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 ی ارسال: نحوه

  هر یک از سواالت باید یک فایل با پسوند.py  به نام شماره سوال باشد 

 نوشته خواهد شد.( py.3)برای مثال، سوال سوم در فایلی با نام 

 های نهایی را به صورت یکجا فایلzip  کرده و نام فایلzip .را شماره دانشجویی خود قرار دهید 

 خواهد داشت.( zip.94111111فایلی با نام  94111111)برای مثال دانشجو با شماره دانشجویی 

  فایلاین zip .را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید 

 )ایمیل با نرم افزار دانلود خواهد شد و در نتیجه متن ایمیل خوانده نخواهد شد، عنوان ایمیل اختیاری است(

srttu.python+seri6@gmail.com 

 1395 آذر  12 – جمعه 23:59  تا ساعت مهلت  ارسال: 

 .آزادید whileیا  forی حلقه استفاده از در انتخاب این سواالتدر 

 عدد:  nمیانگین  (1

 ها را چاپ نماید.میانگین آن در انتها عدد از کاربر گرفته و nرا از کاربر بگیر، سپس  nبرنامه ای بنویسید که مقدار 
 

 ل بودن عدد:وتشخیص ا (2

 را از کاربر بگیرد، سپس اعالم کند که آن عدد اول است یا خیر! n برنامه ای بنویسید که مقدار  .أ

 (.بخش پذیر نباشد n-1تا  2اول است اگر بر هیچ کدام از اعداد از  n )راهنمایی: عدد

کدتان را  یتان بیابید؟میتوانید حد کمتری برای حلقه بررسی شود؟ n-1تا بخش پذیری آیا واقعا نیاز است  .ب

 اصالح کنید.

کند. به نظرتان این  breakبالفاصله  یص داد عدد اول نیستاصالح کنید که هر وقت تشخ طوریبرنامه را  .ج

break چه فایده ای دارد؟ 

 

 . ارسال نماییدباال پس از اعمال تغییرات قسمت ب و ج  سوال کد نهاییتنها توضیحات: *

 در کدتان اضافه کنید. commentقسمت توضیحی را به صورت خیلی خالصه به صورت 

 

 :nچاپ تمام اعداد اول تا  (3

برای مثال خروجی برنامه به  را چاپ کند. nرا از کاربر گرفته و تمام اعداد اول کوچکتر از  nای بنویسید که عدد  برنامه

 .7و 5و 3و 2برابر است با  n=10ازای 

 )راهنمایی: از سوال قبل و حلقه های تودرتو استفاده کنید.(
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 ی بین ارقام عدد:فاصله (4

رقمی از کاربر دریافت نمائید و سپس با استفاده از  5عدد  سته شده بود که یکاز شما خوا 4تمرین سری  4در سوال 

، با توجه به دانش آن جلسه آن را شبیه به زیر ه بیندازیدو باقیمانده ی عدد بین ارقام آن سه فاصل 10تقسیم متوالی بر 

 حل کرده اید:

 

 کنید این کد کارهای تکراری زیادی انجام میدهد و طوالنی است.همان طور که مشاهده می

 .ها بازنویسی کنیدبرای رشته  for inی استفاده از حلقه با این سوال راحال 

 بماند.باقی   stringبه همان صورت کاربر باید . ورودی تبدیل کنید intنباید ورودی کاربر را به  :1راهنمایی  

رود. پس از مقدار چاپ شده به خط بعدی نمیرا بیفزایید،  =end ""  عبات , بعد از print در دستور اگر: 2راهنمایی 

 برای مثال:

 

 خروجی

 خروجی

1 

3 

9 

5 

1395 

http://python.akhavanpour.ir/w7s5/ex4.pdf
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 معکوس ارقام عدد: (5

آن را به صورت معکوس چاپ کند. این برنامه را حتما با روش ارقام چند رقمی را گرفته و  برنامه ای بنویسید که یک عدد

 و حلقه ها حل کنید. 10تقسیم و باقیمانده بر 

 سوال قبل استفاده کنید.( 2هنمایی )از را را چاپ کند. 5931وارد کرد، کد شما عدد  1395برای مثال اگر کاربر 

قرار دارند را  3اندیس ضریب  در جایگاه را که ییبرنامه ای بنویسید که یک جمله از کاربر بگیرد، و کاراکترها (6

 بار تکرار کند.  5

 کاربر وارد کند:برای مثال اگر 

 
I am a SRTTU student. 

 ضریب سه قرار دارند: در جایگاه اندیس اراکترهای مشخص شده در زیر ک

 . t n e d u t s  U T T R S  a  m a  I 
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 ر نتیجه خروجی مطلوب به ازای ورودی ذکر شده برابر عبارت زیر خواهد بود.د

 
I I I I I ammmmm a     SRTTTTTTU     stuuuuudennnnnt. 

 

 آرزوی توفیق روزافزونبا 

 اخوان پورعلیرضا 


