
 شایستگی کار با عملگرهای ریاضی،مقایسه ای و منطقی-9واحد یادگیری -آزمون تولید محتوا

درصد در نمره نهایی تاثیر دارد. برنامه  60درصد و  نمره پایانی دوم  20درصد ،نمره پایانی اول  10هر نمره مستمر 

 ای بنویسید که

 و نمرات پایانی اول و دوم دانش آموز دریافت شود.نام و نام خانوادگی دانش آموز ، نمرات مستمر اول و دوم  -1

بنویسید که صحت یا  عبارت شرطیباشند. 20ی مجاز صفر تا نمرات مستمر و پایانی وارد شده باید در محدوده -2

 عدم صحت داده های ورودی را نمایش دهد.

 را محاسبه کند.او نمره نهایی   -3

گرد کرده و  کرده و آن را با دورقم اعشار 5بر یم بدست آمده را تقس ی نهاییدستوراتی بنویسید که نمره -4

 نمایش دهد.

 چاپ کند.همراه با نمره پایانی او به برنامه اضافه کنید تا نام و نام خانوادگی هنرجو را  دستوری   -5

گردد. دستوری باشد شامل دریافت جایزه می 17ی نهایی باالتر از و نمره 16ی پایانی هنرجو باالتر از اگر نمره -6

 بنویسید که این شروط را بررسی کرده و نتیجه را نمایش دهد.
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 ای شکل با یک دیواره را در نظر بگیرید . حوض دایره

 ای بنویسید کهبرنامه 

 برحسب سانتی متر دریافت کند.ی آن  را ی حوض  و ارتفاع دیوارهشعاع دایره .1

متر باشد. سانتی  200تا  120حوض بین  سانتی متر و شعاع 90تا  30ی ی حوض باید در محدودهارتفاع دیواره .2

 بنویسید که صحت یا عدم صحت داده های ورودی را نمایش دهد.شرطی  عبارت  یک

 ی حوض را محاسبه کند.مجموع مساحت کف و دیواره  .3

 "=Total Area"را به عبارت  3ی دستوراتی به برنامه اضافه کنید تا کل مساحت بدست آمده در مرحله  .4

 اضافه کرده و چاپ کند.

قوطی رنگ باشد ، دستوراتی بنویسید که تعداد تقریبی قوطی  1.5اگر برای رنگ کردن هر مترمربع نیاز به  .5

 را محاسبه کرده و نمایش دهد.برای رنگ کردن کف و دیواره حوض رنگ مورد نیاز 
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خیریه و به ازای هر  هزار تومان بابت کمک به مؤسسه100درصد مالیات ،  10از کارمند اداره ای هر ماه ، 

 کهبرنامه ای بنویسید درصد بابت بیمه کسر می شود. 3فرزند 

 حقوق و تعداد فرزندان را دریافت کند.  .1

 مقدار مالیات و بیمه او را محاسبه کرده و نمایش دهید. .2

همراه با پیام مناسب  حقوق خالص پرداختی را پس از کسر مالیات ، کمک به مؤسسه خیریه و بیمه .3

 دهید.نمایش 

تومان بابت عیدی به حقوق پرداختی اضافه شود، حقوق اسفندماه این  1500000اگر در اسفند ماه ،  .4

 کارمند را محاسبه کرده و نمایش دهید.

تومان باشد ، مقداری  5000000این کارمند تصمیم دارد در صورتی که حقوق پرداختی به وی بیشتر از   .5

ررسی کنید که آیا او این ماه می تواند پس انداز داشته باشد یا را پس انداز کند. با یک عبارت شرطی ب

 خیر؟
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 موجود در کیف پول وی را هزارتومانی  50و  10،  5و تعداد اسکناس های شخص برنامه ای بنویسید که نام  .1

 زیر نمایش دهد. و در پیامی بصورت اسبه میزان کل پول شخص را مح ه ،دریافت کدر

Dear ……………., 

 You have ……………………. Tooman( ………. Rial)  in your wallet . 

 پرداخت می کند. باقیمانده پول او را محاسبه کرده و نمایش دهید.انس تومان بابت کرایه آژ 8000وی  .2

  ی تواند خریداری کند؟م هزار تومان باشد ، او چند عدد از آن کاال 85اگر قیمت کاالیی  .3

هزار تومان باشد و موجودی  500در صورتی که قیمت لباس کمتر از   د لباس دارد . ص قصد خریشخ این .4

با یک عبارت قیمت لباس را دریافت کرده و ی بنویسید که اتپول او کافی باشد لباس را می خرد. دستور

 نشان دهد آیا او لباس را می خرد یا خیر؟شرطی 

 


