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 هب انم خدا
 مبانی کامپیورت و ربانهم سازی

 :حلقه های متداخل یا تودرتو 

ک حلقه باشند. به این نوع از ییک یا چند حلقه می توانند داخل 

این حلقه ها می توانند از  حلقه ها حلقه های تودرتو گفته می شود.

باشند یا یکی  forیک نوع باشند یا متفاوت باشند. مثال" همگی 

for داخلی ،while .و غیره باشند 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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 مثال:

را با استفاده از دو  نهبرنامه زیر جدول ضرب اعداد از یک تا 

 تودرتو چاپ می کند. forحلقه 
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عدد صحیح از ورودی بخواند، برای  nای بنویسید که  برنامه مثال:

)به غیر از خود های آن  تعداد مقسوم علیههر عدد خوانده شده، 

 ها لیهع ممقسو           3 ,2 ,1 :6را چاپ کند.عدد( 

import java.util.Scanner; 

public class Divisor { 

    public static void main (String[] args) { 

        Scanner input = new Scanner (System.in); 

        System.out.print (“Enter n: ”); 

        int n = input.nextInt(); 

 

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

 

            int count = 0;  // شمارنده تعداد مقسوم علیه ها 

            System.out.print (“Enter x: ”); 

            int x = input.nextInt(); 

            int j = 1; 

 

            while (j <= x/2){ 

 

                if (x % j ==0) 

                    count++; 

 

                j++; 

            } // end while 

 

            System.out.println("x ="+ x + "\t count="+count); 

        } // end for 

 

    }  // end main 

}  // end class 

 

 

 

 

 

Enter n: 2                                                                                                  چاپ        

Enter x: 4 

x =4  count=2 

Enter x: 245 

x =245  count=5 
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عدد صحیح از ورودی بخواند،  nای بنویسید که  برنامه مثال:

 فاکتوریل هر عدد خوانده شده را چاپ کند.

4! = 1*2*3*4 = 24 

import java.util.Scanner; 

public class Factorial { 

     public static void main(String[] args) { 

        Scanner input=new Scanner (System.in); 

        System.out.print("Enter n: "); 

        int n = input.nextInt(); 

        int i = 1; 

 

        while (i <= n) { 

            long fact = 1; 

            System.out.print("Enter x: "); 

            int x = input.nextInt(); 

             

            for (int j = 2 ; j <= x ; j++) 

                fact *= j; 

             

            System.out.println("x ="+x+"\t factorial="+fact); 

            i++; 

        }  // end while    

 

    }   // end main 

}   //  end class 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enter n: 3                                                                                                         چاپ 

Enter x: 4 

x =4  factorial=24 

Enter x: 12 

x =12  factorial=479001600 

Enter x: 34 

x =34  factorial=4926277576697053184 
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 تمرین: 

 خروجی های چهار برنامه زیر را مشخص کنید:

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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 اتدستور break  وcontinue  در حلقه ها: 

 :breakدستور   

رسد،  در حلقه می breakهنگامی که کنترل برنامه به دستور 

به دستور بعد از حلقه  خارج می شود و کنترل برنامه از داخل حلقه

 یابد. د. یعنی حلقه زودتر خاتمه میگرد منتقل می

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 breakدستور از مثال: 

 
 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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 :continueدستور   

رسد،  در حلقه می continueهنگامی که کنترل برنامه به دستور 

 شود. حلقه منتقل می انتهایکنترل برنامه به 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 continueدستور از مثال: 

 

 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 


