فصل پنجم
واحد یادگیری  9و 10

حل مسائل شرطی

واحد یادگیری 9

شایستگی کار با عملگرهای ریاضی ،مقایسهای و منطقی
مقدمات تدریس
الف) مفاهیم کلیدی
داده
عملگرهای ریاضی
عملگرهای انتساب
عملگر الحاق رشته

مفاهیم کلیدی
عملگر
عملوند
اولویت عملگرهای
عملگرهای افزایشی
ریاضی
اولویت عملگرهای
عملگرهای مقایسهای
مقایسهای
برنامهنویسی با
اولویت عملگرها
عملگرها

عبارت
عملگرهای
کاهشی
عملگرهای
منطقی
خطاهای رایج

ب) مراحل انجام کار واحد یادگیری
1
2
3
4

مراحل انجام کار
نوشتن عبارات ریاضی به زبان برنامهنویسی
بهکارگیری عملگرهای افزایشی ،کاهشی و انتساب
استفاده از عملگرهای مقایسهای
استفاده از عملگرهای منطقی

ج) تجهیزات الزم
مشخصات سختافزاری برای نصب نرمافزار
• پردازنده حداقل  1/6گیگاهرتز
حداقل  1گیگابایت
• حافظه
• حداقل فضای موجود در دیسک سخت  1گیگابایت
و قابل اجرا در رزولوشن  1024 × 768و باالتر
• کارت ویدئویی متناسب با

د) بودجهبندی
برای بودجهبندی فصل پنجم میتوانید از نمونه پیشنهادی استفاده کنید.
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حل مسائل شرطی
جلسه

واحد
یادگیری

کارگاه (موضوع)

شماره
صفحات

29

9

مفهوم عبارت ،عملوند و
عملگر -عملگرهای ریاضی

214-219

30

9

اولویتبندی عملگرهای
ریاضی عملگرهای
انتساب  -عملگرهای
افزایشی و کاهشی

227-220

31

9

عملگر الحاق دو رشته
عملگرهای مقایسهای

228 -233

9
10

32

اهداف توانمندسازی

فعالیتهای تکمیلی

تعریف و بیان مفهوم عملگر ،عملوند و
عبارت -بیان کاربرد عملگرها و عبارات
ریاضی در زندگی روزمره آشنایی با
عملگرهای ریاضی برای محاسبه
خارجقسمت و باقیمانده صحیح و
اعشاری
آشنایی با ترتیب اولویت عملگرهای
ریاضی آشنایی با نحوه تغییر اولویت
عملگرها آشنایی با عملگرهای انتساب
شناخت کاربرد عملگرهای انتساب
معرفی عملگرهای کاهشی و افزایشی
آشنایی با شکلهای پیشوندی و پسوندی
عملگرهای افزایشی و کاهشی
آشنایی با عملگر الحاق دو رشته-
شناخت عملگرهای رابطهای و مقایسهای
آشنایی با اولویت عملگرهای رابطهای
و مقایسهای -بیان کاربرد عملگرهای
مقایسهای

 ارائه مثالهای دلخواه از کاربرد عملیات ریاضیدر زندگی روزمره
 ایجاد یک پروژه برای یکی از کاربردهای عملیاتریاضی در زندگی روزمره
 ایجاد برنامه برای محاسبه خالص حقوق دریافتی باکسر  7درصد مالیات و  5درصد بیمه
 ایجاد یک پروژه برنامهنویسی برای حل معادلهدرجه 2
 ارائه یک معمای ریاضی دلخواه و سپس ایجادیک پروژه برنامهنویسی برای حل آن

 ایجاد یک پروژه برنامهنویسی برای نمایش سطحعلمی یک هنرجو بر اساس معدل در چهار سطح
ضعیف ،متوسط ،خوب و عالی

عملگرهای منطقی رفع
خطاهای رایج در
عملگرهای مقایسهای و
منطقی

234 -242

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

 ایجاد یک پروژه برنامهنویسی که نشان دهدمعادله درجه  2ریشه مضاعف دارد یا ریشه ندارد.

کارگاه 1

243-247

ساختار و عملکرد دستور شرطی

مثالهایی ساده جهت استفاده از دستور
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جلسه

واحد
یادگیری

کارگاه (موضوع)

شماره
صفحات

33

10

کارگاه  2الی 6

248 -254

34

10

کارگاه  7الی 10

255 -261

35

10

کارگاه  11الی 13

262 -266

اهداف توانمندسازی

ساختار و عملکرد دستور شرطی
 ،بالک در ساختار شرطی
 ،عملگر
اجرای گام به گام
سهتایی،عبارت شرطی تو در تو

فعالیتهای تکمیلی

،

عبارات شرطی با عملگرهای منطقی،
مرتبسازی ،ترکیب دستورات منطقی به
محاسباتی و شرطی ،تبدیل به

 ،ایجاد فهرست در
ساختار
کنسول ،جزییات دستور
شرط منطقی
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و

برنامهای که سه عدد را از ورودی گرفته و تشخیص
دهد که اعداد واردشده میتوانند اضالع یک مثلث
باشند یا خیر.
برنامهای که سال میالدی را دریافت کرده و
تشخیص دهد سال واردشده کبیسه است یا خیر.
برنامه دریافت دو عدد و بخشپذیر بودن یکی بر
دیگری.
برنامهای که سال ،ماه و روز را دریافت کرده و
تاریخ فردای آن روز را مشخص کند.
راه حل دوم سه ضلع تشکیلدهنده یک مثلث
برنامه که  7رنگ را به کاربر نشان داده و کاربر با
انتخاب رنگ ،رنگ زمینه را تغییر دهد ابتدا با
نوشته شود و از دانشآموز خواسته شود که به
تبدیل کند.
راه حل دوم و سوم مسئله سال کبیسه میالدی
برنامهای که  7رنگ را به کاربر نشان داده و کاربر با
انتخاب رنگ ،رنگ زمینه را تغییر دهد.
برنامه طراحی ماشین حساب و انجام  4عمل اصلی
توسط آن.

حل مسائل شرطی

زمانبندی پیشنهادی واحد یادگیری:
ردیف

زمان تدریس

اهداف توانمندسازی

1

مفاهیم پایه مربوط به عبارت ریاضی

2

2

عملگرهای ریاضی به ترتیب اولویت
ایجاد عبارت ریاضی در برنامهنویسی
مفهوم خارج قسمت و باقیمانده صحیح و اعشاری
ایجاد برنامه با عملگر تقسیم و باقیمانده صحیح و اعشاری
عملکرد عملگر کاهشی و افزایشی
ایجاد برنامه با عملگرهای کاهشی و افزایشی
کاربرد انواع عملگرهای انتساب
ایجاد برنامه با عملگر انتساب
عملکرد عملگرهای مقایسهای
ایجاد برنامه با عبارت ترکیبی مقایسهای
کاربرد و ویژگیهای نوع داده منطقی
ایجاد برنامه با عبارت ترکیبی منطقی و مقایسهای
رفع خطاهای رایج در عملگرهای مقایسهای و منطقی
تعریف و نحوه محاسبه حاصل عبارت محاسباتی
کاربرد عملگر +
بهکارگیری عبارت محاسباتی در برنامه
معرفی اصطالحات انگلیسی رایج در استفاده از عبارت
محاسباتی
مجموع ساعات

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

.
4
0

تئوری

عملی

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
2
1
1
3
1
12

18
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طرح درس روزانه (هفتگی) پیشنهادی
درس :حل مسئله
پایه :دهم
پیام جلسه (هدف کلی) :توانایی و شایستگی تعیین اجزا و حل مسئله
اهداف یادگیری
طبقه هدف :حیطه عاطفی /شناختی/
روانی  -حرکتی

فعالیتها

زمان
مدت
(دقیقه)

کار هنرآموز

کار هنرجو

ارزشیابی رفتار ورودی

سننننجش میزان آ گاهی هنرجو یان در
خصوص حل مسئله

مطرح کردن سؤاالت پیشآزمون جهت تعیین
سطح هنرجویان از طریق بارش مغزی

ایجاد انگیزه

ایجاد توجه و تمرکز برای ورود به بحث
روش حل مسئله

20

ارائه مفاهیم کلیدی
(توضیح هنرآموز)

تو ضیح کامل مفاهیم کلیدی (دان شی) و
ایجنناد عالقننه و انگیزه در هنرجویننان
(بینشی)
نوشنننتن عبننارت رینناضنننی در زبننان
بر نا مهنویسنننی ،تغییر اولو یت عملگر ها،
محاسننبه نتیجه عبارت ریاضننی ،انتخاب
نوع متغیر م ناسنننب برای ذخیره نتیجه
عبارت
توا نایی نوشنننتن بر نا مه برای مسنننا ئل
مطرحشده در فعالیتهای کارگاهی

بیان مثال هایی ملموس از فعالیت های روزمره
که انجام آنها نیاز به محا سبات ریا ضی دارد.
ارائه یک نرمافزار کاربردی مناسب
بیان مفاهیم عبارت ،عملوند ،عملگر و معرفی
انواع عملگرها ،معرفی عملگرهای محا سباتی و
اولویت عملگرهای محاسباتی
ارائه و تشننریح صننورت مسننائل و فعالیتهای
کارگاهی برای هنرجویان

مشارکت در پاسخگویی ،تعامل و بیان
م ثال هایی از ف عال یت های روزمره که
انجام آنها نیاز به محاسننبات ریاضننی
دارد.
بیان عملیات ریا ضی مورد ا ستفاده در
فعالیتهای عنوانشده
مرور مطالب گفته شده در گروه با ذکر
مثالهای متفاوت

30

فعالیت کارگاهی
(تمرین هنرجویان)

ارزیابی فعالیتها
ارائه تمرین

سنننرکشنننی و ارزیابی فعالیتهای هنرجویان به دو
صنننورت فردی و گروهی با تو جه به شنننیوه های
ارزشیابی از بخش ارزیابی فعالیتهای کارگاهی .قبل
از شنننروع ف عال یت ،مالک های ارز یابی پروژه به
هنرجو یان اعالم شنننود .در ان جام ارز یابی ف عال یت
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هنرجو یان در گروه های خود سنننعی
میکنند با نهایت دقت و سنننرعت با
ایجنناد خالقیننت بننه انجننام فعننالیننت
کارگاهی بپردازند.
در گروههایی که فعالیتشنننان به اتمام
رسنیده ،سنرگروهها فعالیتهای سنایر
اعضاء را ارزیابی کنند.

10

110

60

حل مسائل شرطی
طرح درس روزانه (هفتگی) پیشنهادی

ارائه نکات تکمیلی
(جمعبندی)

ارزشیابی شایستگی
(ارزشیابی پایانی)
تمرین در منزل

ابزارهای موردنیاز

درس :حل مسئله
پایه :دهم
حل مسائل ساده
پیام جلسه (هدف کلی) :توانایی و شایستگی تعیین اجزا و حل مسئله
گروهها از هنرجویان مسنننتعد و سنننرگروهها کمک
بگیرند.
هنرجو با مفاهیم عبارت ،عملوند ،عملگر با توجه به نمودار مفهومی و ذهنی این مبحث از گوش دادن فعال ،پرسننش و پاسننخ و
و انواع عملگرهای ریا ضی و اولویت آنها واحد یادگیری ،مطالب گفته شده مرور و در مورد برنامهریزی بهمنظور انجام پژوهش
در مسنننئ له آشننن نا شننننده و توا نایی درس جلسنننه آینده حدود چند دقیقه به هنرجو
برنامهنویسنننی در این زمینه را داشنننته اطالعاتی ارائه دهد.
باشد.
نوشنننتن عبننارات رینناضنننی بننه زبننان ارزشنننیابی پایانی را با توجه به شنننیوه های تکمیل فعالیت های کارگاهی و کارهای
ارزشننیابی پایانی در بخش فعالیتهای پس از گروهی مربوط به مبحث درسنننی و ارائه
برنامهنویسی
توانمندیها و شایستگیهای خود.
تدریس برای هنرجویان انجام دهد.
تقسیمبندی وظایف پروژه بین اعضای
انجام پروژه آموز شی به صورت گروهی یا تعیین تکلیف جهت تمرین در منزل
گننروه و تننحننویننل در زمننانبننننندی
فردی
تعیینشده
ویدئو پروژکتور ،رایانه ،تخته آموزشی ،برنامه

172

 ،برنامه
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ه) فیلمها و پروندههای پیوست
هدف

شماره فیلم

عبارت محاسباتی ،عملوند ،عملگر
بررسی عملگرهای انتساب و عملگر الحاق رشته
بررسی عملگرهای مقایسهای و منطقی
اشکالزدایی عبارات
اشکالزدایی خطای تقسیم بر صفر

 ،اشکالزدایی عملگرهای رشتهای،

نکته :برای انجام فعالیتهای تکمیلی میتوانید از تمرینات موجود در «پرونده پیوست
فعالیتهای تکمیلی» استفاده کنید.

و) ورود به بحث
انتظار میرود هنرجو با یادگیری این واحد ،مهارتهای زیر را کسب کند:
نوشتن عبارات ریاضی و محاسباتی به زبان برنامه نویسی سیشارپ
به کارگیری عملگرهای افزایشی ،کاهشی و انتساب

استفاده از عملگرهای مقایسهای و رابطهای
استفاده از عملگرهای منطقی
به کارگیری انواع عبارتها در برنامه
اولویتبندی عملگرها در عبارتهای ترکیبی
شناسایی و رفع خطاهای رایج برنامهنویسی در هنگام استفاده از انواع
عملگرها

نمودار زیر نقشه مفهومی و ذهنی این واحد یادگیری را نمایش میدهد و شما میتوانید
با داشتن یک دورنما از مطالب و محتوای آموزشی ،تدریس خود را به شکل بهتری
مدیریت کنید.
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حل مسائل شرطی
نمودار  -1نقشه مفهومی و ذهنی واحد یادگیری 9
عبارتهای ترکیبی
عبارتهای رشته ای
عبارتهای منطقی

مفهوم عبارت

عبارتهای ریاضی یا محاسباتی

++

افزایشی

== , += , -= , *= , /= , %

انتساب

+

رشته ای

! &&, ||,

منطقی

=! > , < , >= , <= , == ,

مقایسهای و رابطهای

+,-,/,*,%

ریاضی

مفهوم عملگر

سه عملونده

مفهوم عملوند

عملگر سه تایی؟

+,-,*,/,%

عملگرهای ریاضی

=! > , < , >= , <= , == ,

عملگرهای مقایسهای

|| )(AND) && , (OR

عملگرهای منطقی

دو عملونده

انواع عملگر از نظر کاربرد

انواع عملگر از نظر تعداد
عملوند

عملگر منطقی ! )(NOT
عملگر عالمت منفی  -و عالمت مثبت +

تک عملونده

عملگر افزایشی  ++و کاهشی --
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واحد یادگیری 9

--

کاهشی

کار با عملگرهای محاسباتی ،مقایسهای و منطقی

عبارتهای مقایسهای یا رابطهای

.
4
0

تذکر :در بخش عبارتهای مقایسهای و منطقی با مثالهای ساده ،هنرجویان را در
مسیر آمادگی برای درک مفهوم عبارتهای شرط هدایت کرده ولی در این واحد
یادگیری به بیان دستور پرداخته نشود تا هنرجو جای خالی این دستور را در
برنامهنویسی حس کرده و زمینه الزم را جهت تدریس واحد یادگیری بعدی مهیا کنید.
شما میتوانید از مثالهایی مانند موارد زیر استفاده کنید:
مثال  :1تعداد هنرجویان پایه دهم از تعداد هنرجویان پایه دوازدهم بیشتر است.
) از
مثال  :2قیمت یک دیسک سخت خارجی قابلحمل (
) بیشتر است.
یک دیسک سخت داخلی (
کمتر است.
از
مثال  :3ظرفیت ذخیرهسازی
مثال  : 4تعداد صفحات کتاب شما از تعداد صفحات کتاب دوستتان بیشتر است و
قیمت کتاب شما نیز از قیمت کتاب دوستتان کمتر است.
مثال  :5امروز هوا ابری است و باران میبارد.
مثال  :6روز جمعه این هفته من به دیدن دوستم خواهم رفت یا به تماشای تلویزیون
خواهم پرداخت.
تذکر :پیشنهاد میشود از بیان عبارتها و مسائل ریاضی پیچیده در این مرحله
خودداری کنید.

تدریس

عملگرهای محاسباتی
شرکتپذیری یک عملگر ،یک ویژگی است که مشخص میکند در شرایط تقدم
یکسان ،عملیات از چه سمتی انجام میشود.
انواع شرکتپذیری:
شرکتپذیری از راست یا راست به چپ
شرکتپذیری از چپ یا چپ به راست
 عملگر انتساب دارای شرکتپذیری از راست است.
 عملگرهای ریاضی ،شرکتپذیر از چپ هستند.
 در برخی زبانهای برنامهنویسی عملگرهایی وجود دارد که شرکتناپذیر هستند؛
مانند عملگر  :-در زبان پرولوگ
چند نکته:
• عملوندهای عبارت محاسباتی میتوانند داده یا متغیر باشند.
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•
•
•
•
•
•

اگر در یک عبارت محاسباتی چندین پرانتز تودرتو وجود داشته باشد؛ محاسبات
از داخلیترین پرانتز آغاز میشود.
عملگرهای  ++و  --عملگرهای یکتایی هستند و فقط بر روی متغیرها عمل
میکنند.
عملگر  +عملگر محاسباتی و عملگر الحاق دو رشته است و عملگر = +بهعنوان
عملگر انتساب الحاق دو رشته به کار میرود.
باشند.
و
نمیتوانند از نوع
عملوند عملگرهای
 ،یک شرط و یا
عملوندهای یک عملگر منطقی میتواند متغیری از نوع
باشد.
و یا
مقادیر
برنامه با استفاده از نتایج عملگرهای مقایسهای و منطقی ،برای انجام عملیات بعدی
تصمیمگیری میکند.

.
4
0

مشکالت متداول در فرآیند یاددهی-یادگیری:
هنرجویان در انجام فعالیتهای کارگاهی این واحد یادگیری ممکن است در هنگام کد
نویسی ،ترجمه کدها و اجرای برنامه با خطاهای متعددی مواجه شوند و الزم است
هنرآموزان عزیز قبل از حضور در کالس و تدریس این واحد یادگیری دانش الزم در
خصوص انواع خطاها و چالشهای حین تدریس این مبحث کسب کنند؛ بنابراین در
ادامه به معرفی و شرح برخی خطاهای رایج و مرتبط با موضوع و مباحث این واحد
یادگیری میپردازیم.
:

این خطا زمانی رخ میدهد که از عملگر دوتایی روی نوع دادهای استفاده شده باشد
و عملگرهای
که مجاز نیست .برای مثال شما نمیتوانید از عملگر روی
استفاده کنید مگر اینکه این عملگرها به صورت
یا روی متغیرهای
شده باشند .به مثال زیر توجه کنید.
صریح در کالس

استفاده از عملگر

روی متغیر
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را با متغیر

شما نمیتوانید متغیر

مقایسه کنید

استفاده از عملگر روی متغیر رشتهای مجاز نیست

خطاهای این کد عبارتاند از:

:

این خطا زمانی رخ میدهد که از عملگرهای یکتایی مثل عملگر قرینه ( ) و نقیض
(!) روی عملوندی استفاده شوند که مجاز نیست و آن نوع متغیر برای کار با این عملگر
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
خطای شماره  19روی عملگر دوتایی است

.
4
0

خطاهای این کد عبارتاند از:

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

خطای این کد عبارت است از:
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این خطا زمانی رخ میدهد که عبارتی به شکل صحیح استفاده نشده است .تنها
دستورات انتساب ،فراخوانیها ،عملگرهای افزایشی و کاهشی و دستورات ایجاد یک
شی میتوانند بهعنوان عبارت استفاده شوند .عبارت غیر معتبر عبارتی است در یک
خط یا چند خط که در انتهای آخرین خط عالمت دارد و در آن عالمت = برای دستور
 ،عملگر  --یا  ++وجود ندارد .به مثال زیر توجه
انتساب )( ،برای فراخوانی متد،
کنید:

کنجکاوی

ص 215
فعالیت کارگاهی
ص 215

پاسخ به فعالیتها
میتواند از چه نوعی باشد ؟
متغیر
پاسخ :نوع دادهای مناسب نوع است .ولی میتواند از نوع

در جدول زیر عملوندها و عملگرهای عبارات محاسباتی را مشخص کنید.
عبارت

عملگر

عملوند

-5

( -قرینه)

5

12+13-7

( -تفریق) ( +جمع)

7 13 12

( -تفریق) * (ضرب)
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یا حتی

نیز باشد.

حل مسائل شرطی

چه مقداری را روی صفحهنمایش نشان

دستور 5+6
میدهد؟ پاسخ11 :

جدول  2را تکمیل کنید.
عملگر

-

.
4
کنجکاوی
0
ص 216

فعالیت کارگاهی

عملکرد

مثال

نتیجه

قرینه

-5

-5

ضرب

20 6

120

تقسیم

25/4

6

باقیمانده

20%6

2

جمع

20+3

23

تفریق

20-3

17

ص 216

کارگاه  -1عملگر تقسیم
ایجاد کنید و کد زیر را در آن وارد کنید.
پروژه جدیدی به نام
برنامه را با مقادیر داده شده در جدول زیر اجرا کرده ،جدول را تکمیل کنید.
سال

جمعیت

تعداد خانوار

خروجی

جواب شما

(90کشور)

75149669

21185647

3

3.55

(90کاشان)

323371

95314

3

3.39

(90فارس)

93941

24765

3

3.79

سؤال
ص 217

 آیا خروجی برنامه با جواب شما برای بعد خانوار ،یکسان است؟ پاسخ :خیربرنامهای بنوی سید که حا صل عبارت  10* 2+3را نمایش دهد .کدامیک از نتایج
باال نمایش داده میشود؟
پاسخ23 :
10* 2+3

فعالیت کارگاهی
ص 218

 در برنامه باال عبارت ( 10*)3+2را جایگزین کنید و نتیجه را بنویسید.پاسخ50 :
(10*)3+2
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کنجکاوی
ص 221

در تبدیل یک عبارت ریا ضی به معادل آن در سی شارپ ،درج پرانتز در چه مواقعی
ضروری است؟
پاسنخ :در عبارات ریاضنی برای تغییر اولویت عملگرها و همچنین در عبارات کسنری
برای مشخص کردن صورت و مخرج از پرانتز استفاده میشود.

کارگاه  -2تغییر اولویت عملگرها
سؤال
ص 221

ایجاد کنید .دستورات را اضافه و برنامه
پروژه جدیدی به نام
را اجرا کنید .آیا خروجی برنامه با نتیجهای که شما محاسبه کردهاید یکسان است؟
پاسخ :خیر
نتیجه محاسبه اشتباه است .دلیل رخ دادن چنین خطایی چیست؟
پاسخ :از اولویتبندی پیشفرض زبان سیشارپ استفادهشده است.
خطای منطقی برنامه فوق را چگونه برطرف کنیم؟
پاسخ :با استفاده از پرانتز اولویتبندی دلخواه را پیادهسازی کنیم.
پس از برطرف کردن خطای منطقی ،برنامه را با مقادیر جدول زیر اجرا کنید.
کد کامل برنامه مربوط به این فعالیت کارگاهی:
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قیمت
کاال 1

قیمت کاال
2

قیمت کاال
3

قیمت کاال
4

میزان
تخفیف

.
4
0

خروجی
برنامه

228
228
230
420
100
150
برنامه را تغییر دهید تا عالوه بر میزان تخفیف ،میزان مبلغی که باید بپردازیم را هم
نمایش دهد.
پاسخ :کدهای زیر را به برنامه اضافه کنید.
+

برنامه باال را برای درصدهای متفاوت تخفیف مطابق جدول زیر تغییر دهید و برنامه
را اجرا کنید.
پاسخ :کد مربوط به محاسبه تخفیف زیر را در برنامه بهصورت زیر اصالح کنید.

کد برنامه را طوری تغییر دهید تا میزان تخفیف کاالها را از ورودی دریافت کند.

182

فعالیت کارگاهی
ص 221

183

کارمند ادارهای هر ماه  5درصد از حقوق خود را به سازمان حمایت از کودکان کار
اهدا میکند .با فرض اینکه از حقوق این شخص هرماه  10درصد مالیات و  7درصد
بیمه کسر میشود ،برنامهای بنویسید که حقوق شخص را دریافت کرده ،حقوق او
را پس از کسر مالیات ،بیمه و مبلغ اهدایی نمایش دهد.
پاسخ:

حل مسائل شرطی

.
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کارگاه  -3عملگرهای افزایشی کاهشی
به کمک همگروه خود معادل دستورات زیر را بنویسید.

فعالیت گروهی
ص 225

پاسخ:

با توجه به قطعه کد زیر و تغییرات متغیرهای و جدول را تکمیل کنید.

پاسخ
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خروجی برنامه

کنجکاوی
ص 228

y

x

-12
-11
-10

12
13
12

12

13

چه نوعی است؟

نتیجه عبارت منطقی در چه نوع متغیری ذخیره میشود؟ متغیر
پاسخ:

کارگاه  -5عملگرهای منطقی
فعالیت کارگاهی
ص 229

با توجه به مقادیر متغیرها جدول زیر را تکمیل کنید.
عبارت منطقی

نتیجه

کارگاه  -6اشکالزدایی ( )Debuggingعبارات
سؤال
ص 230

ایجاد و کد زیر را وارد و با استفاده از کلید
پروژهای با نام
خطاهای این برنامه و علت رخ دادن آنها را در کادر زیر بنویسید.
ردیف

1

185

خطا

ترجمه کنید.

خط

ستون

علت

5

13

عبارات فقط میتوانند شامل
دستورات افزایشی ،کاهشی و
انتساب باشند و استفاده از عبارت
به این صورت در یک خط کد
اشتباه است.
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ردیف

خطا

خط

ستون

علت

13

عبارات فقط میتوانند شامل
دستورات افزایشی و کاهشی و
انتساب باشند و استفاده از
عبارت به این صورت در یک
خط کد اشتباه است.

2

.
4
0

کارگاه  -7اشکالزدایی در رشتهها
ایجاد و کد زیر را وارد و با استفاده از کلید
پروژهای با نام
خطاهای این برنامه و علت رخ دادن آنها را در جدول زیر بنویسید.
ردیف

خط

ستون

خطا

ترجمه کنید.

سؤال
ص 232

علت
عملگر

نمیتواند روی نوع دادهای
اعمال شود.

1

31

2

18

عملگر نمیتواند روی نوع داده
اعمال شود.

3

23

عملگر نمیتواند روی نوع داده
اعمال شود.

4

18

عملگر کاهشی  -نمیتواند روی نوع
اعمال شود.
داده

کارگاه  -8اشکالزدایی خطای تقسیمبر صفر
تعداد دفترچهها و بچههای مؤسسه را مطابق جدول وارد و جدول را تکمیل کنید.
تعداد
دفترچهها

تعداد بچهها

خروجی

500

200

2

200

0

خطای زمان اجرا

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

علت
تقسیمبر صفر

 تفاوت خطای این کارگاه با خطای کارگاه  7و  6چیست؟پاسخ :در برنامه قبل خطا از نوع خطای زمان کامپایل بود و برنامه اجرا نشد .ولی در
این برنامه خطا از نوع خطای زمان اجراست و بعد از اجرای برنامه رخ میدهد.

کارگاه  -9عملگر منطقی &&
سؤال

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

ص 233

y

خروجی

x
3
2
2
3

کارگاه  -10عملگر منطقی ||
سؤال

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

خروجی

ص 235

x

کارگاه  -11عملگر منطقی !
سؤال
ص 236

187

ایجاد کنید .برنامه را اجرا و جدول را تکمیل کنید.

پروژهای با نام
وضعیت هوا

خروجی

حل مسائل شرطی
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کنجکاوی
0

کدامیک از عملگرهای منطقی یکتایی و کدام دوتایی هستند؟
عملگر

یکتایی
دوتایی

عملگرهای

(

ص 237

(!)
) و عملگر

(||)
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الف) نمونه ارزشیابی پایانی
حداقل

مرحله

شاخص

سوال

نمره نمره هر
قبولی شاخص

نمره /وضعیت
شایستگی

نمره .............................. :

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

غیرقابل قبول

غیرقابل قبول

غیرقابل قبول

1

قابلقبول

3

بکارگیری عملگرهای مقایسه ای
ه -به تصمیم مدیر فروشگاه به تمامی مشتریانی که
ت شخیص اولویت اجرای عملگرهای ریا ضی و
مبلغ کل خریدشننان بعد از کسننر تخفیف بیشننتر از
مقای سه ای و انت ساب در یک عبارت و تعیین
 300000تومان باشنند جایزه ای تعلق خواهد گرفت.
نتیجه عبارت منطقی
بر این اسننناس برنامه را تغییر دهید به طوری که این
تشننخیص و رفع خطای اسننتفاده نادرسننت از
شرایط را نیز بررسی کند و نتیجه را نمایش دهد.
عملگرهای ریاضی ،مقایسهای و انتساب

باالتر از حد انتظار

1

قابلقبول

2

اسننتفاده از عملگرهای کاهشننی ،افزایشننی و
ج -برنامه را به گونه ای تغییر دهید که  1واحد
به درصند تخفیف کاالهایی که تعداد درخواسنتی آن انتساب در برنامه
ها بیش از  5ا ست ا ضافه و  1واحد از در صد تخفیف محاسنننبه نتیجه عبارت شنننامل عملگرهای
کاال هایی که تعداد درخواسنننتی آن ها کوچکتر یا کاهشی و افزایشی و انتساب
مساوی  2است کم کند.
و
د -با فرض اینکه مدیر فروشگاه قصد دارد برای جذب محاسننبه نتیجه عبارت شننامل و
م شتری بی شتر 5 ،در صد به همه تخفیف ها ا ضافه انتخاب نوع متغیر منا سب برای ذخیره نتیجه
عبارت
کند ،تغییرات الزم را در برنامه اعمال نمایید.

باالتر از حد انتظار

1

قابلقبول

1

میخواهیم برای یک فروشنن گاه که دارای اج ناس نوشتن عبارت ریاضی در زبان برنامهنویسی
تخفیفدار است ،برنامهای بنویسیم به صورتی که:
تغییر اولویت عملگرها و محاسبه نتیجه عبارت
الف -نام  4کاال به همراه قیمت قبل از تخفیف آن ها،
تعداد خریداری شننده و درصنند تخفیف هر کاال را از ریاضی
ورودی دریافت کرده ،مبلغ تخفیف هرکدام را محاسننبه انتخاب نوع متغیر منا سب برای ذخیره نتیجه
کند.
عبارت ،نوشنننتن عبارت ریاضنننی پیچیده و
ب -دسننتوراتی به برنامه اضننافه کنید که مبلغ نهایی
تخفیف و مبلغ قابل پرداخت را محاسننبه کرده ،نمایش نیازمند به پرانتزهای متداخل و تعیین نتیجه
عبارت با مقادیر متفاوت متغیرها
دهد.

باالتر از حد انتظار

از 3

نمره .............................. :

غیرقابل قبول

2

قابلقبول

4

تشننخیص اولویت اجرای عملگرهای ریاضننی،
و -تعداد درخواسننتی از هر کاال نباید کمتر از صننفر و
مقایسننه ای و منطقی در یک عبارت ترکیبی
مقدار تخفیف هر کاال فقط می تواند عددی از  0تا
منطقی و م حاسننن به نتی جه ع بارت ترکیبی
 50باشننند .برنامه را به گونه ای تغییر دهید که این
منطقی
شرایط را چک کرده و نتیجه را نمایش دهد.
انتخنناب نوع متغیر برای خروجی عبننارت

باالتر از حد انتظار

اسنننت فاده از عملگر های منطقی در ترک یب
شرطها

189

قابلقبول

غیرقابل قبول

میانگین

2

باالتر از حد انتظار

منطقی و م حاسننن به نتی جه ع بارت منطقی
ترکیبی پیچیده و طوالنی

حل مسائل شرطی

ب) برای مطالعه بیشتر

.
4
0

هنرآموزان گرامی برای مطالعه بیشتر و کسب اطالعات تکمیلی در خصوص این واحد
یادگیری میتوانند از منابع زیر استفاده کنند:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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واحد یادگیری 10

شایستگی کار با ساختار شرطی
مقدمات تدریس
الف) مفاهیم کلیدی
مفاهیم کلیدی
دستور شرطی
دستورات شرطی تودرتو
حالت
در دستور

بالک
خطایابی دستور
خطایابی دستور

ب) مراحل انجام کار واحد یادگیری
مراحل انجام کار
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1

بهکارگیری دستور

2

بهکارگیری دستور

3

بهکارگیری دستور

4

بهکارگیری دستور

در برنامه
در برنامه
متداخل در برنامه
در برنامه

دستور شرطی
دستور شرطی

عملگر
( )

حل مسائل شرطی

ج) بودجهبندی
زمانبندی پیشنهادی واحد یادگیری:
ردیف

زمان تدریس

اهداف توانمندسازی

تئوری

عملی

2

1
2

1

عملکرد دستور

2

ساختار و عملکرد دستور شرطی

2

3

عملگر در برنامههای شرطی

1

1

4

ساختار و عملکرد دستور شرطی

3

2

-

1
2

و استفاده از آن

متداخل

5

تبدیل

6

خطاهای دستور

2

7

ساختار و عملکرد دستور شرطی

2

2

-

2
2

متداخل به

ساده

8

تبدیل دستور شرطی

9

خطایابی دستور

-

10

تولید پروژه

-

3

12

18

به دستور

جمع ساعات
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نمونه طرح درس روزانه:
طرح درس روزانه (هفتگی) پیشنهادی
درس :دستورات شرطی
کالس :دهم
پیام جلسه (هدف کلی) :ساختار و عملکرد دستور  if-elseرا توضیح دهد و در برنامه به کار برد
اهداف یادگیری
فعالیت

فعالیتها

طبقه هدف :حیطه عاطفی/
شناختی /روانی  -حرکتی

ارزشیابی رفتار ورودی

سنجش میزان آشنایی هنرجو با
مفهوم تصمیمگیری و شناخت
دستور ساده

ایجاد انگیزه

ایجاد توجه ،تمرکز و دقت ذهن
هنرجو

زمان
کار هنرجو

کار هنرآموز

طرح سؤال:
اگر سیستم شما دارای کلمه عبور باشد و کلمه صحیح را
وارد کنید چه اتفاقی میافتد؟ در صورت نادرست
واردکردن چه اتفاقی میافتد؟
مثالهایی که برای دو حالت که در یک تصمیمگیری
اتفاق میافتد نام ببرید؟

گوش دادن فعال و پاسخ و
مشارکت
مررو مطالب گفتهشده در
گروه و تمرین آن به صورت
عملی

3

2

ارائه مفاهیم کلیدی
(توضیح هنرآموز)

ارائه مفاهیم کلیدی و ایجاد انگیزه

توضیح ساختار و عملکرد دستور
بهکارگیری آن در برنامه

فعالیت کارگاهی
(تمرین هنرجویان)

تحقق اهداف توانمندسازی با انجام
تمرینات کالسی

هنرآموز توضیح کلی در مورد فعالیت کارگاهی به هنرجو
داده و از آنها میخواهد بهصورت گروهی به حل آنها
بپردازند.

انجام تکالیف با خروجی
صحیح.

20

ارزیابی فعالیتها

بررسی مهارت استفاده دستور if-
else

هنرجویان در گروههای تقسیمشده به انجام برنامه
میپردازند

انجام تکلیف با در نظر گرفتن
مالکهای ارزیابی

20

(ارائه تمرین)
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و نحوه

مشارکت در پاسخ و تعامل

فیزیکی
مدت
(دقیقه)

20

حل مسائل شرطی
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طرح درس روزانه (هفتگی) پیشنهادی
درس :دستورات شرطی
کالس :دهم
پیام جلسه (هدف کلی) :ساختار و عملکرد دستور  if-elseرا توضیح دهد و در برنامه به کار برد
اهداف یادگیری
ارائه نکات تکمیلی
(جمعبندی)

ارزشیابی شایستگی
(ارزشیابی پایانی)
تمرین در منزل
(تعیین)
ابزارهای موردنیاز

زمان

فعالیتها

فیزیکی

تکمیل مفاهیم کلیدی

مفاهیم کلیدی را بهطور خالصه توضیح داده و مرور کند
به همراه نکات تکمیلی و پاسخ به سؤاالت هنرجویان

توجه و یادداشت از نکات
درس

10

آگاهی از میزان درک و تفهیم کاربرد
مبحث  if-elseهنرجو

آزمونی عملی دو نمرهای از مطالب گفتهشده ،گرفته شود.

پاسخ به سؤال هنرآموز

10

افزایش روحیه پژوهش

برنامه  3ضلع مثلث و توضیحی اجمالی از روند کار

گوش دادن به نکات و
یادداشتبرداری

5

ویدئو پروژکتور ،رایانه مجهز به برنامه
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 ،تخته آموزشی ،برنامه

د) فیلمها و پروندههای پیوست
هدف

شماره
فیلم

دستور شرطی ساده ،ساختار شرطی  ،ساختار شرطی
در ساختار شرطی ،عبارت شرطی تودرتو
عملگر سهتایی ،مرتبسازی ،دستور

 ،بالک

 ،ایجاد منو در کنسول

نکته :برای انجام فعالیتهای تکمیلی میتوانید از تمرینات موجود در «پرونده پیوست
فعالیتهای تکمیلی» استفاده کنید.

ه) ورود به بحث
هدف استفاده از دستورات شرطی کنترل منطق برنامه است ،در صورت عدم وجود
دستورات شرطی در برنامه دستورات نوشتهشده یکی پس از دیگری به ترتیب اجرا
میشوند تا برنامه خاتمه یابد ،اما با استفاده از دستورات و عبارات شرطی برنامهنویس
میتواند بر اساس دادههای برنامه ،تصمیمات مختلفی را گرفته و روند اجرای برنامه را
بر اساس دادهها و ورودیهای برنامه به نحو دلخواه مدیریت و پیادهسازی کند.
نتایج حاصل از یادگیری این فصل عبارتاند از:
کنترل دادههای ثابت
کنترل دادههای متغیر
کنترل ورودیها
مقایسه مقادیر موجود در برنامه
شبیه سازی تصمیمگیری در محیط واقعی و انجام عملیات مناسب
نمودار زیر نقشه مفهومی و ذهنی این واحد یادگیری را نمایش میدهد و شما میتوانید
با داشتن یک دورنما از مطالب و محتوای آموزشی ،تدریس خود را به شکل بهتری
مدیریت کنید.
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حل مسائل شرطی
ساختار و عملکرد
دستور شرطی

تشریح مفهوم بالک
ساختار و عملکرد else
متداخل

دستور شرطی

کار با دستورات شرطی

ساختار و عملکرد
دستور

.
4
0

های

عملگر
ساختار و عملکرد

خطاهای دستور
تبدیل

های متداخل به

توضیح دستور

ساده

در ساختار

ساختار دستور
دستور شرطی
خطاهای دستور

تبدیل دستور
بالعکس

به

و

تدریس

کارگاه  -1دستور شرطی ساده
ایجاد کنید .برنامه را اجرا و نتایج آن را مشاهده کنید.
پروژهای با نام
پاسخ :تصویر زیر خروجی برنامه در صورت واردکردن عدد  1را نمایش میدهد.

سؤال
ص 244

تصویر زیر خروجی برنامه در صورت واردکردن عدد  2را نمایش میدهد.
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شرح :درصورتیکه کاربر عدد  1را وارد کند به معنای پرداخت الکترونیک است و تنها
نمایش داده میشود اما درصورتیکه عدد  2وارد شود پرداخت
عبارت
و
قبوض بهصورت حضوری است و در اینجا عبارت
نمایش داده میشود؛ بنابراین این برنامه دارای دو شرط است که هر دو شرط بررسی
میشود و هرکدام از شرطها که با دادههای واردشده تطابق داشته باشد دستورات بدنه
آن اجرا میشود.
بعد از پرانتز دوم یک قرار داده ،نتیجه را با نتیجه مرحله قبل مقایسه کنید.
و
پاسخ :در این حالت به ازای ورود هر عدد خروجی
چاپ میشود ،زیرا قرار دادن کاراکتر بعد از دستور به معنای تمام شدن
شرط است و دستورات بعدازآن در کنترل دستور نیستند.

کارگاه  -2ساختار شرطی if else
روند نمای  ifهای متوالی

197

روندنمای else if

حل مسائل شرطی

می خواهیم قسمتی از برنامه هدایت یک خودروی بدون سرنشین را برای عبور از
چراغقرمز طراحی کنیم .روندنمای مناسب را رسم کنید.

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

.
سؤال4
ص 0
246

)
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فعالیت کارگاهی
ص 246

برنامهای بنویسید که میزان سوخت موجود در یک خودرو را از ورودی خوانده ،اگر
کمتر از  5لیتر بود عالمت قرمزرنگ و در غیر این صورت عالمت سبز نمایش دهد.
پاسخ:

کارگاه  -3بالک در ساختار شرطی if
سؤال
ص 247

ایجاد و کد زیر را در متد

پروژه جدیدی به نام
دارد؟
پاسخ :برنامه خطای زمان اجرا یا کامپایلری ندارد اما خطای منطقی دارد زیرا بدنه
دارای بالک نیست و برنامههای مربوط بهروزهای زوج به جز
شرط
وارد کرده باشد نشان داده میشود.
درصورتیکه کاربر
 -خروجی برنامه درصورتیکه ورودی

 -خروجی برنامه درصورتیکه ورودی

199

بنویسید .آیا برنامه خطا

باشد چیست؟

باشد چیست؟

حل مسائل شرطی
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 دلیل اشتراک پاسخ در موارد  4و  5چیست؟دارای بالک نیست و برنامههای روزهای زوج به جز
پاسخ :شرط قسمت
برای روزهای فرد نیز نمایش داده میشود.
 اگر خروجی برنامه نادرست است با توجه به آنچه قبالً آموختید نوع خطا را مشخصکنید.
خروجی مربوط به قسمت
و
پاسخ :در صورت واردکردن مقادیر غیر از
نشان داده میشود و از نوع خطای منطقی است.
به جز
 -مشکل برنامه را برطرف کنید.

نوشت؟
 آیا میتوان برنامه را با ساختارپاسخ :خیر نمیشود ،زیرا درصورتیکه کاربر مقداری غیر از
اجرا میشود.
قسمت

وارد کند دستورات

200

فعالیت منزل
ص 247

201

برنامهای بنویسید که مدتزمان تقریبی انتظار در صف بانک را با شرایط زیر به
دست آورد .برنامه باید شماره آخرین نفر ورودی به بانک ،شماره آخرین نفری که
در حال انجام کار است و تعداد باجههای فعال را دریافت کند .تعداد باجههای فعال
باید بیشتر از صفر باشد .فرض کنید میانگین مدتزمان کار هر نفر در باجه معادل
 2دقیقه باشد.
پاسخ :برای به دست آوردن تعداد افرادی که در صف انتظار هستند باید شماره
آخرین نفر ورودی را از شماره آخرین نفر در حال انجام کار کسر کرد و با در نظر
گرفتن اینکه به ازای هر باجه فعال نیز یک فرد در حال انجام کار هست و با در
نظر گرفتن متغیرها بهصورت زیر ،تعداد افراد در حال انجام کار و صف انتظار از
به دست میآید.
فرمول
با در نظر گرفتن اینکه به تعداد باجهها درآنواحد افراد در حال انجام کار هستند،
و چون میانگین مدتزمان کار هر فرد در باجه معادل  2در نظر گرفتهشده
و مقدار مدتزمان تقریبی انتظار در صف بانک است.
پس
متغیر شماره آخرین نفر ورودی متغیر شماره آخرین نفر در حال انجام کار
میانگین زمان انجام کار 2 :دقیقه
متغیر تعداد باجههای فعال

حل مسائل شرطی
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کارگاه  -4اجرای گامبهگام if - else
ایجاد و کد زیر را وارد کنید .اگر مراجعهکننده
پروژه جدیدی با نام
بهطور سهوی عدد  34را وارد کند خروجی برنامه چیست؟
است.
پاسخ :خروجی برنامه
 برنامه را طوری تغییر دهید درصورتیکه کاربر عددی خارج از محدوده تعداد طبقاتوارد کرد پیام مناسبی چاپ شود.

خروجی برنامه را با مقادیر زیر
خروجی

سؤال
ص 248

کنید.
floor
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کارگاه  -5عملگر سهتایی
سؤال
ص 248

میخواهیم برنامهای بنویسیم با دریافت سن فرد تعیین کند آیا صالحیت دریافت
وارد کنید.
گواهینامه رانندگی دارد؟ کد زیر را تکمیل و در

 خروجی برنامه را با مقادیر زیرخروجی

کنید.
age
20
18
10

از چه نوعی باید تعریف شوند.
و
 متغیرهایاز نوع
 متغیراز نوع
پاسخ :متغیر
 بهجای کد قبلی ،کد زیر را وارد کنید .خروجی برنامه را در دو حالت مقایسه کنید.خروجی

age
20
18
10
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 -1دو مورد از کارگاههای قبل که قابلیت استفاده از عملگر سهتایی را دارند،
بازنویسی کنید.
 -2دستوراتی اضافه کنید که پیامها با رنگهای متفاوت نمایش داده شوند.
پاسخ  :1پیادهسازی کارگاه  3با استفاده از عملگر  3تایی

.
فعالیت 4
کارگاهی
ص 0
249

پاسخ  :2درصورتیکه سن بیشتر یا مساوی  18باشد پیغام بارنگ سبز نشان داده
میشود در غیر این صورت بارنگ قرمز.

کارگاه  -6عبارت شرطی تودرتو
ایجاد و کد زیر را وارد کنید .با توجه به برنامه جدول

پروژه جدیدی با نام
زیر را تکمیل کنید.

سؤال
ص 251

دستور

شرط
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)" if (user == "rezaاگر نام کاربری و گذرواژه
)" if (pass == "123456صحیح است؛

Console.WriteLine("Welcome"+userna
;)me
Else
Console.WriteLine("The password is
;)"incorrect
Else
;)"Console.WriteLine("Unkown user
کنجکاوی
ص 251

اگر نام کاربری صحیح است
و گذرواژه صحیح نیست.
اگر نام کاربری صحیح
نیست؛

چرا هیچکدام از ها بالک {} ندارند؟
پاسخ :دستورات بدنه هر شرط بیشتر از یکی نیست و میتوان از بالک استفاده نکرد.
ها مربوط به کدام است؟ به کمک هنرآموز خود روش کلی برای
 هرکدام ازاین مسئله ارائه دهید.
مربوط به
و داخلیترین
مربوط به
پاسخ :بیرونیترین

کارگاه  -7عبارات شرطی با عملگرهای منطقی
سؤال

پروژه جدیدی بانام

ایجاد کنید .متغیرهای موردنیاز برنامه را اعالن کنید.

ص 253

کد ردیف  2را با استفاده از عملگرهای منطقی بنویسید

 به کمک هنرآموز خود کد این مرحله را با استفاده از عملگرهای منطقی بازنویسیکنید سپس نتیجه را با کد قبلی مقایسه کنید.

کد ردیف  4را با عملگرهای منطقی به برنامه اضافه کنید.
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0 فعالیت
کارگاهی
254 ص

 درجه8  دمای کمتر از4  و3 برنامه را طوری بازنویسی کنید که اگر کاربر در ردیف
.وارد کرد؛ برگزاری اردو غیرممکن شود
. دستوراتی اضافه کنید که پیامها با رنگهای متفاوت نمایش داده شوندConsole.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;
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کارگاه  -8مرتبسازی
سؤال
ص 255

207

ایجاد کنید .نوع مناسب برای متغیرهای
پروژه جدیدی با نام
است.
پاسخ :نوع مناسب برای متغیرها نوع عددی صحیح
 -برنامه را طوری تغییر دهید تا صحت دادهها نیز بررسی شود.

چیست؟

حل مسائل شرطی

برنامهای بنویسید که در انتخابات شورای دانشآموزی مدرسه ،نفر برتر را از بین 4
شرکتکننده در انتخابات تعیین کند .برنامه باید با دریافت  4عدد که مشخصکننده
تعداد آرای هر نفر است نفری که بیشترین رأی را به خود اختصاص داده معین کند.

.
4
فعالیت0منزل
ص 255

برنامهای بنویسید که نفر برتر مسابقات دوی  100متر کالس را تعیین کند .در این برنامه
باید با دریافت زمان  4شرکتکننده برحسب ثانیه نفر اول مشخص شود.
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کارگاه  -9ترکیب عبارات منطقی ،محاسباتی و شرطی
سؤال

ص 257

ایجاد کنید .میتوانیم از شرط تودرتو استفاده کنیم.
پروژه جدیدی با نام
برنامه را اجرا کنید و نتایج را با کد قبلی مقایسه کنید.
خروجی

مقدار c
8
5
1

مقدار b
5
5
9

مقدار a
4
5
5

 از عملگرهای منطقی استفاده کنید .برنامه را اجرا کرده نتایج را دوباره با مراحل قبلمقایسه کنید.
خروجی

209

مقدار c

مقدار b

مقدار a

8
5
1

5
5
9

4
5
5

حل مسائل شرطی

الگوریتم و روندنمای  3روش باال را کشیده و باهم مقایسه کنید .به نظر شما کدام
روند نمای روش اول
روش بهتر است چرا؟

.
4
فعالیت کارگاهی
ص 0
257

روند نمای روش دوم

روند نمای روش سوم
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روش سوم بهتر است زیرا کد برنامه در یک خط و بهصورت خالصه نوشتهشده
است.
از استفاده کنید؛ و نتیجه آنها را
 روش سوم را بازنویسی کنید و بهجایباهم مقایسه کنید.
پاسخ :پاسخ صحیح برگردانده نمیشود.

کارگاه  -10تبدیل  ifبه Switch
سؤال
ص 259

211

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

حل مسائل شرطی

.
4
0

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

ورودی

کارگاه  -11ساختار Switch
ایجاد کنید .کد زیر را در متد
پروژه جدیدی با نام
حالتهای  3تا  8را مطابق جدول تکلیف ،کدنویسی کنید.

وارد کنید.

سؤال
ص 260

212

استفادهنشده ،آیا برنامه خطا دارد؟
 در برنامه باالپاسخ :خیر ،زیرا رقم آخر از سمت راست تمام اعداد از  0تا  9است و در دستور
برنامه تمام حاالت در نظر گرفتهشده است.
 -برنامه قبل را با ساختار بازنویسی کنید و هر دو برنامه را باهم مقایسه کنید.
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حل مسائل شرطی

.
4
0

و های متداخل یکسان

خروجی برنامه در هر دو حالت با استفاده از دستور
است.
 هنگام اجرا ،بهجای عدد ،یکرشته وارد کنید .خطای حاصل را ترجمه کنید.پاسخ :در صورت واردکردن رشته بهجای عدد با خطای
مواجه میشویم که به معنای رشته واردشده دارای فرمت صحیحی نیست

برنامهای بنویسید با انتخاب میوههای جدول زیر خواص آنها را نمایش دهد .اگر میوه
در فهرست نبود پیام مناسبی نمایش دهد.

فعالیت منزل
ص 261
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کارگاه  -12ایجاد فهرست در کنسول
سؤال
ص 262

215

ایجاد کنید .برنامه زیر را در متد
پروژه جدیدی با نام
بخشهای ناقص برنامه را تکمیل کنید.

وارد و

حل مسائل شرطی

.
4
0

 -کد را طوری تغییر دهید که فهرست رنگ مانند شکل  6دیده شود.
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 یک ورودی خارج از فهرست وارد کنید .صفحهنمایش چه رنگی میشود؟اجراشده و
پاسخ :درصورتیکه ورودی خارج از فهرست باشد دستورات قسمت
رنگ زمینه به رنگ مشکی و متن به رنگ سفید نشان داده میشود.
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حل مسائل شرطی

کارگاه  -13جزئیات دستور  Switchو شرط منطقی
ایجاد کنید .برنامه زیر را در متد
پروژه جدیدی با نام
قابلیت شناسایی دستگاههای بیشتری برای برنامه فراهم کنید.

وارد کنید.

.
4
0

سؤال
ص 263

218

پس از تدریس
الف) نمونه ارزشیابی پایانی
مکان  :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها
برنامهنویسی روی آن نصب است -نوشتافزار کاغذ
تجهیزات  :رایانهای که نرمافزار
زمان 55 :دقیقه (بهکارگیری دستور در برنامه  10دقیقه بکارگیری دستور
در برنامه  15دقیقه بکارگیری دستور متداخل در برنامه  15دقیقه بهکارگیری
در برنامه  15دقیقه)
دستور
می خواهیم برنامهای برای نوشتن تقویم سال جاری بنویسیم .باید تعیین کنیم که هر
تاریخی در این سال چندشنبه است .با فرض این که روز اول سال دوشنبه است .برنامهای
بنویسید که عدد صحیح و مثبتی را بهعنوان شماره یکی از روزهای سال خوانده و مشخص
کند که عدد واردشده چه روزی از هفته است( .عدد ورودی باید در محدوده تعداد روزهای
نوشته شود)
سال باشد  -برنامه یک بار با و باردیگر با
حداقل
مرحله

شاخص

نمره
قبولی

 ارائه راه حل مساله تشخیص وجود شرط در راه حل1

 رسم روندنمای راه حل -انتخاب دستور شرطی

2

مربوط به روندنما
 نوشتن برنامه تشخیص خطاهای و رفع خطاهای ارائه راه حل مساله تشخیص وجود شرط ساده یا پیچیده در راه حل2

3

219

 رسم روندنمای راه حل انتخاب دستور شرطیروندنما
 پیاده سازی برنامه تشخیص بالک دستورات بدنه تشخیص خطاهای رفع خطاهای ارائه راه حل برنامه تشخیص وجود شرط متداخل در راه حل برنامه رسم روندنمای راه حل -انتخاب دستورات شرطی

2

2

نمره

قبول
 /رد

حل مسائل شرطی
روندنما
 پیاده سازی برنامه خطاهای احتمالی متداخل رفع خطاهای احتمالی متداخل ارائه راه حل مساله تشخیص وجود شرط پیچیده در راه حل4

 انتخاب دستور شرطی -نوشتن برنامه با دستور شرطی

.
4
0

2

 تشخیص خطاهای بهکارگیری دستور رفع خطاهای بهکارگیری دستورمیانگین

ب) برای مطالعه بیشتر
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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نمونه هاي تكميل شده از جدول ارزشيابي مبتني بر
شايستگي واحد يادگيري :1
نمونه :1
نمرات يك هنرجو براي اين واحد يادگيري در جدول زير آورده شده است .نمرات كسب شده در
مراحل ،باالتر از حداقل قبولي مراحل و ميانگين مراحل يادگيري ( 2مساوي و يا بزرگتر از  )2است.
بنابراين نمره شايستگي همان نمره ميانگين مراحل است .نمره اين واحد يادگيري با فرض اينكه نمره
مستمر هنرجو  ( 5از  5نمره ) باشد به روش زير محاسبه مي شود .مراحل بحراني با رنگ متمايز شده
است.
=2*5+5=15نمره واحد يادگيري
مرحله كار
رديف
آمادهسازي سند گرافيكي
1
تصويرسازي با استفاده از اشكال
2
هندسي
تصويرسازي با استفاده از
3
ابزارهاي ترسيمي
استفاده از متن
4
استفاده از ماسك
5
شايستگي هاي غير فني ،ايمني ،بهداشت
،توجهات زيست محيطي و نگرش:
 -1كنترل كيفيت  ،نقش در گروه ،نوآوري
در طراحي و زبان فني
-2رعايت ارگونومي و كنترل حفاظتي ابزار
و تجهيزات
 -3ايجاد اسناد الكترونيكي كاهش مصرف
كاغذ
 -4بهكارگيري خالقيت در طراحي
میانگین مراحل
نمره شایستگی از 3
نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیری از 20
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حداقل نمره قبولي از3
2
2
1

نمره هنرجو
2
3
3

1
1
2

2
2
2

2

2
2
5
15

حل مسائل شرطی

نمونه :2

.
4
0

نمرات يك هنرجو براي اين واحد يادگيري در جدول زير آورده شده است .نمره كسب شده در
مرحله  2كمتر از نمره حداقل قبولي مرحله است و احراز شايستگي در اين مرحله كاري داراي
اهميت است .بنابراين نمره شايستگي  1است نمره اين واحد يادگيري با فرض اينكه نمره مستمر
هنرجو ( 3از  5نمره ) باشد به روش زير محاسبه مي شود.
=1*5+3=8نمره واحد يادگيري
هنرجو در اين واحد يادگيري شايستگي الزم را كسب نكرده و نمره قبولي (حداقل  ) 12را بدست
نياورده است.
مرحله كار
رديف
آمادهسازي سند گرافيكي
1
تصويرسازي با استفاده از اشكال
2
هندسي
تصويرسازي با استفاده از
3
ابزارهاي ترسيمي
استفاده از متن
4
استفاده از ماسك
5
شايستگي هاي غير فني ،ايمني ،بهداشت
،توجهات زيست محيطي و نگرش:
 -1كنترل كيفيت  ،نقش در گروه ،نوآوري
در طراحي و زبان فني
-2رعايت ارگونومي و كنترل حفاظتي ابزار
و تجهيزات
 -3ايجاد اسناد الكترونيكي كاهش مصرف
كاغذ
 -4بهكارگيري خالقيت در طراحي

حداقل نمره قبولي از3
2
2
1

نمره هنرجو
2
1
3

1
1
2

2
2

2

2
2
میانگین مراحل
1
نمره شایستگی از 3
3
نمره مستمر از 5
8
نمره واحد یادگیری از 20
نکته :در جدول ارزشیابی پایانی ،برخی از مراحل کار بحرانی محسوب میشوند .در
واقع از آنجا که حداقل نمره قبولی در اینگونه مراحل معادل  2است ،الزم است هنرجو
برای کسب شایستگی ،نمره حد نصاب در این مراحل را کسب کند.
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منابع
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

شورای برنامه ریزی درسی گروه برق و رایانه ( ،)1394راهنمای برنامه درسی
رشته شبکه و نرم افزار رایانه .سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی .دفتر
تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.
شورای برنامه ریزی درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه ( ،)1393استاندارد
ارزشیابی حرفه فناوری اطالعات و ارتباطات .سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی .دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.
شورای برنامه ریزی درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه ( ،)1392استاندارد
شایستگی حرفه فناوری اطالعات و ارتباطات .سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی .دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی،
.1389
برنامه درسی ملی ایران ،مصوب شورای عالی آموزش و پرورش.1390 ،
سند طراحی مفهومی آموزشهای فنی و حرفهای ،دفتر تالیف کتابهای
درسی فنی و حرفهای و کاردانش.1394 ،
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