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 کار و فناوری ششم دبستان

 فصل هشتم

 الگوریتم

 

 تبدیل کیلو متر به مترالگوریتم  -1

شروع.1

از ورودیعدد به کیلومتر دریافت  .2

ضرب عدد در هزار.3

ضرب ) عدد به متر( نمایش حاصل.4

پایان.5

الگوریتم مساحت مستطیل-2

شروع .1

از ورودی طول و عرض  دریافت .2

طول در عرض ضرب شود .3

شود حاصل نمایش داده .4

پایان .5
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 موضوع:آشپزی)پیتزا(-3

شروع .1

درجه سانتیگراد می گذاریم. 121ابتدا فر را روی  .2

( را خرد می کنیم.     ، قارچ مواد)پپرونی،زیتون،فلفل دلمه .3

روی نان پیتزا سس قرمز می مالیم. .4

حاال موادخرد شده را روی پیتزامی چینیم. .5

اکنون پنیر پیتزا را روی آن می ریزیم. .6

دقیقه در فر گرم شده قرار می دهیم. 31ا به مدت پیتزا ر .7

غذا حاضر است.نوش جان. .8

پایان. .9

 موضوع:آشپزی)نیمرو(-4

 .شروع1

 الزم) تخم مرغ و کره( .خرید مواد2

 . اوردن مایتابه3

 .گذاشتن مایتابه روی گاز4

 .گذاشتن کره در مایتابه5

 .شکاندن تخم مرغ در مایتابه6

 سرو غذا. 7

. پایان8      
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 الگوریتم  وضو گرفتن-5

ابتدا شیر آب را باز می کنیم . .1

سپس نیت می کنیم. .2

سپس اگر   دست هایمان رابشوییم صواب دارد. .3

بعد آستین هایمان را باال میکشیم . .4

صورتمان را با دست راست  میشوییم. .5

با دست چپ دست راست را دوبا ر می شوییم. .6

ییم.می شودو بار بعد با دست راست دست چپ را  .7

سپس شیر آب را می بندیم . .8

مسح سر می کشیم. .9

بعد با دست راست  پای راست را مسح می کشیم..11

با دست چپ  پای چپ را مسح می کشیم..11

وضو پایان یافت ..12

 :مربعالگوریتم مساحت -6

شروع.1

مربع اندازه ی طول  دریافت .2
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مربع در خودشضرب کردن   طول .3

ضرب نوشتن حاصل.4

پایان.5

 محیط مستطیل: الگوریتم -7

 .شروع1

 کنیم.طول و عرض را دریافت می-2

 .طول را در دو  ضرب می کنیم2

 . عرض را در دو ضرب می کنیم3

4 

 نویسیممی.حاصل بدست آمده را 5

.پایان6

 

 الگوریتم تشخیص فرد یا زوج-8

شروع.1

وارد کردن عدد.2

ن به یکان عددنگاه کرد.3

باشد ، آن عدد فرد است . 9،  7،  5،  3،  1اگر یکان آن .4

باشد آن عدد زوج است . 8،  6،  4،  2،  1اگر یکان آن .5

زوج یا فرد بودن عددنوشتن .6
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پایان.7

 

 الگوریتم تشخیص اعداد زوج و فرد) روش دوم(

شروع. .1

عدد را دریافت می کنیم. .2

آن را بر دو تقسیم می کنیم. .3

قی مانده داشت فرد است و در غیر این صورت زوج است.اگر با .4

حاصل را نمایش می دهیم. .5

پایان. .6

الگوریتم تهیه ژله -9

شروع-1

 آب گرم و سرد وظرف مناسب( –) پودر ژله  آماده کردن مواد الزم-2

گرم کردن آب و حل کردن ودر ژله در آن-3

اضافه کردن آب سرد و ریختن مایع در قالب-4

ساعت 4به مدت  ژله داخل یخچال گذاشتن-5

پایان-6

 

 الگوریتم ساخت اوریگامی:-11

 شروع -1

 انتخاب طرح-2
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 برداشتن کاغذ رنگی -3

 به اندازه مناسبقیچی کردن کاغذ -4

 تا کردن از روی طرح-5

 تزئین کردن -6

 پایان-7

 

الگوریتم محیط مربع-11

شروع .1

مربع طول ضلع  دریافت  .2

 4یا ضرب   جمع کردن اضالع مربع  .3

نمایش جواب محیط مربع .4

پایان .5

الگوریتم جمع دو عدد-12

  پخت ساندویچ مرغ الگوریتم -13
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 شروع-1 

 مرغ را آبپزمی کنیم-2

 یمآن را ریش ریش می کن-3

 ابتدا گوجه وخیار شور را برش می دهیم -4

 ومرغ را در نون باکت می گذاریم -5

 وخیارشور وگوجه رامی گذاریم -6

 پایان. -7

 

 کاشتن گیاهالگوریتم  -14

شروع .1

انتخاب نوع گیاه .2

خرید بذر و دانه و... .3

ریختن خاک در گلدان .4

کاشتن گیاه در خاک .5

آبیاری مناسب .6

نگهداری از گیاه .7

ایانپ .8

الگوریتم تهیه ناگت-51

شروع-1

در جعبه ی ناگت را باز می کنیم.-2
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قابلمه را روی گاز می گذاریم و زیر گاز را روشن می کنیم.-3

زمانی که ماهیتابه گرم شد به آن روغن اضافه می کنیم.-4

زمانی که روغن داغ شد ناگت را درون آن می اندازیم.-5

ظرف می گذاریم.زمانی که ناگت سرخ شد آن را درون -6

آن را نوش جان می کنیم.-7

 پایان.-8

  آشپزی کتلت الگوریتم  -16

 شروع-1

 ابتدا یک ظرف بردارید.-2

 سپس گوشت چرخ کرده را درون ظرف می گذاریم.-3

 عدد تخم مرغ با توجه به مقدار گوشت درون ظرف می ریزیم. 3یا  2حاال نوبت تخم مرغ است -4

 ریخته و آن را ورز می دهیم.ادویجات را درون ظرف -5

 حاال آن ها را به گولوله های کوچک    در می آوریم.-6

 ماهیتابه را بیرون بیاورید و درون آن روغن بریزیم تا داغ شود. -7

 گلوله ها رادرون ماهیتابه ریخته تا سرخ شود.-8

 غذای شما آماده است . -9

 پایان -11

 

 خرید حیوان خانگی-17

شروع .1



 

 

9 

حیواناره ی نژاد تحقیق درب .2

پیدا کردن فروشگاه حیوانات خانگی .3

رفتن به فروشگاه حیوانات خانگی .4

خرید  .5

دیگر خرید لوازم  .6

پرسیدن چگونگی مراقبت از آن  .7

به خانه حیوان آوردن  .8

 پایان. .9

 

 پخت حلوای نذری-18

شروع .1

تائین کردن مقدار الزم برای نذری .2

مشخص کردن مواد الزم برای نذری .3

قدار هر موادتائین کردن م .4

دی که باید خریده شودلیست کردن موا .5

بیرون رفتن از خانه .6

خرید مواد الزم .7

برگشتن به خانه .8

برداشتن دیگ  .9

گذاشتن دیگ روی گاز.11

روشن کردن گاز.11



 

 

10 

ریختن آرد درون دیگ.12

هم زدن آن.13

وقتی کمی قهوه ای شد آب را به آن اضافه می کنیم.14

هم می زنیم.15

د به آن روغن اضافه می کنیمزمانی که حالت خمیری پیدا کر.16

به آن شکر اضافه می کنیم.17

پر کردن ظرف های یکبار مصرف .18

تزئین کردن حلوا.19

پخش حلوا در محله.21

پایان.21

 

 طرز تهیه ی   پاستا ی ناپولی -19

 .شروع.1

 .ابتدا مواد مورد نیاز را تهیه میکنیم .2

خوب جوش بیاید  وبه آن مقداری  .یک ظرف بزرگ را پر از آب کرده ،آن را روی گاز میگذاریم تا3

 نمک اضافه میکنیم.

 .پس از اینکه آب  خوب جوش آمد  پاستا راداخل آن ریخته  و میگزاریم که اندکی بجوشد. 4

 .حاال در حالی که پاستا دارد میجوشد سس را درست میکنیم .5

 .ابتدا مقداری گوجه را خرد کرده و از الک رد مینیم.6

 بلمه ای مییزیم و به آن نمک و فلفل اضافه میکنیم .اخل قا.سپس  آن راد7

 .ریحون و جعفری به سس ضاف میکنیم و میگذاریم بجوشد.8
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 .سس را با پاستا مخلوط میکنیم.9

 .پایان7

 

  ساختن ساختمانالگوریتم  21

 شروع-1

 :پیدا کردن مکان مناسب 2

 کشیدن نقشه : 3

 :ساختن دیوار و سقف 4

 ه : درست کردن در و پنجر5

 :بنایی6

 راه حل  :7

 «آشپز خانه ,اتاق ها ,دستشویی و....پارکینگ»:ساختن  8

 : رنگ کردن 9

 :خریدن وسایل خانه  11

 : چیدن وسایل خانه11

 : پایان 12

 

  املتالگوریتم پختن  – 21

شروع -1

رنده کردن گوجه -2

ریختن گوجه ها در قابلمه -3
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خشک شدن آب گوجه -4

ریختن روغن در قابلمه  -5

فه کردن تخم مرغ اضا-6

 پایان  -7

 

 درست کردن کیک خانگیالگوریتم  -22

شروع 

 آرد، شیر، تخم مرغ و »تهیه ی مواد الزم»... 

 

.سپس یک سوم بطری  شیر را در ان ریخته و هم میزنیم 

م.پنج قاشق غذاخوری ارد را در آن میریزی 

 دقیقه هم میزنیم تا کامال صاف و یکدست شود. 21تا 

.سپس ماهیتابه را بر روی گاز میگذاریم تا داغ شود 

.یک تکه کوچک کره را در ماهیتابه میاندازیم تا ذوب شود 

.حاال خمیر کیک را در ماهیتابه می اندازیم تا بپزد 

یگردانیم.زمانی که بر روی خمیر حباب به وجود امد، کیک را بر م 

.بعد از سه دقیقه کیک آماده است 

.پایان 

 

 

  طرز تهیه پودینگ-23
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 شروع-1

 .داخل ظرف بزرگی می ریزیم )طعم دلخواه( اول پودر پودینگ را -2

 . لیوان شیر به آن اضافه می کنیم 3حدود -3

 .با همزن یا قاشق هم می زنیم -4

  .آن را در ظرف مورد نظر می ریزیم  -5

 .دقیقه در یخچال می گذاریم  45یا  31به مدت -6

 .دقیقه آن را بیرون آورده و تزیین می کنیم  45یا  31بعد از  -7

 

 الگوریتم ساخت کاغذ-24

 شروع-1

 قطع درختان -2

 کندن شاخه و برگ های اضافی-3

 حمل الوار به کارخانه-4

 کندن پوست تنه ی درختان-5

 قطعه قطعه کردن تنه های درخت -6

 خرد کردن آنها و تبدیل کردن به چیپس چوب-7

 تبدیل کردن چیپس چوب به خمیر-8

 از بین بردن رنگ خمیر-9

 آبگیری کاغذ-11

 برش کاغذ-11

 پایان -12
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 رید پلی استیشنخالگوریتم -25

شروع -1

تصمیم برای خرید -2

آن درباره کاربرد تحقیق-3

دیدن قیمت آن -4

رفتن به مغازها -5

خریدن آن -6

ریختن بازی داخل  هارد آن-7

پایان-8

 :دایرهالگوریتم محاسبه ی مساحت -26

 شروع-1

 را دریافت کن شعاع دایره -2

 ضرب می کنیم 3,14شعاع را در شعاع و عدد -3

 حاصل را نمایش می دهیم-4

 پایان-5

 

 :دایره الگوریتم محیط -27

شروع -1



 

 

15 

را دریافت می کنیم شعاع دایره  -2

 ضرب میکنیم  3,14و سپس در  2شعاع را در  -3

حاصل را نمایش می دهیم -4

پایان -5

 

 ساخت اسالیمالگوریتم -28

 .شروع1

 قسمت تقسیم می کنیم. 4. ابتدا یک چسب ماتیکی را به 2

 . سپس آب را با چسب مخلوط می کنیم.3

 باهم مخلوط و گرم شوند. دقیقه در ماکروفر مخلوط را می گذاریم تا 5. 4

 . رنگ خوراکی را ) هر رنگی که دوست داریم( در مخلوط اضافه می کنیم .5

 . مواد را به هم می زنیم.6

 ساعت می گذاریم در فریزر  تا سفت شود.  1. سپس 7

 . اسالیم ما آماده ی بازی با ما است.8

 . پایان.9

 

 3ریتم تشخیص بخش پذیری اعداد بر الگو-29

شروع . -1

یک عدد را دریافت می کنیم . -2

رقم های عدد را با هم جمع می کنیم. -3
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بخش پذیر است ، در غیر اینصورت بخش  3 عدد بربخش پذیر بود؛ 3اگر مجموع رقم ها ی عدد بر -4

.پذیر نیست

.پایان -5

تهیه ماکارونیلگوریتم ا-13

.شروع1

.روغن  را داخل ماهیتابه  میریزیم2

.پیاز را  داخل  ماهیتابه   میریزیم3

ز  سرخ  شد   گوشت  را میریزیم.وقتی  پیا4

. بعد   قارچ را  اضافه  می کنیم5

.ماکارونی را  داخل قابلمه میریزیم  تا  نرم بشه6

بکش  می  کنیم آ.بعد  ماکارونی را 7

 . مواد  گوشتمان را اضافه می  کنیم8

بعد از نیم ساعت ماکارونی آماده است.-9

 .پایان9

  الگوریتم حل مسئله-31

برای او ده شکالت خریده است. اگر علی به مادرش سه شکالت  نیز  پدرشو کالت دارد.علی پنج ش

بدهد ، برای خودش چند شکالت باقی میماند؟

شروع-1

 .دریافت عدد ها2

و به دست آوردن تعداد شکالت ها  11و  5جمع کردن عدد  -3
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حاصل جمع از  3.منها کردن عدد4

. جواب رانمایش می دهیم.7

. پایان8

 لباسخرید  الگوریتم -32

.شروع1

.پوشیدن لباس2

.رفتن به مغازه 3

.انتخاب کردن لباس دلخواه4

.پرو کردن وگفتن اندازه به فروشنده5

.خریدن لباس 6

 .پایان7

الگوریتم ساخت گل با کاغذ رنگی-33

.شروع1

.در ابتدا کاغذ رنگی قرمز را برداشته و آن را از دو طرف تا می کنیم .2

شته سپس کاغذ تا شده را از جایی که باز است  به شکل برگ گل می بریم به صورتی  .قیچی را بردا3

که قسمت بسته در دستمان قرار گیرد .

.کاغذ را باز کرده و یکی از  گلبرگ ها  را تا وسط می بریم بعد دو تا از گلبرگ ها را به یکدیگر می 4

چسبانیم.

برای گل ساقه درست می کنیم ..مداد خود را درون کاغذ سبز می پیچانیم  و 5

.سپس ساقه را به گل می چسبانیم وبرای ساقه برگ درست میکنیم و می چسبانیم.6
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.کاغذ رنگی زرد را برداشته و آن را ریش ریش می کنیم و آن را لوله می کنیم و به وسط گل 7

میچسبانیم . 

 .پایان8

 الگوریتم خرید گیتار -34

ا پدر و مادر پرس و جو و مشورت ب  -1

سرچ در ایترنت در باره ی برترین برند ها در زمینه ی گیتار -2

یافتن برند مناسب یاماها  -3

مقایسه قیمت گیتار با بودجه ی خود  -4

برداشتن پول ازحساب بانکی  -5

رفتن به فروشگاه برند یاماها و انتخاب گیتار  -6

احب فروشگاه برند یاماها خرید و دادن مبلغ گیتار انتخاب شده به ص -7 

پایان  -8

 

 الگوریتم پخت دوپیازه:-35

 شروع-1

 سیب زمینی و تخم مرغ را آب پز کرده-2

 وقتی پخت پوست تخم مرغ و سیب زمینی را می کنیم-3

 در یک ظرف یک پیاز بزرگ را سرخ کرده-4

 سیب زمینی و تخم مرغ را در تابه ی پیاز می ریزیم-5

 مک و... اضافه می کنیمبه آن زردچوبه،فلفل،ن-6
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 و ان را می کوبیم تا مخلوط مان کامال ترکیب شود-7

 به مخلوط مان کمی لیمو،و سس مایونز اضافه می کنیم-8

 پایان-9

 

 الگوریتم خرید گوشی موبایل:-36

 شروع -1

 جست و جو در اینترنت-2

 یافتن گوشی مورد نظر-3

 پسندیدن چند گوشی-4

 هامقایسه ی گوشی -5

 نظرات کاربران و خانواده-6

 خرید-7

 پایان-8

 

 درست کردن کیک شکالتی الگوریتم -37

 .شروع1

 .ابتدا مواد الزم را تهیه کنید.2

 . سه عدد تخم مرغ را در ظرفی بشکنید.3

 .تخم مرغ ها را با همزن برقی با هم مخلوط کنید.4

 .مقداری شیر به مخلوط تخم مرغ اضافه کنید.5

 .شیر را با تخم مرغ به وسیله همزن برقی با هم مخلوط کنید.6
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 کنیم.. مقداری روغن هم به ظرفی که در آن شیر و تخم مرغ مخلوط شده است اضافه می 7

 .به کمک همزن برقی روغن هم با شیر و تخم مرغ مخلوط کنید.8

 .پودر کیک را به این مخلوط اضافه کنید .8

 .پودر کیک با همزن برقی با شیر و تخم مرغ و روغن مخلوط کنید.9

 .کف قالب کیک را با روغن چرب کنید.11

  1. مخلوط تهیه شده را در قالب کیک بریزید11

 نید..فر را روشن ک12

 .قالب کیک در فر قرار دهید تا بپزد.13

 دقیقه در فر بپزد. 41.کیک باید حدود 14

 . پایان. 15

 

 

 

 ضلعی. 5الگوریتم جمع زاویه های -38

شروع. .1

پنج ضلعی را می کشیم.شکل  .2

را به مثلث تقسیم می کنیمآن  .3

ضرب می کنیم.181در مثلث ها را تعداد  .4

حاصل را نمایش می دهیم. .5

پایان .6
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 ) روش دوم(ضلعی 5الگوریم زوایای 

شروع. -1

کشیدن شکل. -2

محاسبه ی زاویه ها با نقاله. -3

ه  ها با یکدیگر.جمع زاوی -4

نمایش جواب. -5

پایان. -6

 خرید کتاب الگوریتم -39

 شروع-1

 آماده شدن -2

 بیرون آمدن از خانه -3

 ن به کتاب فروشیرفت-4

 نگاه کردن به کتاب ها -5

 انتخاب کتاب -6

 خرید کتاب -7

 برگشت به خانه -8

 پایان -9
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  الگوریتم تهیه ی شله-41

شروع ..1

تهیه یا خرید  نخود ، پیاز ، گوشت و گندم . .2

نخودرا می گذاریم خیس بخورد ..3

پوست پیاز ها را می کنیم ..4

کنیم . گوشت را تمیز می.5

گوشت را خرد می کنیم ..6

گندم را می گذاریم خیس بخورد ..7

نخود و گندم را با هم می پزیم ..8

پیاز و گندم را با هم می پزیم ..9

تمام مواد را با هم می کوبیم تا کامالٌ له و شل شود. .11

 پایان  ..11

 :مراحل پخت کباب تابه با برنج.

 (شروع1

 مخلوط می کنیم .  ( گوشت را با یک عدد پیاز رنده شده2

قاشق چایی خوری نمک،فلفل سیاه،زردچوبه و  1( وبه مخلوط پیاز و گوشت ادویه جات  از جمله)3

 ادویه ی کاری (اضافه می کنیم.

( سپس آنها را مخلوط می 4


