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برنامه نويسي 
)الگوريتم و فلوچارت(

 را مساله يك حل مراحل كه دستورالعملها از اي مجموعه به  :الگوريتم
 پايان و مراحل ترتيب داراي كرده، بيان كافي جزئيات و دقيق زبان با

.گويند مي الگوريتم باشد، مشخصي پذيري

.ابهام بدون :دقيق زبان
.باشند تفسير قابل دستورات تمام :كافي جزئيات
.است مهم اجرا لحاظ از دستورات ترتيب :مراحل ترتيب
.يابد خاتمه الگوريتم معين زمان در :پذيري پايان

الگوريتم
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باشند )محدود( متناهي مراحل تعداد :بودن متناهي.
باشند روشن دقيقا اجرا مراحل :بودن ابهام فاقد و روشن.
باشد داشته ورودي چند تواند مي الگوريتم :وروديها بودن مشخص.
باشد داشته خروجي چند تواند مي الگوريتم :خروجيها بودن مشخص.
برنامه در دستورات تاثيرگذاري :بودن موثر.

ويژگيهاي الگوريتم

حلقه - شرطي - جايگزيني و محاسباتي - خروجي - ورودي - پايان - شروع 

دستورالعملهاي الگوريتم

شروع -1
2- a ،b  وc را از ورودي دريافت كن
3- avg(a+b+c)/3

را نمايش بده avgمقدار  -4
پايان-5

 1الگوريتم 

 را آن معدل كرده، دريافت را دانشجو يك نمره سه كه بنويسيد الگوريتمي
.دهد نمايش را نتيجه و كرده محاسبه
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شروع -1
2- r را از ورودي دريافت كن
3- s 4*3.14*r*r

4- v 4/3*3.14*r*r*r

را نمايش بده vو  sمقدار  -5
پايان -6

 2الگوريتم 

 را آن حجم و مساحت كرده، دريافت را كره يك شعاع كه بنويسيد الگوريتمي
.دهد نمايش و كرده محاسبه

شروع -1
2- a ،b ،cو ،d را از ورودي دريافت كن
3- S a3+b3+c3+d3

را نمايش بده sمقدار  -4
پايان -5

 3الگوريتم 

  حاصل كرده، دريافت را dو ،a، b، c عدد چهار كه بنويسيد الگوريتمي
.دهد نمايش و كرده محاسبه را S=a3+b3+c3+d3 عبارت



M.Damrudi 10/20/2015

4

جدول رديابي

.كرد استفاده رديابي جدول از بايد الگوريتم رديابي براي
 از رديابي .شود مي گرفته نظر در ستون يك متغير هر براي جدول اين در

  مرحله تا  متغيرها اوليه مقادير گرفتن نظر در با و شده شروع الگوريتم ابتداي
 در الگوريتم اجراي زمان در متغيرها جديد مقادير .شود مي داده ادامه پايان
 درست كه شود مي بررسي نهايي خروجي سپس .شود مي نوشته مربوطه ستون
.خير يا است
 خروجي و كرده ترسيم13 ،8 ،18 عدد سه براي را زير الگوريتم رديابي جدول

شروع -1.كنيد اعالم را
2- a ،b  وc را از ورودي دريافت كن
3- avg(a+b+c)/3
را نمايش بده avgمقدار  -4
پايان-5

avg c b a 

13 13 8 18

شروع -1
2- w را از ورودي دريافت كن
3- b 3*w/100
4- m 4*w/100
5- net w-(b+m)
را نمايش بده netمقدار  -6
پايان-7

 4الگوريتم 

  بيمه، %3 كرده، دريافت را كارمند يك ناخالص حقوق كه بنويسيد الگوريتمي
.دهد نمايش دست به را خالص حقوق كرده، كم آن از مسكن حق 4%
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شروع -1
2- a ،b را از ورودي دريافت كن
3- temp  a
4-a b 
5- b  temp
را نمايش بده bو  aمقدار  -5
پايان -6

 5الگوريتم 

 جابجا را عدد دو آن محتواي كرده، دريافت را عدد دو كه بنويسيد الگوريتمي
.دهد نمايش را نتيجه و كرده

a b

temp

2

1 3

 
 
 
 

)شرط(ساختار كنترل 

  اگر از باشيم، داشته شروط يا شرط از استفاده به نياز الگوريتم طول در هرگاه
.مي كنيم استفاده

دستورات آنگاه شرط اگر -1

2دستورات درغيراينصورت 1دستورات آنگاه شرط اگر -2
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شروع -1
2- a را از ورودي دريافت كن
’a is negative‘آنگاه نمايش بده   a<0اگر  -3
’a is positive‘آنگاه نمايش بده   a>0اگر  -4
’a is zero‘آنگاه نمايش بده   a=0اگر  -5
پايان -6

 6الگوريتم 

 يا منفي مثبت، دهد، نشان كرده، دريافت عدد يك  كه بنويسيد الگوريتمي
.است صفر

شروع -1
2- a را از ورودي دريافت كن
’Even‘آنگاه نمايش بده   a mod 2 =0اگر  -3

’Odd‘نمايش بده در غير اينصورت 
پايان -4

 7الگوريتم 

.فرد يا است زوج دهد، نشان كرده، دريافت عدد يك كه بنويسيد الگوريتمي
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شروع -1
2- a  وb  را از ورودي دريافت كن
3-max a 
maxآنگاه   b>maxاگر  -4 b 
را نمايش بده maxمقدار  -5
پايان -6

 8الگوريتم 

.دهد نمايش را بزرگتر عدد كرده، دريافت عدد دو كه بنويسيد الگوريتمي

شروع -1
2- a  وb   وc را از ورودي دريافت كن
نمايش بدهرا  aآنگاه مقدار    a+c>bاگر  -3

را نمايش بده bدرغيراينصورت مقدار                          
پايان -4

 9الگوريتم 

2010

 و a مقدار باشد a+c>b اگر كرده، دريافت را عدد سه كه بنويسيد الگوريتمي
.دهد نمايش را b مقدار غيراينصورت در
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شروع -1
2- a  وb   وc را از ورودي دريافت كن
3- d b*b-4*a*c
آنگاه  d>=0اگر  -4

x1(-b-sqrt(d))/(2*a)
x2(-b+sqrt(d))/(2*a)

x1  وx2 را نمايش بده
’no root‘درغير اينصورت نمايش بده 

پايان -5

10الگوريتم 

  كرده، دريافت را 2 درجه معادله يك ضرايب كه بنويسيد الگوريتمي
.دهد نمايش وجود درصورت را آن ريشه هاي

شروع -1
2- a  وb   وc را از ورودي دريافت كن
آنگاه  a<(b+c)و   b<(a+c)و  c<(a+b)اگر  -3

’Yes‘نمايش بده 
’No‘درغيراينصورت نمايش بده 

پايان -4

 11الگوريتم 

 عدد سه اين آيا دهد، نشان كرده، دريافت را عدد سه كه بنويسيد الگوريتمي
.باشند مثلث يك اضالع مي توانند
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شروع -1
2- a  وb   وc را از ورودي دريافت كن
sآنگاه  ’*‘=cاگر  -3 a * b 
sآنگاه  ’-‘=cاگر  -4 a - b 
sآنگاه  ’/‘=cاگر  -5 a / b 
sآنگاه  ’+‘=cاگر  -6 a + b 
را نمايش بده sمقدار  -7
پايان -4

 12الگوريتم 

 دريافت ورودي از را عملگر يك همراه به عدد دو كه بنويسيد الگوريتمي
.دهد نمايش را نتيجه داده، انجام اعداد روي را عمليات كرده،

شروع -1
2- a  وb   وc را از ورودي دريافت كن
3-max a 
maxآنگاه   b>maxاگر  -4 b 
maxآنگاه   c>maxاگر  -5 c 
6- max را نمايش بده
پايان -7

 13الگوريتم 

.دهد نمايش را بزرگتر عدد كرده، دريافت عدد سه كه بنويسيد الگوريتمي
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حلقه

 ها حلقه از شوند، اجرا بار چندين بايد دستورالعمل چند يا يك هنگاميكه  
.شود مي استفاده

 دارد وجود صورت دو به حلقه:
)است مشخص اجرا مراحل تعداد( شمارشي -1
)باشد مي شرط يك اساس بر( غيرشمارشي -2

شروع -1
2- s 0  ،I 1 
3- s s + I 
4- I I + 1 
3آنگاه برو به مرحله  I<=100اگر  -5
را نمايش بده sمقدار  -6
پايان -7

 14الگوريتم 

 و كرده محاسبه را 100 تا 1 اعداد مجموع كه بنويسيد الگوريتمي
.دهد نمايش
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شروع -1
2- n را دريافت كن
3-  f 1  ،I 1 
4- f f * I  
5- I I + 1 
4آنگاه برو به مرحله  I<=nاگر  -6
را نمايش بده fمقدار  -7
پايان -8

 15الگوريتم 

 فاكتوريل و كرده دريافت ورودي از را صحيحي عدد كه بنويسيد الگوريتمي
.دهد نمايش و كرده محاسبه را آن

شروع -1
2- a  وb را دريافت كن
3-  s 0  ، 1 I
4- s s + a 
5- I  I + 1
4آنگاه برو به مرحله  I<=bاگر  -6
را نمايش بده sمقدار  -7
پايان -8

 16الگوريتم 

 و كرده دريافت ورودي از را مثبت صحيح عدد دو كه بنويسيد الگوريتمي
 نمايش و كرده محاسبه ضرب عملگر از استفاده بدون را دو آن حاصلضرب

.دهد
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شروع -1
2- n را دريافت كن
3-  s  0
4- I 1  
5- s s + 1/I
6- I I + 1  
5آنگاه برو به مرحله  I<=nاگر  -7
را نمايش بده sمقدار  -8
پايان -9

 17الگوريتم 

  كرده دريافت ورودي از را n مثبت صحيح عدد كه بنويسيد الگوريتمي
.دهد نمايش و كرده محاسبه را زير سري مجموع

شروع -1
2- s  0
3- I 0  
4- s s + I
5- I I + 5 
4آنگاه برو به مرحله  I<=100اگر  -6
را نمايش بده sمقدار  -7
پايان -8

 18الگوريتم 

.دهد نمايش را 100 از كوچكتر 5 مضارب مجموع كه بنويسيد الگوريتمي
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شروع -1
2- n را دريافت كن
3- m 0  
4- b n mod 10
5- +b m m * 10
6- n n div10
4آنگاه برو به مرحله  n>0اگر  -7
را نمايش بده mمقدار  -8
پايان -9

 19الگوريتم 

 .دهد نمايش را آن مقلوب كرده، دريافت را عدد يك كه بنويسيد الگوريتمي
).است 321 عدد ،123 عدد مقلوب(

شروع -1
2- n را دريافت كن
3-  s  0
4- I 2  
5- s s + 1/I
6- I I + 2 
5آنگاه برو به مرحله  I<=nاگر  -7
را نمايش بده sمقدار  -8
پايان -9

20الگوريتم 

  كرده دريافت ورودي از را n مثبت صحيح عدد كه بنويسيد الگوريتمي
.دهد نمايش و كرده محاسبه را زير سري مجموع



M.Damrudi 10/20/2015

14

شروع -1
2- n را دريافت كن
3-  s  0
4- I 1  ،k 1 
5- s s + k/I
6- I I + 2 
7- k=k * (-1)
5آنگاه برو به مرحله  I<=nاگر  -8
را نمايش بده sمقدار  -9

پايان -10

21الگوريتم 

  كرده دريافت ورودي از را n مثبت صحيح عدد كه بنويسيد الگوريتمي
.دهد نمايش و كرده محاسبه را زير سري مجموع

شروع -1
2- b  وa را دريافت كن
3- q 0 
4- a  a - b
5- q + 1 q 
4آنگاه برو به مرحله  a>bاگر  -6
7- a  وq را نمايش بده
پايان -8

 22الگوريتم 

 صحيح باقيمانده و قسمت خارج كرده، دريافت عدد دو كه بنويسيد الگوريتمي
.دهيد نمايش تقسيم عمل از استفاده بدون را تقسيم
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 .است الگوريتم بيان تصويري روش ترين واضح و ترين ساده فلوچارت، :فلوچارت
    استفاده الگوريتم اجراي مراحل نمايش براي )هندسي اشكال(خاصي نمادهاي از
.شود مي داده نشان نماد يك با عملي هر .شود مي

فلوچارت

 محاسبه 
شروعانتساب

پايان خروجي

ورودی

شرط

چاپ خروجی
A

A
نماد ادامه

 شروع -1
2- a ،b  وc را از ورودی دريافت کن 
3- avg(a+b+c)/3 
 را نمايش بده avgمقدار  -4
پايان-5

 

1فلوچارت 

 را آن معدل كرده، دريافت را دانشجو يك نمره سه كه بنويسيد فلوچارتي
.دهد نمايش را نتيجه و كرده محاسبه

avg(a+b+c)/3

شروع

پايان

avgنمايش 

a ،b ،c
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 2فلوچارت 

 را كره يك شعاع كه بنويسيد فلوچارتي
 را آن حجم و مساحت كرده، دريافت
.دهد نمايش و كرده محاسبه

s 4*3.14*r*r

شروع

پايان

s ،vنمايش 

rدريافت 

v 4/3*3.14*r*r*r

 

 3فلوچارت 

  عدد چهار كه بنويسيد بنويسيد فلوچارتي
a، b، c، وd حاصل كرده، دريافت را 

 محاسبه را S=a3+b3+c3+d3 عبارت
.دهد نمايش و كرده

s a3+b3+c3+d3

شروع

پايان

sنمايش 

a ،b ،c ،dدريافت 
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 4فلوچارت 

 كارمند يك ناخالص حقوق كه بنويسيد فلوچارتي
 آن از مسكن حق %4 بيمه، %3 كرده، دريافت را
.آوريد دست به را خالص حقوق كرده، كم

b 3*w/100

شروع

پايان

netنمايش 

w

m 4*w/100

net w-(b+m)

 5فلوچارت 

  دريافت را عدد دو كه بنويسيد فلوچارتي
  و كرده جابجا را عدد دو آن محتواي كرده،
.دهد نمايش را نتيجه

temp  a

شروع

پايان

a ،bنمايش 

a ،b

a b

b  temp
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 6فلوچارت 

  دريافت عدد يك  كه بنويسيد فلوچارتي
  صفر يا منفي مثبت، دهد، نشان كرده،
.است

شروع

پايان

’+‘نمايش 

a

a>0

a<0

a=0

’–‘نمايش 

’0‘نمايش 

بله

خير
بله

خير
بله

خير

 

 7فلوچارت 

 عدد يك كه بنويسيد فلوچارتي
 است زوج دهد، نشان كرده، دريافت

.فرد يا
شروع

پايان

’EVEN‘نمايش 

aدريافت 

amod2=0

’ODD‘نمايش 

بله

خير
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 8فلوچارت 

  دريافت عدد دو كه بنويسيد فلوچارتي
شروع.دهد نمايش را بزرگتر عدد كرده،

پايان

a ،b

b>max

maxنمايش

بله

خير

max a

max b

 

 9فلوچارت 

  را عدد سه كه بنويسيد فلوچارتي
  مقدار باشد a+c>b اگر كرده، دريافت

a مقدار غيراينصورت در و b نمايش را 
.دهد

شروع

پايان

a ،b ؛c

a+c>b

bنمايش 

بله

خير
 aنمايش 
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 10فلوچارت 

 معادله يك ضرايب كه بنويسيد فلوچارتي
 را آن ريشه هاي كرده، دريافت را 2 درجه

.دهد نمايش وجود درصورت
شروع

پايان

a ،b ،c

d>=0

’no root‘نمايش

بله

خير

d b*b-4*a*c

x1 (-b-sqrt(d))/(2*a)

x2 (-b+sqrt(d))/(2*a)

x2و  x1نمايش

11فلوچارت 

 دريافت عدد سه كه بنويسيد فلوچارتي
 مي توانند عدد سه اين آيا دهد، نشان كرده،
شروع.باشند مثلث يك اضالع

پايان

a ،b ،c

(a+b)>c  و(a+c)>b  و(b+c)>a

’No‘نمايش

بله

خير

’Yes‘نمايش
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 12فلوچارت 

 به عدد دو كه بنويسيد فلوچارتي
 ورودي از را عملگر يك همراه

 روي را عمليات كرده، دريافت
 نمايش را نتيجه داده، انجام اعداد
.دهد

شروع

پايان

a،b،c

c=‘*’

c=‘-’

c=‘+’

بله

خير
بله

خير
بله

sa*b

sa-b

sa+b

c=‘/’
بله

خير

sa/b
خير

sنمايش 

 

 13فلوچارت 

  دريافت عدد سه كه بنويسيد فلوچارتي
.دهد نمايش را بزرگتر عدد كرده،

شروع

پايان

a،b ،c

b>max

maxنمايش

بله

خير

max a

max b

c>max
خير

max c
بله
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 14فلوچارت

  تا 1 اعداد مجموع كه بنويسيد فلوچارتي
.دهد نمايش و كرده محاسبه را 100

I 1

شروع

پايان

sنمايش 

s s+I

I I+1

s 0

I<=100
خير

بله

 15فلوچارت 

 از را صحيحي عدد كه بنويسيد فلوچارتي
 را آن فاكتوريل و كرده دريافت ورودي
.دهد نمايش و كرده محاسبه

f 1 ،I 1 

شروع

پايان

fنمايش 

f f*I

I I+1

I<=n
خير

بله

nدريافت 
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 16فلوچارت 

  صحيح عدد دو كه بنويسيد فلوچارتي
  و كرده دريافت ورودي از را مثبت

  از استفاده بدون را دو آن حاصلضرب
s 0 ،I.دهد نمايش و كرده محاسبه ضرب عملگر 1 

شروع

پايان

sنمايش

s s+a

I I+1

I<=b
خير

بله

a ،bدريافت

 17فلوچارت 

 n مثبت صحيح عدد كه بنويسيد فلوچارتي
 سري مجموع كرده دريافت ورودي از را

.دهد نمايش و كرده محاسبه را زير
s 0 ،I 1 

شروع

پايان

sنمايش

s s+1/I

I I+1

I<=n
خير

بله

nدريافت
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 18فلوچارت 

 كوچكتر 5 مضارب كه بنويسيد فلوچارتي
.دهد نمايش را 100 از

I 0 

شروع

پايان

 Iنمايش

I I+5

I<=100
خير

بله

 19فلوچارت 

  دريافت را عدد يك كه بنويسيد فلوچارتي
.دهد نمايش را آن مقلوب كرده،

m0

شروع

پايان

mنمايش 

b n mod 10
m m*10+b
n n div10

n>0
خير

بله

nدريافت
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تمرين
كه بنويسيد فلوچارتي و الگوريتم
دهد نمايش را آن مطلق قدر كرده، دريافت ورودي از را عددي.
نمايد بررسي  را 5 و 3 بر آن بخشپذيري كرده، دريافت ورودي از را عددي.
نمايد تعويض كمكي متغير از استفاده بدون و كرده دريافت را عدد دو.
دهد نمايش را هفته روز معادل كرده دريافت 7 تا 1 بين عدد يك.
خير؟ يا هستند متوالي عدد دو اين آيا كند اعالم كرده، دريافت را عدد دو
دهد نمايش را عدد دو اين مابين اعداد كرده، دريافت را عدد دو. a<b
دهد نمايش را 100 تا 1 بين 7 مضارب.
كند چاپ را 20 از كوچكتر فرد اعداد.
 100 دهد نمايش و كرده محاسبه را آن ها ميانگين كرده، دريافت را عدد.
500 دهد نشان را عدد بزرگترين و كوچكترين كرده، دريافت را عدد.
نمايش را زير هاي خروجي از يكي نمره مقدار به توجه با كرده، دريافت ورودي از را دانشجوئي نمره  

Grade                    output.دهد
17 – 20                     A 
14 - 17                      B
12 – 14                     C
10 – 12                     D
0 – 10                       F 


