
  هاي زیر را بنویسید و هرکدام که حل شد بروید سراغ بعدي ....برنامه

 (FOR) .بخش پذیر نیستند را چاپ کند 5بخش پذیر هستند ولی بر  3که بر  bو  aبگیرد ، تمام اعداد بین  bو  aدو عدد  .1

 (FOR) .است را چاپ کند 7عدد از ورودي بخواند ، میانگین آنهایی که یکانشان  10 .2

3. n 1 ترا از بگیرد و حاصل عبار
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 (FOR) : چاپ کند رقم اعشار دقت با دورا  

4. n ترا از بگیرد و حاصل عبار 
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 (FOR) : چاپ کند رقم اعشار دقت با دو را 

5. N   را بگیرد و قسمت صحیح√N .را پیدا کند 

6. N  دو رقم اعشار  تا را بگیرد و√N را پیدا کند. 

 .هستند را چاپ کند 1000اعداد سري فیبوناچی که کوچکتر از  .7

 (FOR) .عدد اول سري فیبوناچی را چاپ کند 30 .8

 .را شبیه سازي کند ماندهباقیو  تقسیم .9

 . چاپ کندبه آن را  11ین مضرب عددي بگیرد، نزدیکتر .10

 .و آنرا چاپ کنداي  19یا مضرب  استنزدیکتر اي به آن  17مضرب آیا بگویید عددي بگیرد و  .11

 .عددي بگیرد و تعداد ارقام زوج آنرا بگوید چند تاست .12

 دارد. 2عددي بگیرد و بگوید چند عامل  .13

 .3آن بیشتر است یا  2عددي بگیرد ، بگوید عوامل  .14

 (FOR)بگیرد، عوامل مشترك بین آنها را چاپ کنددو عدد  .15

 (FOR)نفر بیشتر میشود Nدرصد، بعد از چند سال جمعیت از  3میلیون است و رشد جمعیت  60جمعیت ایران  .16

  (FOR) .بخش پذیرند را بنویسد 7 5 3 2عدد از چهار عدد  2که بر  100تعداد اعداد کوچکتر از  .17

 (FOR) پیدا کرده و چاپ کند.در میان آنها را 3عدد بگیرد و پنجمین عدد مضرب  30 .18

 هست یا نه اولك یک عدد گرفته و بگوید بب .19

 چاپ کند )عدد خود جز به( ترین عدد اول را به آنگرفته و نزدیک عددیک  در ادامه سوال قبل، .20

 ك یک عدد گرفته و مجموع ارقام آن را حساب کندبب .21

 می ورودي در(یک رشته)  M*n صورت به که ابیدبی را میلیون 140 زیر عدد یک در رقمی 90 حداکثر عدد یک حاصلضرب .22

 را چاپ کند آیند

 اي هست یا نهد آینهك یک عدد گرفته و بگویبب .23

 را چاپ کند 1000اي کمتر ازینهآدر ادامه سوال قبل، تمام اعداد  .24

25. a  وb  را گرفته وba را در خروجی چاپ کند 

 دو عدد گرفته و تعداد اعداد اول، کامل و مربع کامل بین آنها را در انتها چاپ کند .26

 ترین آنها را پیدا و چاپ نماییدترین و دومین بزرگعدد گرفته و بزرگ 100 .27


