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مقدمه
درس برنامه سازی ١، یک درس پایه برای هنرجویان رشته کامپیوتر فنی و حرفه ای است که 
هدف آن آموزش یک زبان برنامه نویسی است در این کتاب سعی بر آن شده است که زبان برنامه نویسی 
#C با زبانی ساده و قابل فهم برای هنرجویان و دانش آموزان بیان شود در ابتدای هر فصل هدف های 
رفتاری بیان شده است و در انتهای هر فصل به جز فصل اول بخش کار در کارگاه درنظر گرفته شده 
جدول  و  برنامه نویسی  تمرینات  خودآزمایی،  شود  انجام  عملی  به صورت  و  کارگاه  در  باید  که  است 
واژگان انگلیسی نیز در انتهای هر فصل قرار دارد که هنرجویان عزیز باید آنها را انجام دهند تا به اهداف 

رفتاری ذکر شده در ابتدای هر فصل برسند
یادآوری  برنامه نویسی  زبان های  تقسیم بندی  و  داده ها  پردازش  پایه ای  مفاهیم  اول  فصل  در 
می شود در فصل دوم پیدایش زبان #C و ارتباط آن با زبان های دیگر بیان شده است و سپس یک 
برنامه ساده و نحوه ترجمه و اجرای آن از طریق خط فرمان توضیح داده شده است در فصل سوم 
با محیط برنامه نویسی ویژوال استودیو به عنوان ابزاری قدرتمند برای برنامه نویسی آشنا می شوید در 
و  ریاضی  و عملگرهای  عبارت ها  با  پنجم  در فصل  بیان شده است  آن  انواع  و  متغیر  فصل چهارم 
داده  کنترل اجرای دستورات توضیح  و  آشنا می شوید در فصل ششم دستورات شرطی  محاسباتی 
نوشتن  توانایی  که  می شود  بحث  و حلقه ها  تکرار  هفتم ساختارهای  در فصل  باالخره  و  است  شده 
بخش  تمرینات  انجام  می رود  انتظار  هنرجویان  از  که  آنچه  می آورید  به دست  را  کاربردی  برنامه های 
کار در کارگاه و حل تمرینات و پاسخ به خودآزمایی ها است که با انجام آن زمینه الزم برای یادگیری 
مطالب کتاب فراهم می شود و هنرجویان برای درس برنامه سازی ٢ و ٣ در سال بعد آماده می شوند در 
پایان از تمام دوستانی که در تألیف این کتاب به بنده کمک کردند، به خصوص سرکار خانم کارکن برای 
تهیه  برای  پیرایش  تهیه هدف های رفتاری و پیش نویس سؤاالت خودآزمایی و همچنین سرکار خانم 
پیش نویس قسمت های کار در کارگاه تشکر و قدردانی می نمایم با وجود دقتی که در تألیف این کتاب 
صورت گرفته است، کتاب عاری از اشتباه نیست ایده ها و پیشنهادات شما باعث بهبود کیفیت کتاب 

خواهد شد لذا مواردی که به نظر شما می رسد را دریغ نفرمایید و به اطالع ما برسانید
مجید کربالىی
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