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 در برنامه ها خود whileدرک دليل استفاده از حلقه ها و روش استفاده از حلقه های  :كلي هدف 1-

 :رفتاري اهداف   3- :جزيي اهداف 0-

 پس از پایان این فصل دانش اموز
 دليل استفاده از حلقه ها را بيان می کند.  -1
 انواع حلقه ها را نام ميبرد. -0
در برنامه های خود استفاده  Whileاز حلقه  -3

 می کند.
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    دگی آنها و  سالم و احوالپرسی و بررسی کلی روحيه دانش آموزان و برسی مقدار آما   :اوليه فعاليتهاي -1
 روز اشتياق آنها در آن ساعت از

 دقيقه 5 

 چک کردن تمرینات جلسه گذشته ، پرسش و پاسخ از مباحث درس گذشته  تشخيصي: زشيابياار -0
 

 دقيقه 12

چندین برنامه بدون استفاده از حلقه تکرار نوشته بگونه ای که فراگيران متوجه سازي(: سازي )زمينه آماده -3
شوند.)برنامه ای که اعداد یک تا ده رو بدون حلقه چاپ کند ، بسط داده شود برنامه  نياز خود به دستورات حلقه

 ای که اعداد یک تا را چاپ کند ،برنامه ای که تعداد زیادی داده را از کاربر دریافت کند .
 

 دقيقه 12  :انتظارات

در حل مسایل برنامه نویسی اغلب اوقات به  :درس ئه ارا-4
تکرار دستور دارد برخورد می کنيم هماننده  مواردی که نياز به

دریافت  نمرات دانش آموزان جهت محاسبه معدل آنها ، چاپ 
سری خاصی از خروجيها همانند رشته ای از اعداد که بصورت 

خاص مشخص می شوند هماندد اعداد زوج یا فرد که در 
 (مثال اعداد زوج کتر از صد )محدوده خاصی مشخص شده است

امی که قصد روشن کردن پيکسلهای صفحه نماليش ، و یا هنگ
را داریم باتوجه به اینکه به ازای هر پيکسل باید دستوری که 

را صادر کنيم و از آنجا که تعداد  مکان آن پيکسل را تعيين ميکند  
زیادی پيکسل برای روشن شدن وجود دارد نياز به تکرار ده ها بار یا 

يکسلی را روشن کند داریم که حتی صدها بار دستوری که بتواند پ
  اگر نخواهيم از روشهای حلقه ها استفاده کنيم به ناچار باید چند ده

 .خط کدنویسی کنيم  ها
تمامی این دستورات تکراری می تواند با استفاده از حلقه ها ی تکرا 

 به فقط چند دستور خالصه شود.
صورت مسله و بطور کلی دو نوع حلقه وجود دارد  که باید با توجه به 

پس از نياز سنجی یکی از آنها انتخاب شده و مورد استفاده قرار 
 گيرد.

 حلقه ها را می توان به دو صورت تنظيم نمود:
حلقه با تعداد تکرار مشخص : که هرگاه بدانيم دستورات ما  -1

 دقيقا باید به چه تعدا د تکرار شوند

 )گروهي –فردي(  فراگيران فعاليتهاي

 : 1مثال 
 و5مضرب برنامه ای بنویسيد که اعداد 

 را چاپ کند . 122کمتر از 
 : 0مثال 

برنامه ای بنویسيد که خروجی آن 
 همانند )**********( باشد .

 : 3مثال 
عدد را از کاربر  5برنامه ای بنویسيد که 

گرفته مجموع و ميانگين آنها را چاپ کند 
. 

 دقيقه 62 
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ار حلقه های با تعداد تکرار نامشخص : هرگاه تعداد تکر -0
دستورات نامشخص بوده و درواقع شرط خاصی برای پایان 
 وجود داشته باشد از حلقه ها بی نهات استفاده می کنيم

 :مثال زیر را در نظر بگيرید 
 اعداد یک ده را در خروجی چاپ کند ؟برنامه ای بنویسيد که 

ساختار کلی اولين حلقه ای که امروز یاد می گيریم بصورت زیر می 
 باشد :

While (عبارت منطقی جهت کنترل حلقه) 
{ 
 مجموعه دستورات مورد نياز 
 
} 

 
While  .کلمه کليدی است که مشخص کننده یک نوع حلقه است 

 عبارت منطقی درون پرانتز :
شرطی که برقراری آن سبب اجرای حلقه می شود به عبارت ساده 

اگر درست تر کامپایلر ابتدا این عبارت منطقی را را بررسی می کند 
بود دستور یا دستورات حلقه را اجر و در غير اینصورت کنترل برنامه رو 

 به بعد از حلقه انتقال ميدهد.
 به مثال زیر توجه کنيد :

int x 1; 
while (x < 12) 
{ 
Console.WriteLine(''x '' + x ); 
} 

همان عبارت منطقی است ، تا زمانی که برقرار است   x<12شرط 
 دستورات درون حلقه اجرا می شد .

ثابت مانده است به همين دليل این برنامه  xدر این کدمقدار متغير 
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بصورت بی نهایت اجرا می شود پس ما به گونه ای آنرا متوقف 
نمایيم در واقع کاری کنيم که پس از اجرای برنامه به تعداد دلخواه و 

را بگونه ای تغيير   xمورد نياز متوقف شود که برای اینکار باید متغير 
 دهيم که شرط برقرار نباشد.

 نده:شمار
متغيری که مقدار آن کم و یا زیاد می شود و در واقع تعداد تکرار 

 دستورات رو شمارش کرده و در خود نگه می دارد.
در این قطعه کد وظيفه شمارنده را دارد ، و بایستی به    xمتغير 

مقدار آن به ازای هربار اجرای حلقه یک واحد اضاف گردد تا درنهایت 
 عث متوقف شدن حلقه گردد.رسيده و با 12به مقدار 

 را به برنامه اضاف کنيم.  ;++xبرای اینکار کافی است دستور 
 برنامه زیر را در نظر بگيرید : 
 

 فکر می کنيد خروجی این قطعه کد چيست ؟
Int  I = 2 
 
While ( I < 122 ) 
 
{ 
Consol.Writeline( i); 
I+=0 
} 

نمایش داد در واقع ما تا صد را  2همانگونه که دیدید اعداد زوج بين 
تونستيم مقدار شمانده رو بگونه ای تغيير دهيم که اعداد زوج رو 
نمایش بده حال شما می تونيد به ترکيب های بيشماری از این 
 دست درخروجی داشته باشيد.
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برای رهایی از تکرار دستورات و کم کردن تعداد خطوط برنامه ها و همچنين کنترل  گيري: ونتيجه بندي جمع – 5
 ورودی داده ها بدون استفاده از تکرار دستورات متعدد می توان از حلقه ها بصورت هوشمندانه استفاده نمود.

بيشتر و با خطاهای مزیت برنامه نویسان حرفه ای استفاده از الگوریتمهایی است که از منابع کمتر و با سرعت 
 کمتر برنامه مورد نظر را بنویسند و یکی از ابزارهای مهم آنها استفاده از حلقه ها می باشد.

 دقيقه  5 
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 با استفاده از حلقه ها برنامه های زیر را بنویسيد : -1تمرین )  اي مرحله( تكويني ارزشيابي-1
 شودبه تعداد نامحدود )*( چاپ  -1
 در خروجی با فاصله به اندازه دلخواه ستاره چاپ شود )*   *   *   *   *( -0
 

 

  

 (162)تمرین یک تا پنج صفحه تمرینهای کتاب  فردی  تكليف : تعيين 2-

محدوده ای از فرکانسها را  beepبرنامه ای بنویسيد که توسط دستور  گروهی
 پخش نماید.

 :بادرس مرتبط سايرمنابع معرفي 3-
BE09D19B%9D79A%9D49B%9D9029C9%DB39B%9/%D09%7D90%9DA09%%9D19B%9BE%D09http://www.tahlildadeh.com/%D 
 

http://www.tahlildadeh.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B3%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE
http://www.tahlildadeh.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B3%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE
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 :الزم واقدامات آينده جلسه موضوع -  4
 مبحث حلقه ها ادامه 

 انواع حلقه ها 
While 

………… 
Do 

While 
…………… 

For 
 

 


