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 هب انم خدا
 مبانی کامپیورت و ربانهم سازی

 ها و دستورات شرطی ادامه مبحث حلقه 

جمله سری فیبوناجی را چاپ کند و اعداد اول آن  دهبرنامه ای بنویسید که مثال: 

 را مشخص کند.

public class Fibonacci { 

    public static void main(String[] args) { 

        int a=0,b=1,c; 

        System.out.printf("\t%d\t%d",a,b); 

        for (int i=1; i<=8;  i++){ 

            c=a+b; 

            boolean prime=true; 

            System.out.printf("\t%d",c); 

            for (int j=2; j<=c/2 && prime; j++)  

                         if (c%j==0) 

                               prime=false; 

            if (prime && c!=1) 

                    System.out.print('*'); 

            a=b; 

            b=c; 

        }   //end for i 

    }   // end main    

}   // end Fibonacci 
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

را چاپ f (x) جمله سری  مجموع دهبرنامه ای بنویسید که  مثال:

𝑓(𝑥).            کند = 1 + 𝑥 −
𝑥3

3!
+

𝑥5

5!
−

𝑥7

7!
+⋯ 

import java.util.Scanner; 

public class Seri { 

    public static void main(String[] args) { 

        double sum=1.0; 

        int  sign=1,n=1; 

        Scanner input=new Scanner (System.in); 

        double x=input.nextDouble ( ); 

        for (int i=1; i<10; i++){  

            double pow=1.0; 

            for (int j=1 ; j<=n; j++) محاسبه توان  //          

                pow=pow*x; 

            int fact=1;      

            for (int j=2; j<=n; j++)        //  محاسبه فاکتوریل 

                fact=fact*j; 

            sum+=sign*pow/fact; 

            sign*=(-1); 

            n+=2;       

        }  //end for i 

      System.out.println(sum); 

    }   // end main    

}   // end Seri 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

:چاپ                34 21 *13 8 *5 *3 *2 1 1 0  
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 های بی نهایت حلقه 

ورات حلقه    هیچ گاه نقض نشود دستحلقه در صورتی که شرط 

 نهایت بار تکرار می شوند.بی 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

کنترل برنامه پس از  خروجی قطعه کدهای زیر چیست؟: سوال

 دهد. چه کاری انجام می continueو  break رسیدن به دستور

 

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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   متدها در جاوابا آشنایی 

 کد زیر را درنظر بگیرید:

 

 به متد:کد باال تبدیل  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



5 

 و فراخوانی آن تعریف متد: 

  ،مقدار برگشتی و  نوع پارامترها،اسامی یک متد شامل نام متد

 باشد. بدنه متد می

  .فراخوانی یک متد برای آن که اجرا شود باید فراخوانی گردد

 متدها با استفاده از نام و پارامترهای آن می باشد.

  main()اولین متدی است که اجرا می شود  نیز یک متد است و

 توسط سیستم عامل فراخوانی می شود.  و

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
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 محاسبه ماکزیمم دو عدد با استفاده از متدبرنامه  :مثال

 

 :                   چاپ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  


