
  10واحد  –آزمون تولید محتوا 

 برنامه ای بنویسید که معدل یک دانش آموز را دریافت کرده 

 20تا  0الف( با استفاده از عملگر سه تایی تشخیص دهد که آیا معدل وارد شده در محدوده ی مجاز 

صورت پیام مناسب چاپ است یا خیر و در صورت مجاز بودن مراحل بعد را انجام دهد و در غیر این 

 کرده و برنامه پایان یابد.

 (if –else if)با استفاده از دستور ب( با توجه به جدول زیر رتبه دانش آموز را مشخص کند.

 

 

 

 

 

استفاده  Switchرنگ داده شده چاپ کند . ) از به ج( با توجه به جدول زیر پیام مناسب هر رتبه را 

 کند(

برای کسب نمره عالی پیام ها را بصورت یک نوع داده شمارشی تعریف کرده و با استفاده از تبدیل ***

 ، پیام مناسب را چاپ کنید.رتبه نوع

 رتبه پیام رنگ

 Excelent 1 سبز

 Good 2 آبی

 Average 3 زرد

 Weak 4 قرمز

 

  

 معدل رتبه

 20تا  18بین  1

 18تا  16بین  2

 16تا  12بین  3

 12کمتر از  4



  10واحد  –آزمون تولید محتوا 

 را دریافت کرده قیمت یک کاال برنامه ای بنویسید که 

دارد یا خیر ؟ در صورت مقدار مثبت سه تایی تشخیص دهد آیا قیمت الف( با استفاده از عملگر 

مراحل بعد را ادامه دهد و در غیر اینصورت پیام مناسب چاپ کرده و از برنامه ،قیمت بودن مثبت 

 خارج شود.

 (if –else if)با استفاده از دستور . را مشخص کند. محدوده قیمتب( با توجه به جدول زیر 

 

 

 

 

 

استفاده  Switchرنگ داده شده چاپ کند . ) از  محدوده بدست آمده پیام مناسب با ج( با توجه به 

 کند(

برای کسب نمره عالی پیام ها را بصورت یک نوع داده شمارشی تعریف کرده و با استفاده از تبدیل ***

 ، پیام مناسب را چاپ کنید.محدودهنوع 

 

 محدوده پیام رنگ

 1 ارزان سبز

 2 متوسط زرد

 3 گران قرمز

 

  

 قیمت محدوده

 کمتر از صدهزار 1

 صدهزار تا یک میلیوناز  2

 بیشتر از یک میلیون 3



  10واحد  –آزمون تولید محتوا 

 

 را دریافت کرده  سن یک فردبرنامه ای بنویسید که 

است یا خیر و در صورت  مثبتوارد شده  سنالف( با استفاده از عملگر سه تایی تشخیص دهد که آیا 

 بودن مراحل بعد را انجام دهد و در غیر این صورت پیام مناسب چاپ کرده و برنامه پایان یابد.مثبت 

 (if –else if)با استفاده از دستور . را مشخص کند. سنی فرد محدودهب( با توجه به جدول زیر 

 

 

 

 

 

 

 Switchرنگ داده شده چاپ کند . ) از به را  محدودهج( با توجه به جدول زیر پیام مناسب هر 

 استفاده کند(

برای کسب نمره عالی پیام ها را بصورت یک نوع داده شمارشی تعریف کرده و با استفاده از ***

 ، پیام مناسب را چاپ کنید.محدودهتبدیل نوع 

 محدوده پیام رنگ

 1 کودک قرمز

 2 جوان آبی

 3 میانسال زرد

 4 کهنسال سبز

 

 سن محدوده

 10از صفر تا  1

 35تا  10از  2

 65تا  35از  3

 به باال 65 4
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 را دریافت کرده  فردیک  قدبرنامه ای بنویسید که 

ست یا خیر و در صورت عملگر سه تایی تشخیص دهد که آیا قد وارد شده مثبت االف( با استفاده از 

 مراحل بعد را انجام دهد و در غیر این صورت پیام مناسب چاپ کرده و برنامه پایان یابد. مثبت بودن

 (if –else if)با استفاده از دستور . را مشخص کند.محدوده قد ب( با توجه به جدول زیر 

 

 

 

 

 

 Switchرنگ داده شده چاپ کند . ) از به را  برای هر محدودهج( با توجه به جدول زیر پیام مناسب 

  (شوداستفاده 

برای کسب نمره عالی پیام ها را بصورت یک نوع داده شمارشی تعریف کرده و با استفاده از ***

 ، پیام مناسب را چاپ کنید.محدودهتبدیل نوع 

 

 محدوده پیام رنگ

 1 کوتاه آبی

 2 معمولی زرد

 3 بلند قرمز

 

  

 قد محدوده

 150کمتر از  1

 170تا  150از  2

 به باال 170 3



  10واحد  –آزمون تولید محتوا 

 دریافت کرده  اورا بر حسب کیلوگرم و وزن  شخص برحسب متر  قدبرنامه ای بنویسید که 

 مثبت بودنست یا خیر و در صورت وارد شده مثبت او وزن عملگر سه تایی تشخیص دهد که آیا قد الف( با استفاده از 

 مراحل بعد را انجام دهد و در غیر این صورت پیام مناسب چاپ کرده و برنامه پایان یابد.

 ب( شاخص توده بدنی وی را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کند و نمایش دهد.

𝑩𝑴𝑰 =
وزن

قد ∗ قد
 

 

 (if –else if)با استفاده از دستور . دشاخص را مشخص کن( با توجه به جدول زیر ج

 

 

 

 

 

 

 (شوداستفاده  Switchرنگ داده شده چاپ کند . ) از به را شاخص برای هر ( با توجه به جدول زیر پیام مناسب د

)برای کسب نمره عالی پیام ها را بصورت یک نوع داده شمارشی تعریف کرده و با استفاده از تبدیل نوع شاخص، پیام 

 مناسب را چاپ کنید.(

 شاخص پیام رنگ

 Underware 1 آبی

 Normal 2 سبز

 OverWeight 3 زرد

 Obese 4 زرد تیره

 Clinically obese 5 قرمز

 BMI شاخص

 20کمتر از  1

 25تا کمتر از  20از  2

 30تا کمتر از  25از  3

 40تا کمتر از  30از  4

 40بیشتر از  5



 

 


