارپ استفادهفرض زبان سیبندی پیشپاسخ: از اولویت

 
 خطای منطقی برنامه فوق را چگونه برطرف کنیم؟ 

 سازی کنیم.بندی دلخواه را پیادهپاسخ: با استفاده از پرانتز اولویت
 

را کنید.پس از برطرف کردن خطای منطقی، برنامه را با مقادیر جدول زیر اج 
 :الیت کارگاهیکد کامل برنامه مربوط به این فع

 سؤال
 221ص 

 کنجکاوی 
 221ص 
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قیمت 
1کاال 

قیمت کاال 
2

قیمت کاال 
3

قیمت کاال 
4

میزان 
تخفیف

خروجی 
 برنامه

150100420230228228 
پردازیم را هم برنامه را تغییر دهید تا عالوه بر میزان تخفیف، میزان مبلغی که باید ب 

نمایش دهد.
 کدهای زیر را به برنامه اضافه کنید.پاسخ: 

+

 

 
و برنامه  برنامه باال را برای درصدهای متفاوت تخفیف مطابق جدول زیر تغییر دهید 

 را اجرا کنید.
 کنید. زیر اصالح صورتبهکد مربوط به محاسبه تخفیف زیر را در برنامه  پاسخ:

 

 افت کند.کد برنامه را طوری تغییر دهید تا میزان تخفیف کاالها را از ورودی دری 
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دکان کار از کو یتدرصد از حقوق خود را به سازمان حما 5 ماه هر یاکارمند اداره

درصد  7 و یاتدرصد مال 10 هرماهشخص  یناز حقوق ا ینکه. با فرض اکندیاهدا م
حقوق او  کرده، یافتکه حقوق شخص را در یسیدبنو یابرنامه شود،یکسر م یمهب

 دهد. یشنما ییو مبلغ اهدا یمهب یات،را پس از کسر مال
 پاسخ:

 فعالیت کارگاهی

 221ص 
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 یکاهش  یشیافزا یعملگرها  -3کارگاه 
 .یسیدرا بنو یرخود معادل دستورات ز گروههمبه کمک 

 

 :پاسخ

 
 

.یدکن یلجدول را تکم و   یرهایمتغ ییراتو تغ یربا توجه به قطعه کد ز

 پاسخ

 

 گروهیفعالیت 

 225ص 
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x y خروجی برنامه 

12 -12
13 -11
12 -10 

13 12

 
 است؟  یچه نوع  متغیر شود؟یم یرهذخ یریدر چه نوع متغ یعبارت منطق یجهنت

 : پاسخ

 عملگرهای منطقی -5کارگاه 

.یدکن یلرا تکم یرجدول ز یرهامتغ یرتوجه به مقادبا 

 عبارت منطقینتیجه

 

 ( عباراتDebugging) ییزدااشکال -6کارگاه 

ترجمه کنید.  ایجاد و کد زیر را وارد و با استفاده از کلید  ای با نام پروژه

  .را در کادر زیر بنویسید هاآناین برنامه و علت رخ دادن  خطاهای
علت ستون خط خطا  ردیف

توانند شامل عبارات فقط می
دستورات افزایشی، کاهشی و 
انتساب باشند و استفاده از عبارت 
به این صورت در یک خط کد 

اشتباه است.

13 5 1 

 کنجکاوی 
 228ص 

 سؤال

 230ص 

 فعالیت کارگاهی

 229ص 
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علت ستون خط خطا  ردیف

توانند شامل عبارات فقط می
دستورات افزایشی و کاهشی و 
انتساب باشند و استفاده از 
عبارت به این صورت در یک 

خط کد اشتباه است.

13 2 

 هادر رشته ییزدااشکال -7کارگاه 

ترجمه کنید.  ایجاد و کد زیر را وارد و با استفاده از کلید  ای با نام پروژه

 در جدول زیر بنویسید. را هاآنخطاهای این برنامه و علت رخ دادن 

علت

ن
تو

س

ط
خ خطا

ف
دی

ر
 

ای تواند روی نوع دادهنمی عملگر 
اعمال شود. 

31 1 

تواند روی نوع داده نمی عملگر 
اعمال شود. 

18 2 

تواند روی نوع داده نمی عملگر 
اعمال شود. 

23 3 

تواند روی نوع نمی -عملگر کاهشی 
اعمال شود. داده 

18 4 

 صفر بریمتقسخطای  ییزدااشکال -8کارگاه 

 جدول را تکمیل کنید. وهای مؤسسه را مطابق جدول وارد ها و بچهتعداد دفترچه
تعداد 
هادفترچه

 خروجیهاتعداد بچه

5002002 

 خطای زمان اجرا2000

 سؤال

 232ص 

 سؤال

 231ص 
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 خطاهای این برنامه و علت رخ دادن آن را در کادر زیر بنویسید. -
 خطاعلت

صفر بریمتقس

 چیست؟ 6و  7تفاوت خطای این کارگاه با خطای کارگاه  -
ا نشد. ولی در در برنامه قبل خطا از نوع خطای زمان کامپایل بود و برنامه اجر پاسخ:

.دهدیاست و بعد از اجرای برنامه رخ ماین برنامه خطا از نوع خطای زمان اجر

 && یمنطق عملگر -9کارگاه 

 جدول را تکمیل کنید. اجرا کرده، و  برنامه را با مقادیر متفاوت برای 
 

 y xخروجی

3 
2 
2 
3 

 || یمنطق عملگر -10کارگاه 

 جدول را تکمیل کنید. اجرا کرده، و  برنامه را با مقادیر متفاوت برای 
x y خروجی 

 

 

  ! یمنطق عملگر -11کارگاه 

 و جدول را تکمیل کنید.اجرا برنامه را ایجاد کنید.  ای با نام پروژه
 

 خروجی وضعیت هوا

 

 سؤال

 236ص 

 سؤال

 233ص 

 سؤال

 235ص 
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 هستند؟ ییو کدام دوتا یکتایی یمنطق یاز عملگرها یکدامک

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)!(عملگر  یکتایی

(||)و عملگر ( )عملگرهای  دوتایی

 کنجکاوی

 237ص 
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 الف( نمونه ارزشیابی پایانی 

 شاخص سوال مرحله

حداقل 

نمره 

قبولی 

 3از 

نمره هر 
 شاخص

نمره/ وضعیت 
 شایستگی

1 

ناس یم که دارای اج گاه  یک فروشنن خواهیم برای 

 که:ه صورتیای بنویسیم بدار است، برنامهتخفیف

ها، کاال به همراه قیمت قبل از تخفیف آن 4ام ن -الف 

از تعداد  خریداری شننده و درصنند تخفیف هر کاال را 

ورودی دریافت کرده، مبلغ تخفیف هرکدام را محاسننبه 

کند.

برنامه اضننافه کنید که مبلغ نهایی  دسننتوراتی به -ب

تخفیف و مبلغ قابل پرداخت را محاسننبه کرده، نمایش 

 دهد. 

 نویسیبرنامهنوشتن عبارت ریاضی در زبان 

1 

 

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

ل
غیرقاب

قبول


   
 

   
ل

قاب
قبول


باالتر از حد انتظار 


عبارت نتیجهعملگرها و محاسبهاولویتتغییر 

ریاضی
 

سب برایمتغیرنوعانتخاب نتیجه ذخیرهمنا

و  پیچیدهریاضنننیعبارتنوشنننتن، عبارت

 نتیجهتعیینوپرانتزهای متداخلبهنیازمند

 متفاوت متغیرهامقادیرباعبارت

 

2 

 واحد  1دهید که  ای تغییر را به گونه برنامه -ج

 به درصند تخفیف کاالهایی که تعداد درخواسنتی آن

ضافه و  5از ها بیش ست ا واحد از درصد تخفیف  1ا

عداد درخواسنننتی آن که ت یا  کاالهایی  ها کوچکتر 

 است کم کند. 2مساوی 

دارد برای جذب  ا فرض اینکه مدیر فروشگاه قصدب -د

شتر،  شتری بی صد  5م ضافه به همه تخفیفدر ها ا

  کند، تغییرات الزم را در برنامه اعمال نمایید.  

کاهشننی، افزایشننی و عملگرهایازاسننتفاده

 برنامه درانتساب

1 

 

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

 

ل
غیرقاب

قبول


    
 

  
ل

قاب
قبول


باالتر از حد انتظار 


 

شنننامل عملگرهایعبارتنتیجهمحاسنننبه

  انتسابافزایشی ووکاهشی

و وشنناملعبارتنتیجهمحاسننبه

سب برایمتغیرنوع انتخاب نتیجهذخیرهمنا

 عبارت
 

3 

دیر فروشگاه  به تمامی مشتریانی که به تصمیم م  -ه

مبلغ کل خریدشننان  بعد از کسننر تخفیف بیشننتر از 

ای تعلق خواهد گرفت. تومان باشنند جایزه 300000

ن این اسننناس برنامه را تغییر دهید به طوری که ای بر

 شرایط را نیز بررسی کند و نتیجه را نمایش دهد.

 ای بکارگیری عملگرهای مقایسه

1 

 

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

 

ل
غیرقاب

قبول


      

ل
قاب

قبول


باالتر از حد انتظار 


 

شخیص اولویت ضیاجرای عملگرهایت وریا

سه سابوایمقای عبارت و تعیینیکدرانت

 منطقیعبارتنتیجه
 

خطای اسننتفاده نادرسننت از  رفعتشننخیص و 

 ای و انتسابیسهمقاعملگرهای ریاضی، 

4 

سننتی از هر کاال نباید کمتر از صننفر و تعداد درخوا -و

تا  0تواند عددی از مقدار تخفیف هر کاال فقط می

ن ای تغییر دهید که ایگونهبهباشننند. برنامه را  50

 شرایط را چک کرده و نتیجه را نمایش دهد. 

فاده از  هااسنننت یب عملگر ی منطقی در ترک

 هاشرط

2 

 

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

ل
غیرقاب

قبول


   
 

   
ل

قاب
قبول


باالتر از حد انتظار 


 

ریاضننی،اجرای عملگرهایاولویتتشننخیص

عبارت ترکیبییکدرمنطقیوایمقایسننه

به نتیجهومنطقی بارتمحاسننن ترکیبیع

 منطقی

 

عبننارتبرای خروجیمتغیرنوعانتخنناب

بهمنطقی حاسننن بارتو م جه ع منطقی نتی

طوالنیوترکیبی پیچیده
 

ل  2 میانگین
غیرقاب

قبول


      

ل
قاب

قبول


باالتر از حد انتظار 
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 برای مطالعه بیشترب( 

یشتر و کسب اطالعات تکمیلی در خصوص این واحد مطالعه ب یبراهنرآموزان گرامی 
 توانند از منابع زیر استفاده کنند:یادگیری می

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 
8. 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms173145.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/6a71f45d.aspx
https://www.dotnetperls.com/operator
https://en.wikibooks.org/wiki/C_Sharp_Programming/Operators
https://en.wikibooks.org/wiki/C_Sharp_Programming/Operators
http://www.blackwasp.co.uk/csharpbooleanoperators.aspx
https://www.programtopia.net/csharp/docs/operator-types
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/sa7629ew.aspx
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 10واحد یادگیری 

 شرطی ساختارشایستگی کار با 

 تدریس مقدمات

 الف( مفاهیم کلیدی

 مفاهیم کلیدی

بالکدستور شرطی 
 عملگر دستور شرطی 

()

خطایابی دستور دستورات شرطی تودرتو
دستور شرطی 

 حالت 
در دستور 

دستور یابی خطا

 مراحل انجام کار واحد یادگیریب( 

 مراحل انجام کار

در برنامه کارگیری دستور به 1

در برنامه کارگیری دستور به 2

در برنامه متداخل کارگیری دستور به 3

در برنامه کارگیری دستور به 4
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 بندی ( بودجهج

 یادگیری: واحدپیشنهادی  بندیزمان

ف
دی

ر
 

 اهداف توانمندسازی
 زمان تدریس

 عملی تئوری
21و استفاده از آن عملکرد دستور  1

22ساختار و عملکرد دستور شرطی  2

11های شرطیدر برنامه عملگر 3

32تداخلم ساختار و عملکرد دستور شرطی  4

1-ساده متداخل به  تبدیل  5

22خطاهای دستور  6

22ساختار و عملکرد دستور شرطی  7

2-به دستور   یشرطتبدیل دستور  8

2-خطایابی دستور  9

3-تولید پروژه 10

1218جمع ساعات
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 :روزانه درس طرحنمونه 

طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

 دستورات شرطیدرس: کالس: دهم
را توضیح دهد و در برنامه به کار برد else-ifعملکرد دستور  ساختار وپیام جلسه )هدف کلی(: 

 هایتفعال اهداف یادگیری
 زمان

فیزیکی

 فعالیت
یطه عاطفی/ حهدف:  طبقه

 رکتیح -شناختی/ روانی 
 کار هنرجو کار هنرآموز

 مدت
 )دقیقه(

ارزشیابی رفتار ورودی
سنجش میزان آشنایی هنرجو با 

گیری و شناخت مفهوم تصمیم
ساده دستور 

 :سؤالطرح 
 صحیح را و کلمهاگر سیستم شما دارای کلمه عبور باشد 

افتد؟ در صورت نادرست وارد کنید چه اتفاقی می
؟افتدچه اتفاقی می واردکردن

3مشارکت در پاسخ و تعامل

ایجاد انگیزه
دقت ذهن  ایجاد توجه، تمرکز و

هنرجو
گیری یی که برای دو حالت که در یک تصمیمهامثال

افتد نام ببرید؟اتفاق می
گوش دادن فعال و پاسخ و 

مشارکت
2

 ارائه مفاهیم کلیدی
)توضیح هنرآموز(

ارائه مفاهیم کلیدی و ایجاد انگیزه
نحوه  و توضیح ساختار و عملکرد دستور 

کارگیری آن در برنامهبه

در  شدهگفتهررو مطالب م
و تمرین آن به صورت گروه 
عملی

20

 فعالیت کارگاهی
)تمرین هنرجویان(

تحقق اهداف توانمندسازی با انجام 
تمرینات کالسی

و هنرآموز توضیح کلی در مورد فعالیت کارگاهی به هنرج
 هاآنحل  صورت گروهی بهخواهد بهمی هاآنداده و از 
بپردازند.

با خروجی  انجام تکالیف
صحیح.

20

 هایتفعالارزیابی 

)ارائه تمرین(

-ifبررسی مهارت استفاده دستور 

else 

شده به انجام برنامه یمتقسی هاگروههنرجویان در 
پردازندمی

انجام تکلیف با در نظر گرفتن 
ی ارزیابیهامالک

20
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طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

 دستورات شرطیدرس: کالس: دهم
را توضیح دهد و در برنامه به کار برد else-ifعملکرد دستور  ساختار وپیام جلسه )هدف کلی(: 

 هایتفعال اهداف یادگیری
 زمان

فیزیکی

 ارائه نکات تکمیلی
بندی()جمع

تکمیل مفاهیم کلیدی
کند طور خالصه توضیح داده و مرور مفاهیم کلیدی را به

هنرجویان سؤاالتهمراه نکات تکمیلی و پاسخ به  به
توجه و یادداشت از نکات 

درس
10

 ارزشیابی شایستگی

)ارزشیابی پایانی(

آگاهی از میزان درک و تفهیم کاربرد 
 هنرجو if-elseمبحث 

10هنرآموز سؤالپاسخ به شده، گرفته شود.ای از مطالب گفتهدو نمره عملیآزمونی 

 تمرین در منزل

یین(تع)
مثلث و توضیحی اجمالی از روند کار ضلع 3برنامه افزایش روحیه پژوهش

گوش دادن به نکات و 
بردارییادداشت

5

 برنامه آموزشی، ، تختهویدئو پروژکتور، رایانه مجهز به برنامه ابزارهای موردنیاز
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 های پیوست ها و پرونده( فیلمد

شماره 

 فیلم

 هدف

 
، بالک ، ساختار شرطی دستور شرطی ساده، ساختار شرطی 

 تودرتودر ساختار شرطی، عبارت شرطی 

 ، ایجاد منو در کنسولسازی، دستور تایی، مرتبعملگر سه

پرونده پیوست »توانید از تمرینات موجود در های تکمیلی میبرای انجام فعالیت :نکته
 استفاده کنید.« های تکمیلیفعالیت

 ( ورود به بحث ه

هدف استفاده از دستورات شرطی کنترل منطق برنامه است، در صورت عدم وجود 
یکی پس از دیگری به ترتیب اجرا  شدهنوشتهدستورات شرطی در برنامه دستورات 

یس نوبرنامهشوند تا برنامه خاتمه یابد، اما با استفاده از دستورات و عبارات شرطی می
صمیمات مختلفی را گرفته و روند اجرای برنامه را های برنامه، تتواند بر اساس دادهمی

سازی کند.های برنامه به نحو دلخواه مدیریت و پیادهها و ورودیبر اساس داده
 از: اندعبارتنتایج حاصل از یادگیری این فصل 

 
توانید دهد و شما میمفهومی و ذهنی این واحد یادگیری را نمایش می نقشه نمودار زیر

ک دورنما از مطالب و محتوای آموزشی، تدریس خود را به شکل بهتری با داشتن ی
 مدیریت کنید.

 

های ثابتکنترل داده

های متغیرکنترل داده

کنترل ورودی ها 

در برنامهمقایسه مقادیر موجود

شبیه سازی تصمیم گیری در محیط واقعی و انجام عملیات مناسب
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 تدریس

 ساده یدستور شرط -1کارگاه 

  برنامه را اجرا و نتایج آن را مشاهده کنید.ایجاد کنید.  ای با نام پروژه
دهد.را نمایش می 1عدد  واردکردنتصویر زیر خروجی برنامه در صورت پاسخ: 

 
 دهد.را نمایش می 2عدد  واردکردنتصویر زیر خروجی برنامه در صورت 

 

ی
ت شرط

کار با دستورا

دستور شرطی 

ساختار و عملکرد 
دستور شرطی 

تشریح مفهوم بالک

ساختار و عملکرد 
دستور 

های elseساختار و عملکرد 
متداخل

عملگر 

ساختار و عملکرد 

سادههای متداخل به تبدیل 

خطاهای دستور 

دستور شرطی

ساختار دستور 

در ساختار توضیح دستور 

و به تبدیل دستور 
بالعکس خطاهای دستور 

 سؤال

 244ص 
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را وارد کند به معنای پرداخت الکترونیک است و تنها  1که کاربر عدد شرح: درصورتی
پرداخت وارد شود  2عدد  کهشود اما درصورتینمایش داده می عبارت 

 و  ی است و در اینجا عبارت صورت حضورقبوض به
رط بررسی شبنابراین این برنامه دارای دو شرط است که هر دو ؛ شودنمایش داده می

های واردشده تطابق داشته باشد دستورات بدنه که با داده هاشرطاز  هرکدامشود و می
 شود.آن اجرا می

 .یدکن هیسمرحله قبل مقا یجهرا با نت یجهداده، نتقرار  یکدوم  بعد از پرانتز 
   و   پاسخ: در این حالت به ازای ورود هر عدد خروجی

به معنای تمام شدن  بعد از دستور  رشود، زیرا قرار دادن کاراکتچاپ می 
 نیستند. در کنترل دستور  بعدازآنشرط است و دستورات 

 

 if else یساختار شرط -2کارگاه 

 else ifروندنمای  متوالی ایه ifی روند نما
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خواهیم قسمتی از برنامه هدایت یک خودروی بدون سرنشین را برای عبور از یم
 روندنمای مناسب را رسم کنید.طراحی کنیم.  قرمزچراغ

 

 ()بود، ابتدا ماشین ترمز  قرمزچراغصورت زیر تغییر دهید. اگر برنامه را به -
 .کند، سپس متوقف شود؛ در غیر این صورت با زدن یک بوق حرکت کند

 

 سؤال

 246ص 
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 if یبالک در ساختار شرط -3کارگاه 

آیا برنامه خطا بنویسید.  ایجاد و کد زیر را در متد  پروژه جدیدی به نام 
دارد؟
برنامه خطای زمان اجرا یا کامپایلری ندارد اما خطای منطقی دارد زیرا بدنه  پاسخ:
 ی زوج به جز روزهابههای مربوط دارای بالک نیست و برنامه شرط 

 شود.وارد کرده باشد نشان داده می که کاربر درصورتی
 
 باشد چیست؟ که ورودی خروجی برنامه درصورتی -

باشد چیست؟ که ورودی خروجی برنامه درصورتی -

ای بنویسید که میزان سوخت موجود در یک خودرو را از ورودی خوانده، اگر برنامه
 دهد. و در غیر این صورت عالمت سبز نمایش قرمزرنگلیتر بود عالمت  5کمتر از 

 پاسخ:
 

 

 فعالیت کارگاهی

 246ص 

 سؤال

 247ص 
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 چیست؟ 5 و 4دلیل اشتراک پاسخ در موارد  -
های روزهای زوج به جز دارای بالک نیست و برنامه شرط قسمت  پاسخ:

 شود.برای روزهای فرد نیز نمایش داده می 
 
ا را مشخص آموختید نوع خط قبالًی برنامه نادرست است با توجه به آنچه اگر خروج -

 کنید.
خروجی مربوط به قسمت  و  مقادیر غیر از  واردکردندر صورت  پاسخ:

 شود و از نوع خطای منطقی است.نشان داده می  به جز 
 
 مشکل برنامه را برطرف کنید. -

 

 
 نوشت؟ توان برنامه را با ساختار آیا می -

وارد کند دستورات  که کاربر مقداری غیر از شود، زیرا درصورتیخیر نمی پاسخ:
 شود.اجرا می قسمت 
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به تقریبی انتظار در صف بانک را با شرایط زیر  زمانمدتکه ای بنویسید برنامه
آورد. برنامه باید شماره آخرین نفر ورودی به بانک، شماره آخرین نفری که  دست

های فعال تعداد باجه را دریافت کند. های فعالتعداد باجه و در حال انجام کار است
در باجه معادل  کار هر نفر زمانمدتباید بیشتر از صفر باشد. فرض کنید میانگین 

 .دقیقه باشد 2
آوردن تعداد افرادی که در صف انتظار هستند باید شماره  به دستپاسخ: برای 

حال انجام کار کسر کرد و با در نظر  نفر درآخرین نفر ورودی را از شماره آخرین 
گرفتن اینکه به ازای هر باجه فعال نیز یک فرد در حال انجام کار هست و با در 

افراد در حال انجام کار و صف انتظار از  تعدادصورت زیر، متغیرها به نظر گرفتن
 آید.دست می به فرمول 

واحد افراد در حال انجام کار هستند، ها درآنبا در نظر گرفتن اینکه به تعداد باجه
شده در نظر گرفته 2زمان کار هر فرد در باجه معادل و چون میانگین مدت 

 زمان تقریبی انتظار در صف بانک است.مدت و مقدار   پس
 شماره آخرین نفر در حال انجام کارمتغیر   شماره آخرین نفر ورودیمتغیر
 دقیقه 2میانگین زمان انجام کار:          های فعالتعداد باجهمتغیر

 

 منزلفعالیت 

 247ص 
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 else  -if گامبهگام یاجرا -4کارگاه 

 کنندهمراجعهاگر ایجاد و کد زیر را وارد کنید.  پروژه جدیدی با نام 
 را وارد کند خروجی برنامه چیست؟ 34طور سهوی عدد به

 است. خروجی برنامه پاسخ: 
که کاربر عددی خارج از محدوده تعداد طبقات برنامه را طوری تغییر دهید درصورتی -

 وارد کرد پیام مناسبی چاپ شود.
 

 ید.کن خروجی برنامه را با مقادیر زیر 
 floor خروجی

 

 

 سؤال

 248ص 
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 ییتاعملگر سه -5کارگاه 

 یافتدر یتصالح یاکند آ یینسن فرد تع یافتبا در یسیمبنوای برنامه یمخواهمی
 وارد کنید. کد زیر را تکمیل و در  دارد؟ ینامه رانندگیگواه

 
ید.کن خروجی برنامه را با مقادیر زیر  -

 age خروجی

20 
18 
10 

 از چه نوعی باید تعریف شوند. و  یرهای متغ -
 از نوع  متغیر  - از نوع  متغیر  پاسخ:

 مقایسه کنید. دو حالتخروجی برنامه را در ی کد قبلی، کد زیر را وارد کنید. جابه -

 age خروجی

20 
18 
10 

 

 سؤال

 248ص 
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را دارند،  ییتااستفاده از عملگر سه یتقبل که قابل یهادو مورد از کارگاه -1
 .یدکن یسیبازنو

.داده شوند یشمتفاوت نما یهابا رنگ هایامکه پ یداضافه کن یدستورات -2
 تایی 3با استفاده از عملگر  3سازی کارگاه پیاده :1پاسخ 

 
سبز نشان داده  بارنگباشد پیغام  18که سن بیشتر یا مساوی درصورتی :2پاسخ 

 .قرمز بارنگشود در غیر این صورت می
 

 

 تودرتو یعبارت شرط -6کارگاه 

با توجه به برنامه جدول  ایجاد و کد زیر را وارد کنید. پروژه جدیدی با نام 

  زیر را تکمیل کنید.

 شرط دستور

 فعالیت کارگاهی

 249ص 

 سؤال

 251ص 
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if (user == "reza") 
if (pass == "123456") 
Console.WriteLine("Welcome"+userna
me); 

اگر نام کاربری و گذرواژه 
صحیح است؛

Else 
Console.WriteLine("The password is 
incorrect"); 

اگر نام کاربری صحیح است 
و گذرواژه صحیح نیست.

 Else 
 Console.WriteLine("Unkown user"); 

اگر نام کاربری صحیح 
نیست؛

 
 بالک }{ ندارند؟ هاکدام از یچهچرا 

.کردنتوان از بالک استفاده میو دستورات بدنه هر شرط بیشتر از یکی نیست پاسخ: 
است؟ به کمک هنرآموز خود روش کلی برای  مربوط به کدام  هااز  هرکدام -

 این مسئله ارائه دهید.
 مربوط به ترین یداخلو  مربوط به  ترین یرونیبپاسخ: 

 

 یمنطق یبا عملگرها یعبارات شرط -7کارگاه 

 یرهای موردنیاز برنامه را اعالن کنید.متغ ایجاد کنید. نام جدیدی باپروژه 
 

 
 ی منطقی بنویسیدعملگرهارا با استفاده از  2کد ردیف 

 
 
ی منطقی بازنویسی عملگرهاکد این مرحله را با استفاده از به کمک هنرآموز خود  -

 کنید سپس نتیجه را با کد قبلی مقایسه کنید.

 
 ی منطقی به برنامه اضافه کنید.عملگرهارا با  4کد ردیف 

 

 سؤال

 253ص 

 کنجکاوی 
 251ص 
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درجه  8ز کمتر ا یدما 4و  3 یفکه اگر کاربر در رد یدکن یسیبازنو یبرنامه را طور

 شود. یرممکناردو غ یوارد کرد؛ برگزار
 .داده شوند یشمتفاوت نما یهابا رنگ هایامکه پ یداضافه کن یدستورات -

 Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
 Console.WriteLine("Enter the air temperature"); 
 Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
 int temp = int.Parse(Console.ReadLine()); 
 Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
 Console.WriteLine("Enter the weather conditions: 
Sunny /Cloudy / partly cloudy/ rainy"); 
 Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
 string Condition = Console.ReadLine(); 
 if ((temp >= 8) && (temp < 19)) 
 { 
  if (Condition == "sunny") 
  { 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Magenta; 
   Console.WriteLine("suitable"); 
  } 
  if (Condition == "partly cloudy") 
  { 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue; 
   Console.WriteLine("suitable"); 
  } 
 } 
 else 
 { 
  Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
  Console.WriteLine("impossible "); 
 } 
 if (temp < 19 && temp >= 8 && Condition == "rainy") 
 { 
  Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
  Console.WriteLine("impossible"); 
 } 

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;  

 

 فعالیت کارگاهی

 254ص 
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 سازیمرتب -8کارگاه 

 چیست؟ یرهای متغوع مناسب برای ایجاد کنید. ن پروژه جدیدی با نام 
است. نوع مناسب برای متغیرها نوع عددی صحیح  پاسخ:

 .ها نیز بررسی شودبرنامه را طوری تغییر دهید تا صحت داده -

 سؤال

 255ص 
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 4ی مدرسه، نفر برتر را از بین آموزدانشای بنویسید که در انتخابات شورای برنامه
 کنندهمشخصعدد که  4در انتخابات تعیین کند. برنامه باید با دریافت  کنندهشرکت

 ی را به خود اختصاص داده معین کند.رأتعداد آرای هر نفر است نفری که بیشترین 
 

 

 

متر کالس را تعیین کند. در این برنامه  100ای بنویسید که نفر برتر مسابقات دوی برنامه
 برحسب ثانیه نفر اول مشخص شود. کنندهشرکت 4باید با دریافت زمان 

 

 منزلفعالیت 

 255ص 
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 یو شرط یمحاسبات ی،عبارات منطق یبترک -9کارگاه 

ایجاد کنید. میتوانیم از شرط تودرتو استفاده کنیم.  پروژه جدیدی با نام 

 برنامه را اجرا کنید و نتایج را با کد قبلی مقایسه کنید.
 aمقدار  bمقدار  cمقدار  خروجی

8 5 4 
5 5 5 
1 9 5 

مراحل قبل نتایج را دوباره با اده کنید. برنامه را اجرا کرده فاز عملگرهای منطقی است -

مقایسه کنید.
 aمقدار  bمقدار  cمقدار  خروجی

8 5 4 
5 5 5 
1 9 5 

  

 سؤال

 257ص 
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. به نظر شما کدام یدکن یسهمقا باهمو  یدهروش باال را کش 3 یو روندنما یتمالگور
 اولروند نمای روش       است چرا؟ بهترروش 

 
 دومروند نمای روش 

 
 سومروند نمای روش 

 فعالیت کارگاهی

 257ص 



211

 
 شدهنوشتهصورت خالصه روش سوم بهتر است زیرا کد برنامه در یک خط و به

است.
ها را آن یجه؛ و نتیداستفاده کن از   یجابهو  یدکن یسیروش سوم را بازنو -

.یدکن یسهمقا باهم
 شود.پاسخ: پاسخ صحیح برگردانده نمی

   Switchبه  if  یلتبد -10کارگاه 

برنامه زیر را جایگزین برنامه قبلی کرده، ایجاد کنید.  پروژه جدیدی با نام 
برخی دستورات ناقص را تکمیل کنید.

 سؤال

 259ص 
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 نتایج را با کد قبلی مقایسه کنید. برنامه را اجرا و -

 خروجی ورودی

   Switchساختار  -11کارگاه 

وارد کنید.  کد زیر را در متد ایجاد کنید.  پروژه جدیدی با نام 
 را مطابق جدول تکلیف، کدنویسی کنید. 8تا  3های حالت

 

 سؤال

 260ص 
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 ه خطا دارد؟، آیا برنامنشدهاستفاده در برنامه باال  -
 تور است و در دس 9تا  0رقم آخر از سمت راست تمام اعداد از  یراخیر، ز پاسخ:

 شده است.برنامه تمام حاالت در نظر گرفته
 مقایسه کنید. باهمو هر دو برنامه را  بازنویسی کنید برنامه قبل را با ساختار  -
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کسان یمتداخل  ایهو  با استفاده از دستور  دو حالتخروجی برنامه در هر 
 است.

 ی حاصل را ترجمه کنید.خطا رشته وارد کنید.ی عدد، یکجابههنگام اجرا،  -
 ی عدد با خطایجابهرشته  واردکردندر صورت  پاسخ:

 
  یستنحیحی صرشته واردشده دارای فرمت شویم که به معنای مواجه می

 
 

را نمایش دهد. اگر میوه  هاآنهای جدول زیر خواص ای بنویسید با انتخاب میوهبرنامه
 در فهرست نبود پیام مناسبی نمایش دهد.

 

 منزلفعالیت 

 261ص 
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 فهرست در کنسول یجادا -12کارگاه 

و وارد  برنامه زیر را در متد ایجاد کنید.  پروژه جدیدی با نام 
 تکمیل کنید.های ناقص برنامه را بخش

 

 سؤال

 262ص 
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دیده شود. 6شکل کد را طوری تغییر دهید که فهرست رنگ مانند  -



217

 
 
 شود؟نمایش چه رنگی مییک ورودی خارج از فهرست وارد کنید. صفحه -

و  اجراشده فهرست باشد دستورات قسمت  که ورودی خارج ازدرصورتی پاسخ:
 شود.سفید نشان داده میرنگ مشکی و متن به رنگ رنگ زمینه به 
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 و شرط منطقی   Switch دستور یاتجزئ -13کارگاه 

وارد کنید.  ایجاد کنید. برنامه زیر را در متد  پروژه جدیدی با نام 
 های بیشتری برای برنامه فراهم کنید.قابلیت شناسایی دستگاه

 

 
 

 

 سؤال

 263ص 
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 تدریس از پس

الف( نمونه ارزشیابی پایانی

 هاهنرستانمکان : کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات 
 کاغذافزار نوشت -است نصب آن یرو یسینوبرنامه افزارنرم که یانهایراتجهیزات : 

 بکارگیری دستور  دقیقه  10در برنامه  دستور  کارگیریبهدقیقه ) 55زمان: 
 کارگیریبه دقیقه  15متداخل در برنامه  بکارگیری دستور  دقیقه  15در برنامه 

 دقیقه( 15در برنامه  دستور 
ای برای نوشتن تقویم سال جاری بنویسیم. باید تعیین کنیم که هر برنامهمی خواهیم 

ای تاریخی در این سال چندشنبه است. با فرض این که روز اول سال دوشنبه است. برنامه
عنوان شماره یکی از روزهای سال خوانده و مشخص بنویسید که عدد صحیح و مثبتی را به

 یدر محدوده تعداد روزها یدبا یعدد ورودفته است. )کند که عدد واردشده چه روزی از ه
 نوشته شود( با  یگرو بارد  بار با   یک برنامه - سال باشد

 

 شاخص مرحله

حداقل 

نمره 

 قبولی

 نمره
قبول 

 رد /

1 

 ارائه راه حل مساله -
 ر راه حلدتشخیص وجود شرط  -

2   
 رسم روندنمای راه حل -
 شرطیانتخاب دستور  -

 ندنمامربوط به رو نوشتن برنامه  -
 ی و رفع خطاها تشخیص خطاهای  -

2 

 ارائه راه حل مساله-
 تشخیص وجود شرط ساده یا پیچیده در راه حل -

2   

 رسم روندنمای راه حل -
 انتخاب دستور شرطی -
 روندنما پیاده سازی برنامه  -
تشخیص بالک دستورات بدنه  -
 تشخیص خطاهای  -
 رفع خطاهای  -

3 

 ارائه راه حل برنامه -
 تشخیص وجود شرط متداخل در راه حل برنامه -

2   
 رسم روندنمای راه حل -
 انتخاب دستورات شرطی  -
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 روندنما پیاده سازی برنامه  -
 متداخل خطاهای احتمالی  -
 متداخل رفع خطاهای احتمالی  -

4 

 ارائه راه حل مساله -
 تشخیص وجود شرط پیچیده در راه حل -

2 

  

 انتخاب دستور شرطی -
   نوشتن برنامه با دستور شرطی  -

دستور  کارگیریبهتشخیص خطاهای  -
  دستور  کارگیریبهرفع خطاهای  -

    میانگین 

 

برای مطالعه بیشترب( 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/5011f09h.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ty67wk28.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/06tc147t.aspx
https://www.dotnetperls.com/if
https://www.dotnetperls.com/ternary
https://www.dotnetperls.com/switch
https://www.dotnetperls.com/case
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نمونه هاي تكميل شده از جدول ارزشيابي مبتني بر 

 :1شايستگي واحد يادگيري 
 :1نمونه 
شده در  اين واحد يادگيري در جدول زير آورده شده است. نمرات كسب براي يك هنرجونمرات 

 است.( 2زرگتر از ب يا )مساوي و 2مراحل، باالتر از حداقل قبولي مراحل و ميانگين مراحل يادگيري 

ا فرض اينكه نمره بمراحل است. نمره اين واحد يادگيري ميانگين نمره شايستگي همان نمره بنابراين 

ا رنگ متمايز شده . مراحل بحراني بنمره ( باشد به روش زير محاسبه مي شود 5) از  5مستمر هنرجو 

 است.

 =نمره واحد يادگيري2*5+5=15

نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از مرحله كار  رديف
2 2 1 سازي سند گرافيكيآماده
3 2 تصويرسازي با استفاده از اشكال 

 هندسي

2

3 از تصويرسازي با استفاده  1 
 ابزارهاي ترسيمي

3

 4 استفاده از متن 1 2
 5 استفاده از ماسك 1 2
2 2 شايستگي هاي غير فني ،ايمني ،بهداشت 

 ،توجهات زيست محيطي و نگرش:
كنترل كيفيت ، نقش در گروه، نوآوري  -1

  در طراحي و زبان فني
مي و كنترل حفاظتي ابزار رعايت ارگونو-2

 و تجهيزات
ايجاد اسناد الكترونيكي كاهش مصرف  -3

 كاغذ
ي خالقيت در طراحيريكارگبه -4

 میانگین مراحل 2 2
 3نمره شایستگی از   2
 5نمره مستمر از   5
 20نمره واحد یادگیری از   15
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 :2نمونه  

شده در  اين واحد يادگيري در جدول زير آورده شده است.  نمره كسب براي يك هنرجونمرات 

اري داراي ر از نمره حداقل قبولي مرحله است و احراز شايستگي در اين مرحله ككمت 2مرحله 

نمره مستمر  نمره اين واحد يادگيري با فرض اينكه است 1نمره شايستگي اهميت است. بنابراين 

ه روش زير محاسبه مي شود.نمره ( باشد ب 5)از  3هنرجو 

 =نمره واحد يادگيري1*3+5=8

( را بدست  12هنرجو در اين واحد يادگيري شايستگي الزم را كسب نكرده و نمره قبولي )حداقل 

 نياورده است.

در . شوندیمحسوب م یاز مراحل کار بحران یبرخ یانی،پا یابیدر جدول ارزشنکته: 
است، الزم است هنرجو  2 معادل مراحل گونهیندر ا یواقع از آنجا که حداقل نمره قبول

مراحل را کسب کند. یننمره حد نصاب در اشایستگی، کسب  یبرا

نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از مرحله كار  رديف
2 2 1 سازي سند گرافيكيآماده

1 
2 اشكال تصويرسازي با استفاده از 

 هندسي

2

3
تصويرسازي با استفاده از  1 

 ابزارهاي ترسيمي

3

 4 استفاده از متن 1 2
 5 استفاده از ماسك 1 2

2

2 شايستگي هاي غير فني ،ايمني ،بهداشت 
 ،توجهات زيست محيطي و نگرش:

كنترل كيفيت ، نقش در گروه، نوآوري  -1
  در طراحي و زبان فني

حفاظتي ابزار  عايت ارگونومي و كنترلر-2
 و تجهيزات

ايجاد اسناد الكترونيكي كاهش مصرف  -3
 كاغذ

ي خالقيت در طراحيريكارگبه -4
 میانگین مراحل 2 2
 3نمره شایستگی از   1
 5نمره مستمر از   3
 20نمره واحد یادگیری از   8
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منابع

(، راهنمای برنامه درسی 1394شورای برنامه ریزی درسی گروه برق و رایانه ) -1
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. دفتر رشته شبکه و نرم افزار رایانه. سازمان 

تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.
(، استاندارد 1393شورای برنامه ریزی درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه ) -2

ارزشیابی حرفه فناوری اطالعات و ارتباطات. سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
رفه ای و کاردانش.آموزشی. دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و ح

(، استاندارد 1392شورای برنامه ریزی درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه ) -3
شایستگی حرفه فناوری اطالعات و ارتباطات. سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی. دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.
عالی انقالب فرهنگی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مصوب شورای  -4

1389. 
 .1390برنامه درسی ملی ایران، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش،  -5
های ای، دفتر تالیف کتابهای فنی و حرفهسند طراحی مفهومی آموزش -6

 .1394ای و کاردانش، درسی فنی و حرفه
. ترجمه : مهندس ناگل، کریستین. مرجع کامل  -7

(.انتشارات گروه مهندسی پژوهشی 1386ید هراتیان)مهردادتوانا،مهندس سع
 ساحر

8- 

9- 

10- 

11- 

12- 

13- 

14- 

15- 

16-  
17- 

18- 

19-  
 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/5011f09h.aspx
https://www.dotnetperls.com/if
https://www.tutorialspoint.com/csharp/csharp_data_types.htm
https://helpx.adobe.com/support/captivate.html
https://www.lynda.com/Captivate-training-tutorials/170-0.html
http://elearningbrothers.com/adobe-captivate-resources/
https://www.amazon.com/Adobe-Captivate-9-Essentials-Workbook
https://www.amazon.com/Adobe-Captivate-9-Essentials-Workbook
http://kb.photodex.com/219/what-file-types-does-proshow-gold-support/
http://kb.photodex.com/219/what-file-types-does-proshow-gold-support/
https://www.dotnetperls.com/
http://www.fileinfo.com/
http://www.dotwhat.net/
http://www.lingoes.net/

