
 

 

Əsrin 

Proqramlaşdırma 

Dili 
 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci Buraxılış 



 

 

 

 

 

 

 

Əhməd Sadıxov 

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2015 



Müəllifdən: 

Əsrin proqramlaşdırma dili dərsliyində hamınızı xoş gördük. Bu gün proqramlaşdırma 

dillərinin həm sayının, həm tətbiq sahələrinin kifayət qədər  çox olduğu bir vaxtda 

yaşayırıq. Hansı proqramlaşdırma dilini örgənmək, hansı ilə daha yaxşı iş tapa bilmək 

v.s.  kimi suallar həmişə həm yeni başlayanlar, həm də təcrübəli proqramçılar üçün sual 

olub. Şübhəsiz ki, hər bir  dilin istər qrammatik, istər kitabxana və istərsə də tətbiq 

sahəsindən asılı olaraq müxtəlif üstünlükləri və çatışmamazlıqları var. Lakin 

proqramlaşdırma dilləri arasında oxşar cəhətlər də kifayət qədərdir.  Bu isə bir dili bilən 

üçün digərinə keçməyi asanlaşdırır. Lakin dillərin heç də hamısı yenibaşlayanlar üçün 

eyni dərəcədə asan deyil. Buna səbəb  bir çox dillərin yeni başlayanlar üçün nəzərdə 

tutulmaması və sənaye tətbiqli olmasıdır(C++, JAVA, PHP v.s.).  

Bir çox avropa və amerika məktəblərində proqramlaşdırma orta məktəbdən  tədris 

olunur və bunun üçün örgənmək üçün xüsusi tətrib olumuş dillərdən istifadə olunur. 

Hətta bir çox prestijli məktəblərin özləri üçün tərtib olunmuş ayrıca proqramlaşdırma 

dillərindən istifadə edirlər, hansı ki bu dillər digərləri  üçün əlçatan  olmur.   Ali 

məktəbdə isə artıq ilkin proqramlaşdırma təcrübəsi olan tələbələrə sənaye tətbiqli 

dillər tədris olunur.  

Bəs bizdə Azərbaycanda vəziyyət necədir?  Azərbaycan informatika məktəbinin inkişaf 

etməsini, avropa, amerika və daha da yüksək səviyyəyə qalxmasını şübhəsiz ki, 

hamımız arzulayırıq. Reallıqda da bu məktəbin bir çox peşəkar mütəxəssislər 

yetişdirdiyi göz qabağındadır. Amma istər orta məktəbdə, istər universitetdə oxuyarkən 

və daha sonra informatikanın örgənilməsi ilə maraqlananda problemlərin mövcudluğu, 

bir çoxlarının proqramlaşdırmanı örgənə bilməmələrinə görə ondan imtina etməsi v.s. 

kimi hallar ilə çox rastlaşırıq.  Əvvəllər istər orta məktəb, istərsə də univeristetdə 

yenibaşlayanların (söhbət Azərbaycan məktəblərindən gedir) yalnız bir seçimi var idi, 

PASKAL Proqramlaşdırma Dili.  Hal-hazıra orta məktəblərdə Azərbaycan dili əsaslı 

AlpLoqo proqramlaşdırma dili tədris olunur. Bu dilin də ərsəyə gəlməsində zəhməti 

olan bütün mütəxəssislərə təşəkkürümüzü bildiririk və inkişafında uğurlar arzulayırıq.  

Ümumiyyətlə gələcəkdə Azərbaycan dili əsaslı proqramlaşdırma dillərinin sayının və 

keyfiyyətinin artmasını arzulayırıq.  

Beləliklə bütün yuxarıda sadaladığımız vəziyyəti, problemləri nəzərdən keçirib 

Azərbaycan dili əsaslı yeni bir proqramlaşdırma dili hazırlamağa qərar verdik.  

Yeni yaradılacaq dil aşağıdakı tələblərə cavab verməli idi: 



1) Proqramlaşdırma mühitinin quraşdırılması sadə olmalı 

2) İstifadəçi interfeysi Azərbaycan dilində olmalı 

3) Dilin qrammatikası Azərbaycan dili əsaslı olmalı  

4) Bütün səhv ismarıcları (kompilyasiya və icra) Azərbaycan dilində olmalı 

5) Qramatika yeni başlayanlar tərəfindən asan başa düşülən olmalı 

6) Müasir tanınmış dillərə(C,C++, C#,JAVA,PHP ...) inteqrasiyanı asanlaşdırmaq 

məqsədilə qramatika  C dili ailəsinə yaxın olmalı 

7) Yeni başlayanlara normal proqramlaşdırma təcrübəsi toplaya bilmək üçün 

kifayət qədər proqramlaşdırma imkanlarına sahib olmalı 

Təxminən 3 il müddətə tam sıfırdan başlayaraq qarşıya qoyduğumuz tələblərin 

hamısına cavab verən bir dil tərtib elədik.  

Növbəti illər ərzində dil üzərində işlərimizi davam etdirməyi və dili müasir 3-cü səviyyəli 

dillərin cavab verdiyi bir səviyyəyə çatdımağı planlaşdırırıq. Əsas işlər təkmilləşdirmə və 

kitabxanaların yığılmasıdır. 

Ümid eliyirəm bu dil gözləntiləri doğruldacaq, həqiqətən də asan bir dil olacaq, 

istifadəçilər tərəfindən mənimsənilməsi rahat olacaq və ilkin proqramlaşdırma 

təcrübəsi toplamaq və müasir peşəkar dillərə keçməyə yardımçı olacaq. 

 

   Əhməd Sadıxov.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dilin adı. 

    Dilin adı “Əsr “ sözünün yiyəlik halı kimi səslənsə də(Əsr –in ), əslində “Əsr “ sözü ilə 

dilin adının heç bir bağlılığı yoxdur. Dilin adı  “Ərsin “ (müxtəlif məqsədlər üçün istifadə 

olunan dəmir kürəcik şəklində alət ) sözündən yaranıb, “r “  və “s “  həriflərinin yerini 

dəyişməklə.  

 

 

  

Kitab kimlər üçün nəzərdə tutulub. 

 Bu kitab əsrin proqramlaşdırma dilini izah edir. Kitabdan proqramlaşdırmanı 

örgənmək istəyən və kompüter ilə başlanğıc iş təcrübəsinə sahib olan istənilən şəxs 

yararlana bilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mündəricat 

   I Hissə - Sadə Operatorlar 

1. Giriş 

       Mənim ilk proqramım ...............................................................1 

       xaricet əmri.................................................................................2 

      xaricet əmri ilə ekranda nə çap edə bilərik?................................2 

      Yeni sətirdən çap etmək..............................................................5 

     Heablama ifadələri və Sətirlər.....................................................10 

     Mövzuya aid suallar....................................................................15 

     Çalışmalar.........................................................................16 

  2. Dəyişənlər 

      Dəyişənlər.................................................................................20 

      Bəs dəyişənə nə cür adlar verə bilərik?.....................................21 

      Mənimsətmə əmri.....................................................................21 

      Dəyişənin qiymətinin çap edilməsi............................................23 

       Kəsr tipi.....................................................................................25 

       Simvol tipi.................................................................................25 

      Hesablama əmrləri.....................................................................26 

       Qalıq əmri - %............................................................................26 



        Bölmə əmri..............................................................................27 

         Kesr və Tam tip………………………………………………………….…… ….27 

         Simvol və Tam tip................................................................. . 29 

Mənimsətmə Əmrinə aid nümunələr ....................................30 

Sadə cəbri ifadələr. ................................................................30 

Sağ tərəfdə dəyişənlərdən istifadə ........................................31 

Dəyişənin öz qiymətindən istifadə etmə  ..............................33 

Proqramda şərhlər   ..............................................................33 

Təksətirli şərhlər ...................................................................34 

Çoxsətirli şərhlər ...................................................................34 

 Daxiletmə əmri  ....................................................................34 

İstifadəçi rahatlığı ................................................................37 

İki ədədin cəmi proqramı. ....................................................38 

İnkrement və Dekrement. ....................................................42 

Suallar................................... ............................................ ...42 

Çalışmalar ................................... .........................................43 

 

 

 

 



II HISSƏ -    Mürəkkəb Operatorlar 

    3. Şərt operatoru 

        Şərti İfadələr .........................................................................47 

         Sadə şərti ifadələr ................................................................48 

Müqaisə operatorları ...........................................................49 

Mürəkkəb Şərti İfadələr .......................................................55 

Blok ......................................................................................58 

Suallar ..................................................................................60 

Çalışmalar .............................................................................61 

 4. Dövr Operatorları  

        say dövr operatoru ..............................................................66 

İç - içə dövr ..........................................................................71 

Şərtli Dövr Operatoru ...........................................................75 

Dayanma və Davametmə  ....................................................80 

dayan operatoru ..................................................................81 

davamet operatoru ..............................................................81 

Sonsuz dövr ..........................................................................83 

Çalışmalar  ............................................................................84 

 



5. Seçim operatoru     

Seçim operatoru   ...................................................................85 

Çalışmalar ...............................................................................91 

6. Cərgələr  

Cərgənin elan olunması ..........................................................93 

Cərgənin Elementlərinin indeksi  ...........................................94 

Cərgələrin Elementlərinə Müraciət ........................................94 

İkiölçülü Cərgələr ................................................................. 100 

Çalışmalar  ............................................................................106 
 

7. Funksiyalar  
 

Funksiyanın Tərtib Olunması  ...............................................107 
  
Funksiyanın Çağırılması ........................................................108 
 
Funksiyalardan istifadə .........................................................109 
 
Funksiyaya Parametr Ötürmə  ..............................................111 
 
Funksiyanın Qayıtması    .......................................................115 
 
Funksiyanın Nəticə Qaytarması ............................................116 
 
Lokal və Qlobal dəyişənlər  ...................................................119 
 



Funksiyadan funksiyanı çağırmaq .........................................120 
 
Rekursiv Funkiyalar ...............................................................125 
 
Kitabxana Funkiyaları ............................................................129 
 
Çalışmalar. ............................................................................130 

 

III HİSSƏ - Obyekt Yönümlü 

Proqramlaşdırma 

8. Siniflər   

Sinfin Yaradılması ................................................................. 133 

Sinfin Dəyişən Həddləri .........................................................134 

Obyeklərin Yaradılması .........................................................134 

Obyektin həddlərinə müraciət ..............................................135 

Sinfin Funksiya Həddləri .......................................................136 

Sinfin funksiya və dəyişən həddləri .......................................137 

Çalışmalar. ............................................................................138 

 

Ədəbiyyat .....................................................................................140 

Əlavə A .........................................................................................141 

 



 

 

 

 

I HİSSƏ 

 

SADƏ 

OPERATORLAR 

 

 



1 
 

Giriş 

Mənim ilk proqramım 

 Proqram tərtib etmək üçün biz ilk növbədə kompüterə Proqramlaşdırma Mühitini 

quraşdırmalıyıq. Hər bir dilin öz Proqramlaşdırma Mühiti olur. Əsrin dilinin P.M. –ni 

esrin.org saytından endirə bilərsiniz.  

Əsrin P.M. –nin quraşdırılması və istifadəsi çox sadədir. Əvvəlcə mətn redaktorunda 

proqramın mətnini tərtib edirik, sonra İcra menyusundan Kompilyasiya et alt 

menyusunu seçirik. Nəticədə kompilyator proqramdakı səhvləri yoxlayır və bizə 

məlumat verir. Əgər səhv yoxdursa onda kompilyator kod generasiya edir. Kodu icra 

etmək üçün İcra et menyusunu seçirik. Nəticədə tərtib etdiyimiz kod icra olunacaq. 

İlk proqram kodumuz isə aşağıdakı kimi olar: 

 

  xaricet("Salam dunya"); 

  

 

Baxdığımız bu proqram kodu sadəcə 1 sətirdən ibarətdir və onu icra eləsək ekranda   

"Salam dunya" sətri çap olunar, aşağıadakı kimi: 

 

 

Bu necə oldu? 
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Hər bir proqram əmrlər ardıcıllığı şəklində tərtib olunur. Bu əmrlər kompüter 

tərəfindən yerinə yetirilir. Hər bir əmrin adı və parametrləri olur. Baxdığımız kod yalnız 

bir əmrdən ibarət idi – xaricet əmrindən.  xarciet əmri ilə biz proqramdan xarici 

qurğuya (hansı ki adətən kompüterin ekranı olur) müxtəlif məlumatlar ötürürük.  

Növbəti bölmələrdə biz xaricet və digər əmrlərlə daha ətraflı tanış olacayıq. 

xaricet əmri 

 Artıq bildiyimiz kimi xaricet əmri kansol pəncərəsinin ekranına hər-hansı məlumatı çap 

etmək üçün istifadə olunur. Bu əmrdən aşağıdakı kimi istifadə  edə bilərik.  

xaricet ( məlumat ) ; 

 

Gördüyümüz kimi əvvəlcə xaricet əmrini yazırıq, daha sonra adi açan və bağlayan 

mötərizələri  ( )  arasında çap etmək istədiyimiz  məlumat  - ı yazırıq , sonda isə əmrin 

sonunu bildirən nöqtəvergül ; işarəsini yazırıq.  Bu kompilyatora əmrin bitdiyini 

bildirmək üçündür. Əgər ımri tərtib edən zaman bu şərtlərdən hansısa birinə əməl 

etməsək, onda kompilyator əmri qəbul etməyəcək və bizə səhvlərimiz barədə məlumat 

vercək. Bundan əlavə kod tərtib edərkən BÖYÜK və kiçik hərflərə də diqqət 

yetirməliyik.  Çünki əsrin dilində BÖYÜK və kiçik hərflər fərqləndirilir, yəni xaricet 

əvəzinə Xaricet və ya XARİCET yazsaq  komilyator  bizə “Xaricet funksiyası elan 

olunmayıb” kimi səhv ismarıcı bildirər. Yeni başlayanlar çox vaxt əmrin sonunda 

nöqtəvergül ; işarəsini yazmağı unudurlar.   

xaricet əmri ilə ekranda nə çap edə bilərik? 

xaricet əmri ilə aşağıdakı tipli məlumatları çap etmək olar: 

 Sətirlər: Əsrin dilində cütdırnaq  " " işarələri arasında verilən hər bir yazı sətir 

olaraq qəbul olunur. Misal üçün: 

        "Salam Dunya" 

        "Esrin Proqramlasdirma dili"  

        "    "  

        "x"  

        "  x  "  

        " 5 + 7"  

        " 5 + 7 = " 

        " x ile y in hasili = " 

        " x ile y in hasili beraberdir"  

  " Men proqramlashdirmani orgenirem "  



3 
 

 

 

Bu sətirlərin hər birini çap etsək ekranda aşağıdakı kimi sətirlər çap olunar: 

 

 Salam Dunya 

 Esrin Proqramlasdirma dili 

                

 x   

   x     

  5 + 7   

  5 + 7 =   

  x ile y in hasili =   

  x ile y in hasili beraberdir   

  Men proqramlashdirmani orgenirem    

 
 

 

xaricet əmri  ilə sətir çap etmək üçün çapetmək istədiyimiz sətri mötərizələrin arasına 

yazmalıyıq, aşağıdakı kimi: 

xaricet(   "Salam dunya"  ); 

 

Nümunə 1. Ekranda "İnternet"  sətrini sətrini çap edən kodu aşağıdakı kimi olar: 

 

   xaricet("Internet"); 

 

 

Nəticə: 

 

 Internet 

 

 

Nümunə 2. Ekranda "Baki Azerbaycanin Paytaxtidir"  sətrini sətrini çap edən kodu 

aşağıdakı kimi olar: 

    

    xaricet ("Baki Azerbaycanin Paytaxtidir "); 
 

  
 

Nəticə: 
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 Baki Azerbaycanin Paytaxtidir 

 

 

Proqramda istədiyimiz qədər xaricet əmrindən istifadə edə bilərik.  Aşağıdakı 

nümunəyə baxaq: 

  

    xaricet ("Proqram "); 

    xaricet (" ve "); 

    xaricet ("Alqoritm"); 

 

  

 

Bu proqramı icra etsək aşağıdakı nəticəni alarıq: 

 

 Proqram ve Alqoritm 

 

Baxmayaraqki, biz xaricet operatorlarını alt-alta yazmışıq sətirlər ardıcıl çap olunub, 

hamısı eyni sətirdə. Alt-alta çap eləməyin qaydası ilə birazdan tanış olacayıq.  

Yuxarıdakı nümunədə biz 3 dənə xaricet əmrindən  istifadə etdik. Lakin hər bir 

məlumatı çap etmək üçün ayrı xaricet əmrindən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Tək 

bir xaricet əmri ilə də bir neçə məlumatı vergüllə ayıraraq çap edə bilərik,aşağıdakı 

kimi: 

        xaricet(melumat1) ;    

        xaricet(melumat2) ; 

        xaricet(melumat3) ;  

yerinə bir xaricet əmrindən istifadə etməklə və çap olunmalı məlumatları vergüllə 

ayıraraq bu şəkildə yaza bilərik:  

        xaricet(melumat1, melumat2, melumat3) ;  

Bu qaydadan istifadə etsək yuxarıdakı proqramın bir xaricet əmri ilə olan variantı belə 
olar: 
  

   

    xaricet("Proqram ", " ve ", "Alqoritm"); 
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Hər iki halda nəticənin eyni olmasına baxmayaraq sonuncu kod daha oxunaqlı və aydın 

görünür. Proqram tərtib edərkən bu nüansa diqqət yetirmək lazımdır. 

 

Yeni sətirdən çap etmək 

Yuxarıda da deyildiyi kimi xaricet əmri məlumatları ardıcıl cap edir. Əgər biz növbəti 

məlumatların yeni sətirdən çap olunmasını istəyiriksə onda bunu xaricet əmrina 

bildirməliyik. Bunun üçün əsrin dilində xüsusi simvol kimi tanınan yeni sətir 

simvolundan istifadə olunur.  Yeni sətir simvolu digər xüsusi simvollar kimi iki simvolun 

birləşməsindən yaranır və aşağıdakı kimi işarə olunur: 

\y  -  Arxaya bölmə \  və y  (yeni) simvollarının birləşməsi. Bu iksini aralı yazsaq yeni 

sətir simvolu olmazlar, yəni \    y kimi yazsaq, mütləq birləşdirməliyik, \y kimi. Yeni sətir 

simvolun ya təkdırnaq, ya cütdırnaq, yada hər hansı sətrin içində yazmalıyıq.  

     '\y' 

     "\y" 

     "Salam \y dunya" 

 

Hər bir halda haradaki xaricet əmri yeni sətir simvolu ilə qarşılaşır düşür aşağı sətrə. 

Nümunə proqrama baxaq:    

        xaricet( "Salam  \y  Dunya" ); 

     

Bu proqram icra olunan zaman xaricet əmri Salam sözünü (və sonra gələn məsafə 

simvollarını) çap etdikdən sonra yeni sətir \y  simvolu ilə rastlaşır və düşür  aşağı sətrə, 

daha sonra sətrin qalan hissəsini çap etməyə davam edir, aşağıdakı kimi: 

 

 Salam 

   Dunya 
 

 

 

Biz istədiyimiz qədər yeni sətir simvolundan istifadə edə bilərik, hər dəfə də çapetmə 

bir sətir aşağıya düşəcək. Misal yuxarıdakı kodda bir yeni sətir simvolu əvəzinə ikisin 

yazsaydıq onda Salam və Dunya sözləri arasınd bir boş sətir çap olunardı, bu şəkildə: 

  

        xaricet( "Salam  \y \y  Dunya" ); 
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 Nəticə: 
 
 

 Salam 

 

   Dunya 
 

 

 

Gördüyümüz kimi Dunya sözü, Salam sözünə nisbətən bir qədər sağa sürüşüb. Buna 

səbəb yeni sətir simvolundan sonra Dunya sözünə qədər bir neçə aralıq simvollarının 

olmasıdır, yəni yeni sətrə kiçid edilir, bir neçə aralıq simvolu buraxılır və daha sonra 

Dunya sətri çap olunur.  

Biz yeni sətir simvolun ayrı da çap edə bilərik. Əvvəlcə Salam sətrini , daha sonra yeni 

sətri və sonda isə Dunya sətrini çap edərik, bir xaricet əmri ilə, vergüllə ayıraraq, 

aşağıdakı kimi: 

    

xaricet( "Salam", "\y", "Dunya" ); 

     

Nəticə: 

 

 Salam 

 Dunya 
 

 

 

 

PRAKTİKA: 

Nümunə 3. Ekranda 3 ulduz simvolundan ibarət sətir çəkən proqram aşağıdakı kimi 

olar. 

xaricet( "***" ); 

     

Nəticə: 

 

 *** 
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Nümunə 4. Ekranda alt-alta 3 ulduz  simvolundan ibarət iki sətir çap edən  proqram  

kodu  aşağıdakı kimi olar. 

    

xaricet( "***", "\y", "***" ); 
     

Nəticə: 

 

 *** 

 *** 

 

 

 

 

Nümunə 5. Ekranda  3 ulduz  simvolundan ibarət kvadrat çəkən  kodu aşağıdakı kimi 

olar. 

    

xaricet( "***", "\y", "***", "\y", "***");   

 

Nəticə: 

 

 *** 

 *** 

 *** 
 

 

 

Nümunə 6. Əgər ulduz simvollarının arasına məsafə simvolu yazsaq fiqurumuz daha 

çox kvadrata oxşayar, aşağıdakı kimi. 

    

xaricet( "* * *", "\y", "* * *", "\y", "* * *"); 

     

Nəticə: 

 

 * * * 

 * * * 

 * * * 
 

 



8 
 

Nümunə 7. Ulduz simvollarında ibarət tərəfinin uzunluğu 3 olan üçbucaq çəkən 

proqram kodu aşağıdakı kimi olar. 

    

xaricet( "*", "\y", "* *", "\y", "* * *"); 

     

Nəticə: 

 

 *  

 * *  

 * * * 
 

 

Sətirlər ilə tanış olduq, indi xaricet əmri ilə çap edə biləcəyimiz digər məlumat növü – 

Simvollarla tanış olaq. 

 

 Simvollar:   Təkdırnaq  arasında verilən yazı  simvol kimi qəbul olunur.  Misal 

üçün:  

        'A', 'B', 't', '+', '@', '}', '#', '5' 

 

Sətirlərdə olduğu kimi simvolları da çap edərkən onları mötərizənin içinə yazmalıyıq, 

aşağıdakı kimi: 

xaricet(   '@' ); 

 

Bu kod icra olunsa ekranda @ simvolu çap olunar.   

Əgər təkdırnaq arasında bir neçə simvol yazsaq(xüsusi simvollardan başqa) onda 

kompilyator birincidən başqa yerdə qalan simvolları siləcək və təkdırnaq arasında 

birdən artıq simvol xəbərdarlıq ismarıcı verəcək. 

Xüsusi simvollar. 

Əsrin dilində iki simvolun birləşməsindən alınan bəzi xüsusi simvollar təyin olunub, 

bunlar aşağıdakılardır:  

   ' \y' – yeni sətir simvolu 

   ' \t' – tabulyasiya simvolu 
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   ' \ '' – təkdırnaq simvolu 

   ' \"' – cütdırnaq simvolu 

Bu xüsusi simvolların daşıdığı məna ilə irəlidəki mövzularda tanış olacayıq. 

 Dəyişənlər, Cərgələrin elementləri: Bu barədə müvafiq bölmələri keçəndə 

nümunə göstərəcəyik. 

 Cəbri ifadələr:  İndiyə kimi xaricet əmri ilə biz ancaq və simvollar çap elədik. İndi 

isə xaricet əmri ilə cəbri ifadələrin qiymətlərini çap edəcəyik, daha sonra  cəbri 

ifadələrlə sətirləri birlikdə çap edəcəyik.  

xaricet əmri cəbri ifadələrin qiymətlərini hesablayıb nəticəni  çap etməyə imkan verir. 

Misal üçün xaricet(5+6);  yazsaq  xaricet 5 ilə 6-nın cəmini hesablayıb ekranda çap edər, 

aşağıdakı kimi: 

  

   

      xaricet( 5 + 6 ); 

   

  
   

Bu proqramı icra eləsək ekranda 11 ədədi çap olunar: 

 

 11  
  

 

Gördüyümüz kimi yuxarıdakı xaricet əmrinda biz cəbri ifadəni ( 5 + 6) cütdırnaq işarəsi 

arasında yazmadıq. Kompilyator sətri cəbri ifadədən ayıra bilir və əgər biz hər-hansı 

ifadəni cütdırnaq arasına almırıqsa onda kompilyator onu sətir kimi qəbul eləmir və 

onun hər bir elementini ayrı-ayrılıqda tanımağa çalışır.  Bu dəyişən ola bilər, cərgə ola 

bilər,  hesab əməli ola bilər (toplama, çıxma, ...), tam və ya kəsr ədəd ola bilər v.s.     

Yox əgər biz hər-hansı bir ifadəni cütdırnaq arasında versək , onda kompilyator  

cütdırnaq arasında yazdığımızı adi sətir kimi qəbul eliyir. Misal üçün əgər yuxarıdakı 

kodda 5+6 –nı cütdırnaq işarəsi arasında yazsaydıq, onda kompilyator 5 + 6 –nı cəbri 

ifadə kimi yox, sətir kimi qəbul eliyərdi və nəticədə heç bir hesablama aparmadan 

ekrana cütdırnaq araslna nə cür yazılıbsa elə  5+6 sətrini çap edərdi, ağıdakı kimi: 

  

      xaricet( " 5 + 6 "); 
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Gördüyümüz kimi burada biz  5 + 6   –nı cütdırnaq  "" arasına aldığımızdan 

kompilyator onu sətir kimi qəbul eliyir və hesablama aparmır, olduğu kimi ekrana verir: 

 

 5 + 6 
  

 

Adətən ekrana çap olunan sətirlər proqramın icrası zamanı istifadəçiyə nəsə bildirmək 

üçün çap olunur. Buna görə cütdırnağın arasına yazılanların elə də prinsipial mənası 

olmur. Misal üçün  " 5 + 6 " əvəzinə  " 5 ilə 6 -in cemi " , " 5 ustegel 6 

= " , " 5 + 6 =  " , " 5 + 6 beraberdir " , " 5 + 6 eliyir " v.s.  kimi 

sətirlərdən istifadə edə bilərik.  İstifadəçilər üçün bunların hamısı eyni məna bildirir, 

kompilyator  isə ümumiyyətlə cütdırnaq arasına nə yazdığımıza əhəmiyyət vermir.  

Xüsusi simvollarda başqa, onlar ilə də birazdan tanış olacayıq.  

Biz xaricet opratoru ilə 5 + 6 kimi sadə cəbri ifadələr yox, çıxma, vurma, bölmə, 

mötərizələr v.s. –in də iştirakı ilə istənilən qədər mürəkkəb ifadələrin qiymətini 

hesablaya bilərik.  Nümunələrə baxaq. 

  xaricet( 5 + 6*24 ); 

 

  xaricet( 45*(23 - 7) ); 

 

  xaricet( 3 + 5 - (67 + 21)*2); 

 

  xaricet( (34 + 4*(32 - 12))*((45 - 29) + 61 )); 

 

Göstərilən hər bir nümunə xaricet əmrinin nəticəsini yoxlamaq tapşırıq kimi oxucuya 

həvalə olunur.  

Heablama ifadələri və Sətirlər 

xaricet əmri ilə sətirləri və hesablama ifadələrini vergüllə ayırmaqla birlikdə çap edə 

bilərik.  Aşağıdakı koda baxaq: 

 

 

      xaricet( "Salam dunya", 5 + 6 ); 

   
  

Kodu icra edək: 
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 Salam dunya11 
  

 

 

Əvvəlcə Salam dunya sətrini çap elədi, daha sonra 5 + 6 ifadəsinin nıticəsini(11).  Əgər 

proqramımız hansısa nəticə çap edirsə, onda bu nəticədən əvvəl hər-hansı izahedici 

sətir çap etməklə istifadəçiyə daha münasib interfeys yaratmış olarıq. Misal üçün 

yuxarıdakı nümunədə Salam dunya sətrinin əvəzinə 5 ilə 6 –ın cəmi bərabərdir sətri 

yazsaydıq, proqramın nəticəsi daha aydın və başa düşülən olardı, istifadəçi də bizim 

proqramnan məmnun qalardı. 

      xaricet( "5 ile 6-nin cemi beraberdir  ", 5 + 6 ); 

   

Kodu icra edək: 

 

 5 ile 6-nin cemi beraberdir  11 
 

  

 

Yekun Praktika:  

Nümunə 8. Ekranda "İnternet"  sətrini çap edən proqram kodu aşağıdakı kimi olar: 

   xaricet("Internet"); 

 

Nəticə: 

 

 Internet 

  

 

Nümunə 9. Ekranda bir birini ardınca "İnternet"  və "Rabite" sətrlərini çap edən 

proqram kodu aşağıdakı kimi olar: 

    

     xaricet("Internet"); 

     xaricet("Rabite"); 
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Nəticə: 

 

 InternetRabite 

  

 

Nümunə 10. Yalnız bir çapet əmrindən istifadə etməklə ekranda bir birini ardınca 

"İnternet"  və "Rabite" sətrlərini çap edən proqram kodu aşağıdakı kimi olar: 

    

     xaricet("Internet", "Rabite"); 

  

Nəticə: 

 

 InternetRabite 

 

 

Nümunə 11. Ekranda alt-alta  "İnternet"  və "Rabite" sətrlərini çap edən proqram kodu 

aşağıdakı kimi olar: 

 

   xaricet("Internet"); 

   xaricet("\y"); 

   xaricet("Rabite"); 

  

Nəticə: 

 

 Internet 

 Rabite 
 

 

Nümunə 12.  Yalnız bir çapet əmrindən istifadə etməklə  ekranda alt-alta  "İnternet"  

və "Rabite" sətrlərini çap edən proqram kodu aşağıdakı kimi olar: 

 

  

   xaricet("Internet",  "\y" , "Rabite"); 

  

Nəticə: 
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 Internet 

 Rabite 
 

 

Nümunə 13.  Ekranda  'A'  simvolunu çap edən proqram kodu aşağıdakı kimi olar: 

        

        xaricet('A'); 

   

Nəticə: 

 

 A 

 

 

 

Nümunə 14.  Ekranda bir-birinin ardınca  'A'  və 'N' simvollarını çap edən proqram kodu 

aşağıdakı kimi olar: 

         

        xaricet('A'); 

        xaricet('N'); 

 

   

Nəticə: 

 

 

 AN 

 

 

 

Nümunə 15.  Ekranda alt-alta  'A'  və 'N' simvollarını çap edən proqram kodu aşağıdakı 

kimi olar:  

   

        xaricet('A'); 

        xaricet('\y'); 

        xaricet('N'); 
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Nəticə: 

 

 A 

 N 
 

 

 

Nümunə 16.  Yalnız bir çapet əmrindən istifadə etməklə   ekranda alt-alta  'A'  və 'N' 

simvollarını çap edən proqram kodu aşağıdakı kimi olar: 

        xaricet('A', '\y', 'N'); 

 

Nəticə: 

 

 A 

 N 
 

 

 

Nümunə 17.  Ekranda  15 ilə 32 -nin hasilini hesablayan proqram  kodu aşağıdakı kimi 

olar: 

    

      xaricet( 15 * 32 ); 

  

Nəticə: 

 

 480 
 

 

    

Nümunə 18.  14 ilə 17 -nin hasilini hesablayan və ekranda "14 ile 17 –in hasili = "  sətri 

qarşısında müvafiq qiyməti çap edən proqram kodu aşağıdakı kimi olar: 

    

        xaricet("14 ile 17 in hasili = ",  14*17 ); 
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Nəticə: 

 

 14 ile 17-nin hasili = 238   
 

 

 

Nümunə 12.  Ekranda alt-alta   256 ilə 16 -nın hasilini, cemini, ferqini və nisbətini 

hesablaysın və müvafiq izahlı sətir qarşısında çap edən proqram kodu aşağıdakı kimi 

olar: 

     

        xaricet("256 * 16  =  ",  256 * 16, "\y"); 

        xaricet("256 + 16  =  ",  256 + 16, "\y"); 

        xaricet("256 - 16  =  ",  256 - 16, "\y"); 

        xaricet("256 / 16  =  ",  256 / 16, "\y"); 

         

Nəticə: 

 

 256 * 16  =  4096 

 256 + 16  =  272 

 256 - 16  =  240 

 256 / 16  =  16 
 
 

Mövzunun qısa icmalı: 

Bu mövzuda biz əsrin dilində proqramın sadə strukturu ilə tanış olduq, ilk proqramımızı 

tərtib etdik, xaricet əmri ilə tanış olduq. Bu operatorla müxtəlif məlumatları o 

cümlədən sətir, simvol, hesab ifadələrini ardıcıl və alt-alta çap etməyi örgəndik.   

Mövzuya aid suallar. 

1. Əmr nədir? 

 

2. Əsrin dilində ekranda məlumat çap etmək üçün hansı əmr istifadə olunur? 

 

3. Aşağıdakı kod icra olunsa ekranda nə çap olunar? 
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  xaricet("Komputer");   

  

4. Əsrin dilində sətirlər nə cür işarə olunur? 

 

5. Aşağıdakı kod icra olunsa ekranda nə çap olunar? 
 

  xaricet(" 5 + 8 ");    

  

6. Aşağıdakı kod icra olunsa ekranda nə çap olunar? 
 

     xaricet(7 + 9);     

7.    Simvollar nə cür işarə olunur? 

 

8.    Yeni sətir simvolu necə yazılır? 

 

 

Çalışmalar.  

 

Çalışma 1.  Ekranda  "Informatika" sətrini çap edən proqram tərtib edin. 

Nəticə: 

 

 Informatika 

 

 

 

Çalışma 2.  Ekranda  eyni sətirdə bir-birinə "Informatika" və "Kibernetika" 

sətirlərini  çap edən proqram tərtib edin. 

Nəticə: 

 

 InformatikaKibernetika 

 

 



17 
 

Çalışma 3.  Ekranda  eyni sətirdə bir-birindən 3 məsafə simvolu (probel ) aralı   

"Informatika" və  "Kibernetika" sətirlərini  çap edən proqram tərtib edin. 

Nəticə: 

 

 Informatika   Kibernetika 

 

 

Çalışma 4.  Ekranda  alt-alta "Informatika" və "Kibernetika" sətirlərini  çap edən 

proqram tərtib edin. 

Nəticə: 

 

 Informatika 

 Kibernetika 
 

 

Çalışma 5.  Ekranda  biri digərindən  3 sətir aşağıda yerləşməklə  "Informatika" və 

"Kibernetika"  sətirlərini  çap edən proqram tərtib edin. 

Nəticə: 

 

 Informatika 

 

 

  

 Kibernetika 

 

 

Çalışma 6.  Ekranda ulduz "*" simvolu çap edən proqram tərtib edin. 

Nəticə: 

 

 * 

 

  

 

Çalışma 7.  Ekranda ardıcıl 5 ulduz "*" simvolu çap edən proqram tərtib edin. 

Nəticə: 

 

 ***** 
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Çalışma 8.  Ekranda bir-birindən bir məsafə simvolu qədər aralı  ardıcıl 5 ulduz "*"  

simvolu çap edən proqram tərtib edin. 

Nəticə: 

 

 * * * * * 
 

 

  

 

Çalışma 9.  Ekranda bir-birindən bir  üstəgəl  "+" simvolu qədər aralı  ardıcıl 5 ulduz 

"*"  simvolu çap edən proqram tərtib edin. 

Nəticə: 

 

 *+*+*+*+* 
 

 

 

Çalışma 10.  Ekranda aşağıdakı fiqurları çəkən proqram tərtib edin. 

   a. 

 

 * * * * * 

 * * * * * 

 * * * * * 

 * * * * * 

 * * * * * 

  

 

  b. 

 

 * 

 * * 

 * * *  

 * * * * 

 * * * * * 

 
 

 c. 
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 * * * * * 

 *       * 

 *       * 

 *       * 

 * * * * * 

 
 

d. 

 

 + - - - + 

 |       | 

 |       |  

 |       | 

 + - - - + 

 
 

e. 

 

 + + + + + 

 + - - - + 

 + - - - +  

 + - - - + 

 + + + + + 

 
 

Çalışma 11.   Öz adınızı, soyadınızı, doğum tarixinizi və şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini 

ekranda çap edən proqram qurun. 

Çalışma 12.  Ulduz (*) simvollarından istifadə edərək ekranda 10 simvol 

hünddürlüyündə, 5 simvol enində böyük F hərfi yazan proqram tərtib edin. 
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2. Dəyişənlər 
xaricet  əmri ilə biz məlumatları ekranda çap etməyi örgəndik. İndi isə biz proqramın 

məlumatları nə cür yadda saxlaması  və onlarla işləməsi ilə tanış olacayıq. Proqram hər-

hansı məlumatı yadda saxlamaq üçün dəyişənlərdən istifadə edir.  Hər bir dəyişəni elan 

edərkən  yaddaşda onun üçün yer ayrılır.  

 

 Dəyişəni elan etmək  üçün əvvəlcə onun tipini göstəririk, daha sonra isə dəyişənin 

adını yazıb, sonda nöqtəvergül qoyuruq. 

tip dəyişən; 

 

 Əsrin dilində 3 standart tip təyin olunub: tam, kesr və  simvol . Bu tiplər müvafiq 

olaraq tam, kəsr və simvol tipli məlumatlarla işləmək üçün istifadə olunur. Misal üçün 

tam tipdən dey1 adlı dəyişən elan etmək istəsək, kod belə olar: 
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   tam  dey1 ; 

 
Eyni tipdən bir neçə dəyişən elan etmək istəsək onları həm ayrı-ayrı, həm də vergüllə 

ayıraraq bir elan sətrində yerləşdirə bilərik: 

tip  dəyişən1, dəyişən2, dəyişən3   ; 

 

Bəs dəyişənə nə cür adlar verə bilərik? 

Dəyişənlərə ad verərkən aşağıdakı qaydalara əməl etməliyik: 

Dəyişən adı hərflə başlamalıdır 

Dəyişənin adında yalnız hərf, rəqəm və _ simvolundan istifadə edə bilərik. 

Eyni funksiya və ya sinif daxilində(funksiya və siniflərlə irəlidə tanış olacayıq) eyni 

adı iki dəyişənə vermək olmaz. 

Açar sözlərdən, tip adlarından  dəyişən adı kimi istifadə etmək olmaz: proqram, 

var, dovr, xaricet v.s. Hətta a hərfi də əsrin dilində açar söz olduğundan (dovr əmrinda, 

irəlidə tanış olacayıq) a adlı da dəyişən elan etmək olmaz. 

Dəyişən adlarında ə,ü,ö,ı,ş,ç,ğ (kiçik və böyük) hərflərdən istifadə etmək olmaz. 

Aşağıdakılar düzgün dəyişən adlarıdır: x, S1, z45, q___r2.      

Aşağıdakı adlar isə düzgün dəyişən adı deyil:  1x, y-t v.s. 

Dəyişən elan etdikdən sonra ona müxtəlif qiymətlər mənimsədə bilərik. Bunun üçün 

mənimsətmə əmrindan istifadə olunur. 

 

Mənimsətmə əmri 

Mənimsətmə əmri dəyişənə yeni qiymət mənimsətmək üçün istifadə olunur. Bu zaman 

onun əvvəlki qiyməti silinir və onun yerinə yenisi yazılır. Mənimsətmə əmrinun 

sintaksisi aşağıdakı kimidir: 

Dəyişən  =  Qiymət ;  
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Gördüyümüz kimi mənimsətmə əmri 3 hissədən ibarət olur: Dəyişən, bərabərlik 

simvolu və Qiymət. Sonda isə bütün operatorlarda olduğu kimi nöqtəvergül simvolu. 

Burada mahiyyət aşağıdakından ibarətdir: Bərabərliyin sağ tərəfində dayanan Qiyməti 

sol tərəfdə dayanan dəyişənə mənimsət. Başqa sözlə əvvəlki qiymətninin nə 

olmasından asılı olmayaraq bu operatordan sonra dəyişən bərabərliyin sağ tərəfində 

yazılan qiyməti alır. Bu deyilənləri kod ilə aşağıdak kimi göstərək. x dəyişəninə 5 

qiyməti vermək istəsək, yazarıq: 

x = 5;  

Qrafiq olaraq dəyişənin elanın və oan qiymət mənimsədilməsini  aşağıdakı kimi təsvir 

edə bilərik: 

Əvvəlcə x ədyişənin elan edirik: 

   tam  x; 

 

Yaddaşda x dəyişəni üçün yer ayrılır: 

       

x dəyişəninə qiymət mənimsətdirik: 

x = 5; 
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Dəyişənin qiymətinin çap edilməsi. 

xaricet əmri ilə dəyişənin qiymətini çap eləmək üçün dəyişənin adından istifadə olunur. 

Misal üçün x dəyişəninin qiymətini çap eləmək istəsək, yazmalıyıq: 

 xaricet( x ); 

Nümunə  kod belə olar:  
 

  

  tam x ; 

    

  x = 5; 

 

  xaricet(x); 

  

  

Nəticə:  

 

 5 
  

 

 

Bir daha diqqət yetirək ki, dəyişənləri də çap edərkən onların adını cütdırnaq işarəsi 

arasında yazmırıq. Yəni əgər  xaricet(x);  əvəzinə xaricet("x"); yazsaq bu zaman  xaricet 

əmri x –i dəyişən kimi yox sətir kimi görər və ekranda onun qiyməti yerinə x  çap edər.  

Dəyişənin qiymətini çap etdikdə ekranda yalnız onun qiyməti çap olunur, amma 

bundan qabaq izahedici sətir, misal üçün "x  dəyişəni = " v.s. çap etsək və daha sonra x-

in qiymətin çap etsək onda proqram daha başadüşülən olar, aşağıdakı kimi: 

    

  tam x ; 

 

  x = 5; 

 

  xaricet("x -in qiymeti = ", x); 

 

Nəticə:  
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 x -in qiymeti = 5  

 

 

Hələlik ancaq bir dəyişən elan etmişik. Bir dəyişənlə elə də maraqlı kod tərtib eləmək 

olmur. Gəlin ikinci dəyişənimizi də elan edək və daha maraqlı kodlar quraq. Qeyd edim 

ki, proqramda istədiyimiz qədər dəyişən elan edə bilərik. İkinci dəyişənimizin tipi tam, 

adı y –olsun. x ilə eyni tipdən olduğuna görə  onu da x-in elanı sətrində elan edə bilərik, 

vergüllə ayıraraq. 

tam  x, y ; 

 

Hər iki dəyişənə müxtəlif qiymətlər mənimsədək və onların qiymətlərini ekranda çap 

edək: 

 

  tam  x,  y ; 

  

  x = 12; 

  xaricet("x-in qiymeti = ", x, "\y"); 

 

  y = 34; 

  xaricet("y-in qiymeti = ", y, "\y"); 

   

 
Nəticə:  

  

 x-in qiymeti = 12 

 y-in qiymeti = 34 
 

 

 

tam tipdən dəyişən elan etdik,  indi isə digər standart tiplər olan kesr  və simvol  

tiplərini nəzərdən keçirək.  

 

Kəsr tipi 

Kəsr tipi Əsrin dilində kesr açar sözü ilə işarə  olunur.  Bu tip kəsr tipli ədədlərlə 

işləmək üçün istifadə olunur.  Kəsr ədəd tam və qalıq hissədən ibarət olur. Tam və qalıq 

bir-birindən nöqtə ilə ayrılır, misal üçün 7.6,  45.123 v.s. Kəsr tipli q və r dəyişənləri elan 
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edən və onlara müvafiq olaraq 21.9234 və 12.008  qiymətlərini mənimsədən  proqram 

kodu aşağıdakı kimi olar: 

 

  kesr  q, r;    

   

  q = 21.9234;   

  r = 12.008;  

   

  xaricet("q = ", q, "\y"); 

  xaricet("r = ", r, "\y"); 

  

Nəticə:  

  

 q = 21.9234 

 r = 12.008 
 

 

  

Simvol tipi 

Simvol tipi  simvol   açar sözü ilə ifadə olunur və simvol tipli məlumatlarla işləmək 

üçündür. Biz simvol tipi ilə xaricet əmrindən tanışıq.  Aşağıdakı kodda simvol tipindən 

olan dəyişənlərə aid nümunə göstərilir: 

  simvol s, t;    

   

  s = 'A';   

  t = 'z';   

   

  xaricet("s deyisheninin qiymeti = ", s, "\y"); 

  xaricet("t deyisheninin qiymeti = ", t, "\y");  

   

 

Nəticə:  

  

 s deyisheninin qiymeti = A 

 t deyisheninin qiymeti = z 
 

 

Hesablama əmrləri 
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Hesab əmrlərinin bəziləri ilə biz tanışıq, aşağıda isə tam siyahı və əlavə məlumat verilib. 

Əsrin dilində aşağıdakı hesab əmrləri təyin olunub: 

 

   +   Üstəgəl 

   -   Çıxma 

   *   Vurma 

   /   Bölmə 

   %   Qalıq 

 

Üstəgəlmə, Çıxma və Vurma əmrləri ilə biz artıq tanışıq. Onlar tam və kesr tipli 

dəyişənlərə eyni qayda ilə tətbiq olunur. 

 Qalıq əmri - % 

Qalıq əmri  bir ifadənin digərinə bölünməsindən alınan qalığı nəticə olaraq qaytarır. 

Qalıq əmrinin operandları və mənimsədildiyi nəticə tam tipli olmalıdı. Nümunə koda 

baxaq: 

 

   tam x, y, q; 

  

 xaricet("Iki eded daxil edin. \y"); 

 daxilet(x, y); 

  

 //q-ye x-i y-e bolende alinan  

 //qaliq hisseni menimsedek 

 q = x % y; 

  

 xaricet(x," -i ",y, " -e bolende qaliqda qalir ", q, "\y"); 

 

 

Nəticə: 

 

 Iki eded daxil edin. 

 28  5 

 28 -i 5 -e bolende qaliqda qalir 3 
 

 

 Bölmə əmri 

Bölmə əmri  -  /  iki ifadənin birinin digərinə nisbətini hesablayır və nəticənin 

mənimsədildiyi dəyişənin tipindən asılı olaraq fərli nəticə verir. Tam tipli dəyişənə 
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mənimsənəndə ancaq nisbətin tam hissəsini qaytarır. Bu zaman qalığı hesablamaq 

üçün əlavə qalıq əmrindan - % istifadə etməliyik.  kesr tipli dəyişənə mənimsəndikdə 

isə qalığı onluq kəsr şəklində qaytarır(vergüldən sonra ədədlərlə).  Nümunələrə baxaq: 

Nümunə: Aşağıdakı kod iki ifadənin bölünməsindən alınan nəticəni  tam və kəsr tipli iki 

müxtəlif dəyişənə mənimsədir. 

 

 tam x, y, net1; 

 kesr net2; 

  

 xaricet("Iki eded daxil edin. \y"); 

 daxilet(x, y); 

  

 //net1 ve net2 -ye x / y -i menimsedek 

 net1 = x / y; 

 net2 = x / y; 

  

 //net ve net2 -ni cap edek 

 xaricet("net1 = ", net1, "\y"); 

 xaricet("net2 = ", net2, "\y"); 

 

Nəticə: 

 

 Iki eded daxil edin. 

 253 67 

 net1 = 3 

 net2 = 3.776119 
 

 

İzahı:  Gördüyümüz kimi bölməni tam tipli dəyişənə mənimsədəndə qalıq itir, kesr tipli 

dəyişənə mənimsətdikdə isə yox.  

Kesr və Tam tip 

Kesr və tam tipdən olan dəyişələri bir –birinə mənimsədə bilərik. Əgər kəsr tipli 

dəyişəni tam tipli dəyişənə mənimsətsək bu zaman onun yalnız tam hissəsi yeni 

dəyişənə mənimsədilir.  Aşağıdakı koda baxaq: 

Nümunə.  Kəsr tipli dəyişəni tam tipli dəyişənə mənimsədən kod. 

 tam  x; 

 kesr y; 

 

 //kesr tiple y-e her-hansi qiymet menimsedek 
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 xaricet("y-in qiymetini daxil edin. \y"); 

 daxilet(y); 

  

 //tam tipli x -e kesr tipinden olan y-i menimsedek 

 //bu menimsedilme zamani x -e y-in ancaq tam hissesi  

 // menimsedilir 

 x = y; 

  

 //x ve y -i cap edek 

 xaricet("x = ", x, "\y"); 

 xaricet("y = ", y, "\y"); 

 
 

Nəticə: 

 

 y-in qiymetini daxil edin. 

 34.876071 

 x = 34 

 y = 34.876071 
 

 

Bu qaydadan istifadə edib kesr ededin qalıq hissəsini onluq kəsr şəkildə ala bilərik, 

aşağıdakı koda baxaq: 

Nümunə.  Kəsrin qalıq hissəsni onluq kəsr şəklində çap edən proqram. 

 

 tam  x; 

 kesr y, z; 

  

 //kesr tiple y-e her-hansi qiymet menimsedek 

 xaricet("y-in qiymetini daxil edin. \y"); 

 daxilet(y); 

  

 //evvelce y-in tam tam hissesini tapaq 

 // bunun ucun onu tam tipli xdeyishenine 

 // menimsedirik 

 x = y; 

  

 //y-in qaliq hissesini tapmaq ucun ondan  

 //tam hissesini cixib neticeni bashqa 

 // kesr tipli deyishene menimsetmeliyik 

 z = y - x; 

  

 // tam ve kesr hisseleri cap edek 

 xaricet("tam   hisse = ",x ,"\yqaliq hisse = ", z, "\y"); 
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Nəticə: 

 

 y-in qiymetini daxil edin. 

 65.087921 

 tam   hisse = 65 

 qaliq hisse = 0.087921 
 

 

 

Simvol və Tam tip 

Simvol və tam tipli dəyişənləri bir birinə mənimsədə bilərik. Əsrin dili C ailəsi dillərinə 

məxsus olduğundan C ailəsi dillərində (Java, C++, C#, Php v.s. ) oldu]u kimi simvol tipli 

dəyişənləri tam tipli dəyişənlər əvəzinə işlədə bilərik. Əslində simvol tipi tam tipli 

dəyişənlər kimi realizə olunub və hər bir simvolun ədəd qarşılığı var, sadəcə çap 

edərkən simvol tipli dəyişənlər öz ədəd qarşılığı ilə deyil simvol qarşılığı ilə çap 

olunurlar. Biz isə proqramımızla istənilən simvolun ədəd qarşılığını tapa bilərik. Bunun 

üçün ədəd qarşılığını tapmaq istədiyimiz simvolu tam tipli dəyişənə mənimsətməliyik, 

aşağıdakı nümunədə bu göstərilir. 

Nümunə: Simvolların ədəd qarşılıqlarını tapan kod. 

 

 tam  x1, x2, x3, x4, x5; 

 simvol s1, s2, s3, s4, s5; 

  

  

 xaricet("5 simvol daxil edin. \y"); 

 daxilet(s1, s2, s3, s4, s5); 

  

 //simvollarin eded qarshiligini tapmaq ucun 

 //onlari tam tipli deyishenlere menimsedek 

 x1 = s1; 

 x2 = s2; 

 x3 = s3; 

 x4 = s4; 

 x5 = s5; 

  

 //simvolun eded qarshiliqin cap edek 

 xaricet("Daxil etdiyiniz simvollarin eded qarshiliqlari: \y"); 

 xaricet(s1, "\t", x1, "\y"); 

 xaricet(s2, "\t", x2, "\y"); 

 xaricet(s3, "\t", x3, "\y"); 

 xaricet(s4, "\t", x4, "\y"); 
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 xaricet(s5, "\t", x5, "\y"); 

  

 

Nəticə: 

 

 5 simvol daxil edin. 

 + ! = A 9 

 Daxil etdiyiniz simvollarin eded qarshiliqlari: 

 +    43 

 !    33 

 =    61 

 A    65 

 9    57 
 

 

 

Simvolların (ASCİİ) ədədl qarşılığını əks etdirən cədvəl fix Əlavə A –da verilib. 

Mənimsətmə Əmrinə aid nümunələr 

Yuxarıda mənimsətmə əmrinə aid baxdımız nümunələrdə sağ tərəfdə yalnız bir hədd 

iştirak edirdi, misal üçün  x = 12; kodunda sağ tərəfdə yalnız 12 ədədi durur. 

Mənimsətmə əmri isə sağ tərəfdə ədəd, dəyişən, cərgə elementi, obyekt həddi və 

funksiyalardan ibarət istənilən mürəkkəblikli  ifadələrdən istifadə etməyə imkan verir.  

Gəlin nümunələr əsasında mənimsətmə əmrinin bu imkanları və eyni zamanda 

proqramlaşdırma qaydaları ilə tanış olaq. 

Sadə cəbri ifadələr. 

Çalışma 1.  234 ilə 45 ədədinin hasilini x dəyişəninə mənimsədən proqram tərtib edin. 

Həlli: Nümunə kod aşağıdakı kimi olar: 

    

  tam x ; 

   

    

  x = 234 * 45; 

  xaricet("234 * 45 =  ", x); 

   

Nəticə:  

 

 234 * 45 =  10530    
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Çalışma 2.  Kəsr tipli y dəyişəninə (728 + 90) – (34*2 – 8*(54 + 65/3))  ifadəsinin 

qiymətini mənimsədən proqram tərtib edin. y dəyişəninin qiymətini ekranda çap edin. 

Həlli: Nümunə kod aşağıdakı kimi olar: 

   kesr y ; 

   

y = (728 + 90) - (34*2 - 8*(54 + 65/3)); 

xaricet("y  = ", y, "\y"); 

   

Nəticə:  

 

 y  = 1355.333333 

 

 

 

Sağ tərəfdə dəyişənlərdən istifadə 

Mənimsətmə əmrinin sağ tərəfində təkcə ədələr deyil həmçinin dəyişənlərdən də 

istifadə edə bilərik. Aşağıdakı koda baxaq:  

 

  tam x, y ; 

   

  

  x = 15; 

  y = x; 

   

 xaricet("x-in qiymeti  = ", x, "\y"); 

 xaricet("y-in qiymeti  = ", y, "\y"); 

  

  

Proqramda x və y adlı tam tipli 2 dəyişən elan edirik. x dəyişəninə 15 qiyməti 

mənimsədirik. Daha sonra isə y dəyişəninə x –in qiymətini mənimsədirik və hər iki 

dəyişənin qiymətini çap edirik. Əgər bu proqramı icra etsək aşağıdakı nəticəni alarıq: 

 

 x-in qiymeti  = 15 

 y-in qiymeti  = 15   
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Başqa bir nümunəyə baxaq: 

 tam x, y ; 

   

 x = 34; 

 y = x + 5; 

   

 xaricet("x-in qiymeti  = ", x, "\y"); 

 xaricet("y-in qiymeti  = ", y, "\y"); 

  

Bu nümunənin yuxarıdakı nümunədən fərqi sağ tərəfdə dəyişənin və ədədən istifadə 

etməyimizdir. Bu kod icra olunduqda əvvəlcə x dəyişəninin qiyməti ilə 5 hesablanır və 

yekun nəticə y dəyişəninə mənimsədilir. 

 

 x-in qiymeti  = 34 

 y-in qiymeti  = 39   
 
 

 

Biz sağ tərəfdə ədələrlə baxdığımız nümunədə olduğu kimi dəyişənlərdən də istədiyimiz 

qədər istifadə eliyə bilərik. Aşağıdakı kodda bu nümayiş olunur: 

 

  tam  x, y ,z , q; 

   

    x = 11; 

  y = 2*(x + 5); 

  z = 10*y + (5 - x)*x; 

  q = (x + y + z)*(z  2*x); 

   

  xaricet("x-in qiymeti  = ", x, "\y"); 

  xaricet("y-in qiymeti  = ", y, "\y"); 

  xaricet("z-in qiymeti  = ", z, "\y"); 

  xaricet("q-un qiymeti  = ", q, "\y"); 

   

 

Kodu icra edək və nəticəyə baxaq: 

 

 x-in qiymeti  = 11 

 y-in qiymeti  = 32 

 z-in qiymeti  = 254 

 q-un qiymeti  = 68904    
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Dəyişənin öz qiymətindən istifadə etmə 

Bəs sağ tərəfdə sol tərəfdəki dəyişənin özündən istifadə etmək olar? Bu zaman konflikt 

yaranmazki? Əlbəttdə olar. Misal üçün əgər biz x = x + 9; yazsaq bu zaman əvvəlcə sağ 

tərəf hesablanacaq və bu hesablama x-in köhnə qiyməti ilə aparılacaq, nəticə isə x-in 

yeni qiymətinə mənimsədiləcək. Bu üsuldan dəyişənin qiymətini müəyyən qədər(dəfə) 

artırıb(azaltmaq ) üçün istifadə olunur. İrəlidəki proqram nümunələrində bu qaydadan 

istifadə edəcəyik. Aşağıdakı koda baxaq: 

   tam x ; 

   

   x = 10; 

   xaricet("x evvel  =  ", x, "\y"); 

   

   x  = x + 1; 

   xaricet("x sonra =  ", x); 

   

Nəticə:  

 

 x evvel  =  10 

 x sonra  =  11 
 

 

 

Proqramda şərhlər 

Proqram kodlarının müxtəlif yerlərində görülən iş barəsində məlumat vermək üçün   

şərhlərdən istifadə olunur. Şərhlər birsətirli və çoxsətirli olurlar. Şərhlər yalnız 

proqramın mənbə kodunu oxuyan proqramçıya həmin kod barəsində məlumat vermək 

üçündür, kompilyator proqramı kompilyasiya edərkən şərhləri nəzərə almır. Bir çox 

hallarda isə şərhlərdən proqramdakı səhvlərin tapılması üçün istifadə olunur. Bu zaman 

kodun bu və ya digər hissəsini şərh kimi göstərməklə kompilyasiyadan kənarlaşdırır və 

nəticəni yoxlayırlar. 

 

Təksətirli şərhlər 

Əsrin dilində təksətirli şərhlər iki ardıcıl bölmə  ‘/’ simvolu kimi işarə olunur: 

// 
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Proqram kodunun istənilən sətrində bu simvolları ardıcıl yazsaq həmin yerdən sətrin 

sonuna kimi olan hissə  şərh hesab olunur və proqram koduna aid olunmur.  Misal 

üçün: 

//bu teksetirli sherhe numunedir 

 

Çoxsətirli şərhlər 

Çoxsətirli şərhlər  ardıcıl bölmə  ‘/’  və ulduz ‘*’ simvolları ilə  ‘*’ və ‘/’ simvolları 

arasında qalan mətn hesab olunur: 

/* coxsetirli sherhe numune 

  Bura yazilanlari kompilyator nezere almir 

*/ 

 

Daxiletmə əmri 

Indiyə kimi baxdığımız proqram nümunələrində həmişə dəyişənlər elan edir, bu 

dəyişənlər üzərində müxtəlif hesablamalar aparır və ekranda məlumat çap edirdik.  

Bəs proqram icra oluna – oluna istifadəçi tərəfindən ona hansısa məlumat ötürmək 

mümkündürmü? 

Əlbətdə mümkündür, bunu daxilet əmri vastəsilə edə bilərik. Daxilet əmri istifadəçinin 

klaviaturadan daxil etdiyi qiymətləri dəyişənlərə mənimsədir. Daxilet əmrinin 

sistaksisi, xaricet əmrina oxşardır, aşağıdakı kimidir: 

daxilet ( dəyişən  ) ; 

daxilet açar sözünü yazıb mötərizə açırıq və mötərizə arasında istifadəçinin qiymət 

mənimsətməsini istədiyimiz dəyişəni yazırıq, sonda isə nöqtə vergül. Daxilet əmri də 

mənimsətmə əmri kimidir. Sadəcə mənimsətmə əmrində dəyişənə mənimsədilməli 

olan yeni qiymət əmrin sağ tərəfində göstərilirdi, daxilet əmrindan isə istifadəçi daxil 

etdiyi qiymət dəyişənə mənimsədilir. Belə ki, daxilet əmri icra olunan zaman proqram 

istfadəçidən hər-hansı qiyməti daxil etməsini gözləyir və  istifadəçinin daxil etdiyi 

qiyməti  göstərilən dəyişənə mənimsədir.Daxilet əmrinin qrafik təsviri aşağıdakı kimi 

olar: 
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daxilet(x); 

proqram istifadəçidən hər-hansı qiymət daxil etməsini gözləyir: 

 

İstifadəçi klaviaturadan hər-hans, misal üçün 56 qiymətini daxil edir: 

 

İstifadəçinin daxil etdiyi qiyməti proqram qəbul edir: 

 

və x dəyişəninə mənimsədir: 



36 
 

 

Qeyd edim ki, proqram icra olunan zaman məlumatı təkcə istifadəçidən deyil, müxtəlif  

digər mənbələrdən, o cümlədən proqram kanallarından , şəbəkə kanallarından, sərt 

disk fayllarından v.s. yerlərdən qəbul edə bilər. Bütün bunlar çətinliyi artırılmış 

proqramlaşdırma kursunun mövzusudur və hazırki dərsliyin gələcək buraxılışlarında 

dərsliyə əlavə olunması nəzərdə tutulub.   Hələlik isə yalnız istifadəçi tərəfindən daxil 

edilən məlumatlarla kifayətlənəcəyik.  

 

Kod nümunələri. 

Aşağıdakı koda baxaq: 

  tam x; 

  

  daxilet(x); 

   

 

Qrafik təsvirdə izah elədiyimiz kimi, bu proqramı icra etsək kansol (qara) pəncərəsi 

açılar və bizim klaviaturadan hər-hansı qiymət daxil etməyimizi gözləyər. Biz misal 

üçün 5 daxil etsək bu qiymət x dəyişəninə mənimsədilər.  Bunu yoxlamaq üçün daxilet 

əmrindən sonra  x dəyişənin qiymətini çap edə bilərik: 

 

  tam x; 

  

  daxilet(x); 

  xaricet(x); 

 

Nəticə:  
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 5 

 5 
 

 

İstifadəçi rahatlığı 

Bir proqramçı kimi həmişə təkcə məsələnin alqoritmik hissəsinin həlli ilə 

kifayətlənməməli, tərtib etdiyimiz proqram məhsulunun istifadəçilər üçün də 

rahatlığını düşünməliyik. Misal üçün yuxarıdakı proqram icra olan zaman əvvəlcə qara 

ekran gəlir və “baxır”  istifadəçinin üzünə . Əgər biz proqramın bizdən hər-hansı 

qiymət daxil etməli olduğumuzu gözlədiyini bilməsək(x dəyişəni üçün) nə etməli 

olduğumuzu bilmərik. Buna görə yaxşı olar ki, nə iş görmək lazım olduğunu proqram 

istifadəçiyə bildirsin. Baxdığımız halda proqram istifadəçidən ədəd gözlədiyindən biz 

istifadəçiyə hər-hansı ədəd daxil etməli olduğunu bildirməliyik. Bunun üçün xaricet 

əmrindən istifadə edə bilərik. Nümunə kod aşağıdakı kimi olar: 

 

   tam x; 

   

    

  //istifadeciye eded daxil etmeli oldugunu bildiririk 

  xaricet("Her-hansi eded daxil edin.\y"); 

 

  daxilet(x); 

  xaricet(x); 

   

 

Nəticə:  

 

 Her-hansi eded daxil edin. 

 42 

 42 
 

 

İstifadəçi qiymət daxil etdikdən sonra proqram həmin qiyməti təkrar ekranda çap edir. 

Yenə də əlavə izahedici məlumat çap etməklə proqramı daha başa düşülən edə bilərik: 

 

 tam x; 

   

   //istifadeciye eded daxil etmeli oldugunu bildiririk 

   xaricet("Her-hansi eded daxil edin.\y"); 
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   daxilet(x); 

   xaricet("Siz daxil etdiniz ", x );   

  

Nəticə:  

 

 Her-hansi eded daxil edin. 

 35 

 Siz daxil etdiniz 35 
 

 
 

Gördüyümüz kimi proqramı bu nətyicəsi əvvəlkindən xeyli dərəcədə daha cəlbedicidir 

Daxiletmə əmri ilə eyni zamanda  bir neçə dəyişənə qiymət mənimsədə bilərik. Bunun 

üçün onları vergüllə ayırmalıyıq: 

daxilet ( dəyişən1, dəyişən2, dəyişən3  ) ; 

 

İki ədədin cəmi proqramı. 

Tərtib edəcəyimiz növbəti proqramda biz istifadəçinin daxil etdiyi iki ədədin cəmini 

hesablayacayıq. Əvvəlcə görəcəyimiz işi məntiqi hissələrə ayıraq.  

İlk olaraq istifadəçiyə iki ədəd daxil etməli olduğunu bildirməliyik. Bu işi görən müvafiq 

kod aşağıdakı kimi olar: 

 xaricet("Her-hansi  iki eded daxil edin.\y"); 

Daha sonra istifadəçinin daxil etdiyi ədədləri əvvəlcədən elan etdiyimiz dəyişənlərə 

mənimsətməliyik. Tutaq ki, dəyişənlərin elanında tam tipli x və y adlı dəyişən elan 

etmişik. Bu dəyişənlərə istifadəçinin daxil etdiyi qiymətləri aşağıdakı kimi mənimsədə 

bilərik: 

daxilet(x, y); 

 

Bu operator icra olunanda proqram istifadəçinin klaviaturadan iki ədəd daxil etməsini 

gözləyəcək və daxil olunan ədələr müvafiq olaraq x və y dəyişənlərinə 

mənimsədiləcək. Növbəti və sonuncu iş x və y –in cəmini ekranda çap etməkdir. 

Xaricet  əmri ilə bunu aşağıdakı kimi yaza bilərik: 
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xaricet("Sizin daxil etdiyiniz ededlerin cemi = ", x+y); 

  

tam tipli x və y dəyişənlərini isə aşağıdakı kimi elan edə bilərik: 

   tam x, y; 

   

Bütün bunları bir yerə toplasaq yekun proqram kodu aşağıdakı kimi olar: 

    

  tam x, y; 

   

  xaricet("Her-hansi iki eded daxil edin.\y"); 

  daxilet(x, y); 

  xaricet("Sizin daxil etdiyiniz ededlerin cemi = ", x+y); 

  

Nəticə:  

 

 Her-hansi iki eded daxil edin. 

 6 

 8 

 Sizin daxil etdiyiniz ededlerin cemi =  14 
 

 

Yuxarıdakı  nümunədə cəmi xaricet əmri hesabladı, lakin biz əlavə dəyişən elan etməklə 

də cəmi hesablaya bilərdik. Nümunə koda baxaq: 

  tam x, y, z; 

   

  xaricet("Her-hansi iki eded daxil edin.\y"); 

  daxilet(x, y); 

   

  //x ve y-in cemin z te menimsedirik 

  z = x + y;   

   

  // z-in qiymetin cap edirik 

  xaricet("Sizin daxil etdiyiniz ededlerin cemi = ", z); 

   

Nəticə:  

 

 Her-hansi iki eded daxil edin. 

 7 

 15 

 Sizin daxil etdiyiniz ededlerin cemi =  22 
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Çalışma 1.  İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədədin hasilini hesablayan proqram tərtib edin.  

Həlli: Nümunə kod aşağıdakı kimi olar: 

tam x, y, z; 

 

 xaricet("Her-hansi iki eded daxil edin.\y"); 

 daxilet(x, y); 

  

 //x ve y-in hasilini z -te menimsedirik 

 z = x * y;   

  

 // z-in qiymetin cap edirik 

 xaricet("Sizin daxil etdiyiniz ededlerin hasili = ", z); 

  

 Nəticə:  
 

  Her-hansi iki eded daxil edin.    

  32 

  89 

  Sizin daxil etdiyiniz ededlerin hasili =  2848 
 

 

 

Çalışma 2.  İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədədin nisbətini (tam hissə )hesablayan 

proqram tərtib edin.  

Həlli: Nümunə kod aşağıdakı kimi olar: 

tam x, y, z; 

 

xaricet("Her-hansi iki eded daxil edin.\y"); 

daxilet(x, y); 

  

 //x ve y-in nisbetini z -te menimsedirik 

 z = x / y;   

  

 // z-in qiymetin cap edirik 

 xaricet("Sizin daxil etdiyiniz ededlerin nisbeti = ", z); 

  

Nəticə:  

 

 Her-hansi iki eded daxil edin. 

 36 

 12 

 Sizin daxil etdiyiniz ededlerin nisbeti = 3 
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  Çalışma 3.  İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədədin birinin  digərinə bölünməsindən alınan 

tam və qalıq hissəni hesablayan proqram tərtib edin. 

Həlli:   

  tam x, y, z, q; 

 

  xaricet("Her-hansi iki eded daxil edin.\y"); 

  daxilet(x, y); 

   

  // x-in y-e bolunmesinin tam hissesini  

  // z-te menimsedek 

  z = x / y ; 

   

  // x-in y-e bolunmesinin qaliq hissesini  

  // q-ye menimsedek 

  q = x % y ; 

   

  //her iki neticeni cap edek 

  xaricet("Tam hisse   =  ", z,  "\y"); 

  xaricet("Qaliq hisse =  ", q,  "\y"); 

   

Nəticə: 

 

 Her-hansi iki eded daxil edin. 

 25  

 7 

 tam hisse = 3 

 qaliq = 4 
 

 

 

İnkrement və Dekrement. 

İnkrement və dekrement operatorları dəyişənin qiymətini bir vahid artırmaq və 

azaltmaq üçün istifadə olunur. 

İnkrement operatorunun sintaksisi aşağıdakı kimidir: 

dəyişən++ ; 

və ya  



42 
 

++dəyişən ; 

Burada inkrement (++) işarəsinin dəyişəndən əvvəl və ya sonra qoyulmasının fərqi 

yoxdur. Nəticədə dəyişənin qiyməti 1 vahid artmış olar.   

Dekrement operatoru -- (minusminus) kimi işarə olunur və dəyişənin qiymətin 1 vahid 

azaldır.  İnkrement və dekrement yalnız sərbəst şəkildə işlədilə bilər, hələlik onların 

ifadə daxilində istifadəsi dəstəklənmir. Nümunə koda baxaq: 

 

   tam x; 
    

   x = 12; 

   xaricet("x = ", x , "\y"); 
    

   x++; 

   xaricet("x = ", x , "\y"); 

    

   

  
 

  x = 12 

  x = 13  

  
 

Suallar:  

1) Dəyişən nədir? 

 

2) var açar sözü nəyi bildirir? 

 

3) Hansı stadart tipləri tanıyırsınız? 

 

4) Dəyişən adları nə ilə başlamalıdır? 

 

5) Dəyişən adı rəqəmlə başlaya bilər? 

 

6) Dəyişən adında rəqəmdən istifadə etmək olar? 

 

7) Aşağıdakılardan düzgün və yanlış dəyişən adlarını seçin: 

x, x1, x_1, x-1, x+1, 1x, 1_x 

 

8) Mənimsətmə əmri hansı simvollar işarə olunur? 
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9) Mənimsətmə əmri nə məqsəd üçün istifadə olunur? 

 

10) x dəyişəninə 12 qiymətini mənimsədən kod necə olar? 

 

11) daxilet əmri nə məqsəd üçün istifadə olunur? 

 

12) Şərh nədir və nə məqsəd üçün istifadə olunur? 

 

13) Nəçə cür şərh təyin olunub? 

 

Çalışmalar 

Çalışma 1: Proqramda  tam tipli x dəyişəni elan edin. x dəyişəninə istifadəçinin daxil 

etdiyi qiyməti mənimsədin və bu qiyməti ekranda çap edin. 

Çalışma 2: Çalışma 1 –i kesr və simvol tipli dəyişənlərlə tərtib edin. 

Çalışma 3: İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədədin hasilini ekranda çap edən proqram tərtib 

edin. 

Çalışma 4: İstifadəçinin daxil etdiyi 5 tam ədədi ekranda əks sıra ilə (istifadəçinin daxil 

etdiyi sıranın əksinə) çap edən proqram tərtib edin. 

Nümunə nəticə:   

 

 5 eded daxil edin: 

 12 3 54 67 890 

 Sizin daxil etdiyiniz ededler eks sira ile 

890  54 3 12 
 

 

Çalışma 5:  Çalışma 4-ü kesr və simvol tipli dəyişənlərdən istifadə etməklə tərtib edin.  

Çalışma 6:  İstifadəçinin daxil etdiyi 10 ədədin cəmini hesablayan proqram tərtib edin. 

Çalışma 7:  Elə proqram tərtib edin ki, istifadəçidən 10 ədəd daxil etməsini istəsin və 

onlardan ilk beş ədədin cəmi  ilə sonrakı beş ədədin cəmini ayrı-ayrılıqda çap etsin. 

Nümunə nəticə: 
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 10 eded daxil edin: 

 12 3 45 8 67 111 90 67 87 3 

 Ilk 5 ededin cemi 

 12  + 3 + 45 + 8 + 67 = 135 

 Son 5 ededin cemi 

112 + 90 + 67 + 87 + 3 = 359 

 

 

Çalışma 8:  7-ci çalışmanı elə tərtib edin ki, proqram cəmləri hesabladıqdan sonra 

onların nisbətini də çap etsin(ilk beş ədədin cəmi ilə son beş ədədin cəmlərinin 

nisbətin). 

Çalışma 9:  Aşağıdakı simvolların ədəd qarşılığını çap edən proqram tərtib edin. 

'A', '(', ':', '7' 

 

Çalışma 10:  Yuxarıdakı çalışmaların həlli üçün tərtib etdiyiniz bütün proqram 
mətnlərinə öz adınızı şərh olaraq əlavə edin. Proqramın müxtəlif yerlərinə izahedici 
şərhlər əlavə edin. 
 

Çalışma 11:  Radiusu verilən kürənin həcmini hesablayan proqram qurun. 

        V = 4/3r3 (üçdə 4 pi r kub) 

Çalışma 12:  Düzbucaqlının eni və uzunluğu veriləndə onun perimetrini hesablayan 

proqram qurun. 

  P = 2(en + uzunluq) 

Çalışma 13:  Elə proqram qurun ki, saatı və dəqiqəni daxil edəndə cəmi dəqiqələri 

hesablasın, misal üçün 1 saat 30 dəq = 90 dəq. 

Çalışma 14:  Elə proqram qurun ki, dəqiqələr veriləndə cəmi saatlar və qalan dəqiqələri 

çap etsin, misal üçün (90 dəq = 1 saat 30 dəq) 

Çalışma 15:  İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədədin həndəsi(hasilin saya nisbəti) və 

ədədi(cəmin saya) ortalarını hesablayan proqram tərtib edin. 

Çalışma 16:  İstifadəçinin daxil etdiyi 5 ədədin həndəsi(hasilin saya nisbəti) və 

ədədi(cəmin saya) ortalarını hesablayan proqram tərtib edin. 
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II HİSSƏ 

 

Mürəkkəb 

Operatorlar 
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3. Şərt operatoru 

Bir çox hallarda proqramda verilmiş əməliayyatın icra olunması hər-hansı şərtdən asılı 

olur. Bu zaman şərt operatorundan istifadə olunur.  Şərt operatorunun sintaksisi 

aşağıdakı kimidir: 

  eger (şərti ifadə)  

 

   emeliyyat 

  

  yoxsa 

 

   diger emeliyyat 

 

Bu şərt operatorunun tam formasıdır.  Bu zaman mötərizə daxilində verdiyimiz şərti 

ifadə doğru qiymət alsa, başqa sözlə verdiyimiz  şərt ödənsə, əməliyyatlar icra 

olunacaq. Ödənməsə yoxsa açar sözündən sonra yazdığımız əməliyyat icra olunacaq. 

Lakin əgər  şərtin ödənmədiyi halı nəzərə almaq tələb olunmursa   şərt operatorunun 

daha sadə formasından istifadə edə bilərik, aşağıdakı kimi: 

  eger (şərti ifadə)   

 

   emeliyyat 

 

Nümunə kodlara keçməzdən öncə şərti ifadələr məsələsinə də aydınlıq gətirək. 

Şərti İfadələr 

Şərt ifadələr elə ifadələrə deyilir ki, onların doğru  və ya yalan olması barədə bir söz 

demək mümkün olsun. Biz indiyə kimi hesablama ifadələrilə tanış olmuşduq, misal 

üçün:  

4+5*3 

 Bu adi hesablama ifadəsidir. Biz onun cavabını hesablaya bilərik (19), ancaq onun 

doğru  və ya yalan olması barədə bir söz deyə bilmərik.  Ancaq indi aşağıdakı şərti 

ifadəyə baxaq:  
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 5 + 3*3   >  12 

Burada biz müqaisə operatoru olan  > - böyükdür operatorundan istifadə etdik. Burada 

artıq  biz bu ifadənin doğru  və ya yalan olması barədə bir söz deyə bilərik. Bunun 

üçün əvvəlcə sağ tərəfi hesablayırıq, 14 və əminliklə deyirik ki, bu ifadə doğrudur, çünki 

14 həqiqətən də 12 –dən böyükdür.  

Şərti ifadələr iki cür olur: sadə və mürəkkəb. Sadə şərti ifadələr ədədlər, dəyişənlər və 

ya cəbri ifadələrdən müqaisə operatorları vastəsilə yaradılır. Mürəkkəb şərti ifadələr 

isə bir neçə sadə şərti ifadənin məntiq operatorları ilə birləşdirilməsindən alınır.  

Sadə şərti ifadələr 

Sadə şərti ifadələr  təyin etmənin qaydası aşağıdakı kimidir: 

  Sol_Tərəf Müqaisə_Operatoru   Sağ_Tərəf  

Sol və Sağ tərəflərdə yuxarda qeyd etdiyimiz kimi ədədlərdən, dəyişənlərdən, cəbr 

ifadələrdən istifadə edə bilərik.  Nümunə üçün aşağıdakı sadə şərti ifadələrə baxaq: 

1 > 9 

 

5 == 5 

 

3 != 9 

 

x < y 

 

2*(x + y) == 12 

 
Birinci şərti ifadə 1 > 9  ifadəsidir. 1  9-dan böyük olmadığına görə bu şərti ifadə yalan 

qiyməti alır. Növbəti şərti ifadə 5 == 5 , 5 bərabərdir 5 şərti ifadəsidir.  Bu ifadə doğru 

qiymət alır. 

Qeyd: Əsrin dilində və eləcə də bütün C ailəsi dillərində bərabərlik operatoru iki ardıcıl bərabərlik 

simvolu vastəsilə göstərilir, ==. 

Növbəti şərt 3 != 9 , 3 fərqlidir 9 şərtidir. Bu şərt doğru qiymət alır. x < y şərti o vaxt 

doğru qimət alır ki, x dəyişəninin qiyməti y dəyişəninin qiymətindən kiçik olsun.  Eyni 

qayda ilə  2*(x + y) == 12 şərti ifadəsi də proqramın icrası zamanı x və y dəyişənlərinin 

qiymətindən asılı olaraq doğru və ya yalan qiymət ala bilər.  



48 
 

Gördüyümüz kimi sadə şərti ifadələrdə müqaisə operatorlarından, ədəd və dəyişənlərin 

qiymətlərindən istifadə elədik. 

Müqaisə operatorları 

 Əsrin dilində aşağıdakı müqaisə operatorları təyin olunub: 

   Bərabərdir   -   == 

  Fərqlidir  -   != 

   Böyükdür -  > 

  Kiçikdir  -  < 

      BöyükdürBərabərdir -   >=    

  KiçikdirBərabərdir  -   <= 

Gəlin bunların hər birinə ayrılıqda baxaq.   

  Bərabərdir   -   == 

Bərabərdir müqaisə operatoru verilmiş iki ifadənin qiymətləri bərabər olanda doğru, 

əks halda yalan qiyməti alır. Nümunələrə baxaq: 

 

 

 

 

 

 

Fərqlidir  -   != 

Fərqlidir müqaisə operatoru Bərabərdir müqaisə operatorunun əksidir. Əgər verilmiş 

iki ifadənin qiyməti fərqli olsa doğru, bərabər olsa yalan qiyməti alır. 

 Nümunələrə baxaq: 

1 == 1 doğru 

1 + 2 == 3 doğru 

0 == 5 yalan 

1*(2 + 4) == 346 yalan 

1 != 1 yalan 
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Böyükdür  > 

Böyükdür müqaisə operatoru sol tərəf sağ tərəfdən böyük olanda doğru, əks halda (sol 

tərəf sağ tərəfdən kiçik və ya ona bərabər olanda) yalan qiyməti alır. Nümunələrə 

baxaq: 

 

 

 

 

BöyükdürBərabərdir -   >=    

BöyükdürBərabərdir müqaisə operatoru sol tərəf sağ tərəfdən böyük və ya bərabər 

olanda doğru, əks halda (sol tərəf sağ tərəfdən kiçik olanda) yalan qiyməti alır. 

Nümunələrə baxaq: 

 

 

 

 

 

Kiçikdir və KiçikdirBərabərdir müqaisə operatoru da analoji qiymətlənir. 

 

Praktika: 

1 + 2 != 3 yalan 

0 != 5 doğru 

1*(2 + 4) != 346 doğru 

1 > 1 yalan 

1 + 2 > 3 yalan 

0 > 5 yalan 

1234 > 346 doğru 

1 >= 1 doğru 

1 + 2  >=  3 doğru 

0 != 5 yalan 

1*(2 + 4) != 346 yalan 
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Nümunə 1. 

  

  eger (5 < 10)   

    xaricet("Besh  ondan kicikdir. \y"); 

  yoxsa 

    xaricet("Besh  ondan kicik deyil. \y"); 

    

 

Nəticə: 

 

 Besh  ondan kicikdir. 

  

 

 

İzahı: 

 Şərt operatorundan istifadə olunan şərti ifadə  5 < 10 kimidir.  Aydın məsələdir 
ki, bu şərt ödənir. Ona görə də şərt daxilində verilmiş əməliyyat  ( xaricet("Besh  
ondan kicikdir. \y"); )  icra olunacaq, yoxsa açar sözündən sonra yazdığımız 
əməliyyat isə icra olunmayacaq. 
 

Nümunə 2. 

 

  eger ( 4 != 2 + 2 ) 

 xaricet("Dord Iki ile ikinin ceminden ferqlidir. \y");          

  yoxsa              

  xaricet("Dord Iki ile ikinin ceminden ferqli deyil. \y"); 

 

Nəticə: 

 

 Dord Iki ile ikinin ceminden ferqli deyil. 
  

 

İzahı: 

 Şərt operatorundan istifadə olunan şərti ifadə  4 != 2 + 2 kimidir.  Aydın 
məsələdir ki, bu şərt ödənmir. Ona görə də şərt daxilində verilmiş əməliyyat  yox, 
yoxsa açar sözündən sonra yazdığımız əməliyyat isə icra olunmayacaq. 
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Çalışma 1.  Elə proqram tərtib edin ki, İstifadəçinin daxil etdiyi ədədin 10-dan böyük və 

ya kiçik olduğunu müəyyən etsin. 

Həlli. Nümunə kod aşağıdakı kimi olar. 

  tam  x; 

 

 

  xaricet("Her-hansi eded daxil edin.\y");   

 daxilet(x); 

  

 eger (x > 10)   

   xaricet(x, " 10 - dan boyukdur \y"); 

 yoxsa 

   xaricet(x, " 10 - dan kicikdir \y"); 

   

Nəticə: 

 

 Her-hansi eded daxil edin. 

 34 

 34  10 - dan boyukdur 

  
 

 

İzahı: 

Proqram icra olunan zaman bizdən hər-hansı ədəd daxil etməmizi istəyir. Daha sonra 

şərt operatoru ilə daxil etdiymiz ədədin 10-dan böyük olub-olmamasını yoxlayır. Əgər 

10-dan böyük ədəd daxil etsək   şərt ödənir və şərtdən sonra gələn ,apet operatoru icra 

olunur,  əks halda isə yoxsa  açar sözündən sonra gələn operator icra olunur. Proqramı 

bir daha icra edək və bu dəfə 10 –dan kiçik ədəd daxil edək.  

 

 Her-hansi eded daxil edin. 

 2 

 2  10 - dan kicikdir 
 

 

 

Çalışma 2.  İstifadəçinin daxil etdiyi ədədin  3 -ə qalıqsız bölündüyünü müəyyən edən 

proqram tərtib edin. 

 Həlli. Nümunə kod aşağıdakı kimi olar. 
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  tam  x; 

   

   xaricet("Her-hansi eded daxil edin.\y"); 

  daxilet(x); 

   

  eger (x%3 ==  0)   

    xaricet(x, " 3 e qaliqsiz bolunur \y"); 

  yoxsa 

    xaricet(x, " 3- e qaliq ile bolunur \y"); 

    

Nəticə: 

 

 Her-hansi eded daxil edin. 

 45 

 45 3 -e qaliqsiz bolunur 
 

 

 

Çalışma 3.  İstifadəçinin daxil etdiyi ədədlərin bərabər olub-olmadığını müəyyən edin. 

 Həlli. Nümunə kod aşağıdakı kimi olar. 

  tam  x, y; 

   

  xaricet("Birinci eded daxil edin.\y"); 

 daxilet(x); 

  

  xaricet("Ikinci eded daxil edin.\y"); 

 daxilet(y); 

  

 eger (x == y)        

   xaricet(x, " ile ", y,  " eynidir \y");      

 yoxsa              

   xaricet(x, " ile ", y,  " ferqlidir \y"); 

 

Nəticə1: 

 

 Birinci ededi daxil edin. 

 23 

 Ikinci ededi daxil edin. 

 45 

 23 ile 45 ferqlidir  
 

 

 

Nəticə2: 
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 Birinci ededi daxil edin. 

 65 

 Ikinci ededi daxil edin. 

 65 

 65 ile 65 eynidir 
 

 

 

Çalışma 4.  İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədəddən böyüyünü tapan proqram tərtib edin. 

 Həlli. Nümunə kod aşağıdakı kimi olar. 

 tam  x, y; 

 

  xaricet("Birinci ededi daxil edin.\y"); 

  daxilet(x); 

    

   xaricet("Ikinci ededi daxil edin.\y"); 

  daxilet(y); 

   

  eger (x > y)         

    xaricet(" en boyuk ", x,  " -dir \y");    

  yoxsa              

    xaricet( " en boyuk ", y,  " -dir \y"); 

    

Nəticə: 

 

 Birinci eded daxil edin. 

 45 

 Ikinci eded daxil edin. 

 67 

  en boyuk 67 -dir 
 

 

 

Çalışma 5.  İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədədin cəminin 60-a bərabər olduğunu 

müəyyənləşdirən proqram tərtib edin. 

 Həlli. Nümunə kod aşağıdakı kimi olar. 

  tam  x, y; 

   

  xaricet("Birinci ededi daxil edin.\y"); 

  daxilet(x); 

   

   xaricet("Ikinci ededi daxil edin.\y"); 
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  daxilet(y); 

   

  eger (x + y == 60)          

    xaricet(x, " ile ", y,  " -in cemi 60 eliyir \y");    

  yoxsa              

    xaricet(x, " ile ", y,  " -in cemi 60 -dan ferqlidir \y");    

    

Mürəkkəb Şərti İfadələr 

İndiyə kimi baxdığımız nümunələrdə şərti ifadə yalnız bir şərtdən ibarət olurdu. Bunlar 

adlanır sadə şərti ifadələr. Mürəkkəb şərti ifadələr isə  iki və daha çox sadə şərti 

ifadənin məntiq operatorları ilə birləşməsi nəticəsində yaranır. Əsrin dili aşağıdakı 

məntiq operatorlarını dəstəkləyir: 

  ve  - operatoru. 

 veya  - operatoru. 

Bu operatorlar vastəsilə istənilən sayda şərti ifadələri birləşdirmək olar. Gəlin bunlarla 

ayrı-ayrılıqda tanış olaq. 

ve operatoru  

ve(və) operatoru ilə yaranan mürəkkəb şərti ifadə yalnız və yalnız o vaxt doğru qiymət 

alır ki, onun birləşdirdiyi şərti ifadələrin hər biri ayrı-ayrılıqda doğru qiymət alsın.  Əgər 

heç olmasa bir şərti ifadə yalan qiymət alsa bu zaman digərlərinin doğru olub-

olmamasından asılı olmayaraq bütün mürəkkəb şərti ifadənin yekun nəticəsi yalan 

olacaq.  

Nümunələrə baxaq: 

 

1 == 1 ve 3+2 > 4   doğru 

2 != (1 + 1) ve 3 < 10   yalan 

2 > 1 ve 3 > 2 ve 4 > 3   doğru 

1 < 2 ve 2 < 3 ve 3 < 4 ve 4 < 4   yalan 
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Birləşmədə iştirak edən sadə şərti ifadələri mötərizəyə alıb-almamaq özümüzdən 

asılıdır.  Amma bir neçə birləşmədən ibarət mürəkkəb şərti ifadəni mötərizəyə alanda 

idqqətli olmaq lazımdır. Bu barədə biraz sonra danışacayıq. 

 

veya operatoru 

veya (vəya) operatoru  o vaxt doğru qiymət alır ki, onun birləşdirdiyi şərti ifadələrdən 

heç olmasa biri doğru qiymət alsın. Yəni veya ilə birləşən şərti ifadələrin heç olmasa 

birinin doğru olması kifayət eliyir ki, bütövlükdə mürəkkəb şərti ifadə doğru  olsun, 

digərlərinin qiymətindən asılı olmayaraq.  veya ilə birləşən şərti ifadə o vaxt yalan 

qiymət alır ki, bu bitləşmədə iştirak edən hər bir şərti ifadə yalan qiymət alsın. 

Nümunələrə baxaq: 

 

Yuxarıda qeyd elədiyimiz kimi mürəkkəb şərti ifadələri tərtib edərkən mötərizələrdən 

istifadəyə diqqət yetirmək lazımdır.  ve və veya operatorlarının təsir sahəsi mötərizələr 

daxilində qüvvədə olur.  Nümunələrə baxaq: 

 (1 > 0 ve 2 !=3)   veya (4 == 2 + 2)   doğru 

 (1 > 0 veya 2 !=3) ve   (4 == 2 + 2)   doğru 

 (1 > 5 veya 2 ==3) ve   (4 == 2 + 2)   yalan 

  

 

Çalışma 6.  İstifadəçinin daxil etdiyi hər iki ədədin 15-dən böyük olduğunu  müəyyən 

edən proqram tərtib edin. 

 Həlli. Nümunə kod aşağıdakı kimi olar. 

  tam  x, y; 

 

   xaricet("Birinci ededi daxil edin.\y"); 

  daxilet(x); 

1 == 1 veya 3+2 > 4   doğru 

2 != (1 + 1) veya 3 < 10   doğru 

2 > 12 veya 3 > 32 veya 4 > 43   yalan 

1 < 2 veya 2 < 3 veya 3 < 4 veya 4 < 4   doğru 
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   xaricet("Ikinci ededi daxil edin.\y"); 

  daxilet(y); 

   

  eger (x > 15  ve  y > 15)        

    xaricet(x, " ve ", y,  " -in her ikisi 15-den boyukdur 

\y");     

  yoxsa              

    xaricet(x, " ve ", y,  " -den hec olmasa biri  15-den boyuk 

deyil \y");      

 

Nəticə: 

 

 Birinci ededi daxil edin. 

 12 

 Ikinci ededi daxil edin. 

 56 

 12 ve 56  -den hec olmasa biri 15 -den boyuk deyil 
 

 

 

Çalışma 7.  İstifadəçinin daxil etdiyi 3 ədəddən ən böyüyünü tapan proqram tərtib edin. 

 Həlli. Nümunə kod aşağıdakı kimi olar. 

  tam  x, y, z ; 

   

   xaricet("Birinci ededi daxil edin.\y");         

  daxilet(x); 

   

   xaricet("Ikinci ededi daxil edin.\y");         

  daxilet(y); 

   

   xaricet("Ucuncu ededi daxil edin.\y");         

  daxilet(z); 

   

  eger (x > y  ve  x > z)          

    xaricet(" en boyuk ", x, " -dir\y");     

  yoxsa      

   eger (y > x  ve  y > z)          

     xaricet(" en boyuk ", y, " -dir\y");     

   yoxsa           

     xaricet(" en boyuk ", z, " -dir\y");     

     

Nəticə: 
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 Birinci ededi daxil edin. 

 12 

 Ikinci ededi daxil edin. 

 34 

 Ucuncu ededi daxil edin. 

 7 

  en boyuk 34 –dir 
 

 

 

İzahı: Burada əvvəlcə biz x –in y və z –dən böyük olmasını yoxlayırıq. Əgər x digər hər 

iki dəyişəndən böyükdürsə demək o ən böyükdür. Əks halda x ən böyük deyil və biz 

digər dəyişənləri yoxlamalıyıq. Bunun üçün yoxsa açar sözündən sonra əməliyyat 

olaraq yenə şərt operatorundan istifadə edirik.  Bu dəfə də y –in ən böyük olmasını 

yoxllayırıq. Əgər y hər iki dəyişəndən böyükdürsə,   o ən böyükdür, əks halda isə artıq z-

ti yoxlamağa ehtiyac yoxdur, avtomatik əgər 3 dəyişəndən x və y –in heç biri ən böyük 

deyilsə,   ən böyük z –dir. 

 

Blok 

Bəzən müəyyən şərtdən asılı olaraq bir deyil, bir neçə operator icra etmək tələb olunur. 

Bu zaman bloklardan istifadə olunur. Fiqurlu mötərizələr daxilində { }  yerləşdirdiyimiz 

bir və ya bir neçə operator adlanır blok. 

 { 
   operator 1 

   operator 2 

   ... 

   operator n 

 } 
 

Əgər əməliyyatların sayı birdirsə   onu blok daxilinə alıb-almamağın fərqi yoxdur.  Bloka 

aid edilən tələb onun daxilində olan bütün operatorlara aid olunur. Misal üçün 

aşağıdakı koda baxaq: 

  tam x; 

 

   xaricet("x -i daxil edin. \y"); 

  daxilet(x); 
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  eger ( x > 10)          

    xaricet(" Proqramlashdirma asan deyil. \y");     

    xaricet(" O hem de maraqlidir. \y");       

     

Nəticə 1: 

 

 x -i daxil edin. 

 12 

  Proqramlashdirma asan deyil. 

  O hem de maraqlidir. 
 

 

 

Nəticə 2: 

 

 x -i daxil edin. 

 9 

  O hem de maraqlidir. 
 

 

 
İzahı:  Gördüyümüz kimi burada biz şərt operatorundan sonra iki dənə  xaricet 
operatoru yazmışıq. Bunlardan birincisi ( xaricet(" Proqramlashdirma asan 
deyil. \y");) şərtə  aiddir, ikincisi isə sərbəst( xaricet(" O hem de 
maraqlidir. \y");). Nəticələrdən görürük ki, şərt ancaq birinci çapet -ə təsir edir, 
yəni şərt ödənsə o çap olur, ödənməsə yox. İkinci çapet –in isə şərt ilə əlaqəsi yoxdur. 
Hər iki halda o çap olundu. İndi isə bu iki çapet –i blok daxilində yerləşdirək və 
nəticələri təkrar yoxlayaq. Kod aşağıdakı kimi olar: 
 

 

  tam x; 

 

   xaricet("x -i daxil edin. \y"); 

  daxilet(x); 

  

  eger ( x > 10)   {         

    xaricet(" Proqramlashdirma asan deyil. \y");     

    xaricet(" O hem de maraqlidir. \y");       

  } 

     

 

Nəticə 1: 
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 x -i daxil edin. 

 12 

  Proqramlashdirma asan deyil. 

  O hem de maraqlidir. 
 

 

 

Nəticə 2: 

 

 x -i daxil edin. 

 9 
 

 

 
İzahı:  Gördüyümüz kimi burada biz şərtdən sonra fiqurlu mötərizə { açırıq və hər iki 
çapet operatorunu blok daxilinə yerləşdiririk. Bu zaman artıq şərt hər iki çapet-ə təsir 
edir. Şərt ödənəndə hər ikisi icra olunur, ödənməyəndə heç biri.  
 
 
Suallar: 
 

1) Şərti ifadələr hansı qiymətləri alır: 
 

2) Hansı müqaisə operatorlarını tanıyırsınız? 
 

3) Aşağıdakı şərti ifadələrin qiymətlərini müəyyən edin: 
 
 
 
 
 

4)  
5)  
6)  
7)  
8)  

 
4) Hansı məntiq operatorlarını tanıyırsınız? 
 
5) Aşağıdakı şərti ifadələrin qiymətlərini müəyyən edin: 

 
1 == 1 ve 2 == 2 

1 == 1 ve 2 != 2 

1 == 1 

1 != 2 

1 < 2 

1 > 2 

1 <= 2 

1 >= 2 

1 <= 1 

1 >= 1 
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1 == 1 veya 2 != 2 

(1 == 1 ve 2 != 2) ve 3 > 4 

(1 == 1 ve 2 != 2) veya 3 > 4 

(1 == 1 ve 2 != 2) ve 3 < 4 

(1 == 1 ve 2 != 2) veya 3 > 4 

 
 

Çalışmalar 
 
Çalışma 1. İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədədin birinin digərinə bölünməsindən alınan 
tam hissənin 0-dan böyük olub-olmadığını müəyyən edən proqram tərtib edin. 
 
Nümunə nəticə 1 
 
 

 Iki eded daxil edin 

 34 6 

 34 -in 6 -e bolende tam hisse = 5 

 tam hisse 0 -dan boyukdur 
 

 

 
 
Nümunə nəticə 2 
 
 

 Iki eded daxil edin 

 123 

 200 

 123 -in 200 -e bolende tam hisse = 0 

 Tam hisse 0 -dan boyuk deyil 
 

 

 

 
Çalışma 2. İstifadəçinin daxil etdiyi üç ədədin birincisinin ikinciyə bölünməsindən alınan 
qalığın üçüncü ədədə bölünməsindən alınan tam hissənin 0-dan böyük olub-olmadığını 
müəyyən edən proqram tərtib edin. 
 
Nümunə nəticə  
 
 

 Uc eded daxil edin 

 325 42 8 

 325 -in 42 -e bolende qaliq hisse = 31 

 31 -in 8 -e bolende tam hisse = 3 
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 tam hisse 0 -dan boyukdur 

 

 

 
 
 
Çalışma 3. 1 manatdan az qalığı qaytarmaq üçün neçə dənə  50,20, 10, 5,3 və 1 qəpik 
tələb olunduğunu hesablayan proqram tərtib edin.  
 
 Nümunə nəticə: 
 

  

 Mebleqi daxil edin ( < 1 man). 

 98 

 Qaliq qaytarilmalidir: 

   1 elli qepik 

   2 iyirmi qepik 

   1 besh qepik 

   1 uc qepik 
 

 

 
Göstəriş: qaliq(1 manatdan kiçik qəpiklərin sayı) 100-dən kiçik tam ədəddir. Neçə dənə 
50-lik yerləşdiyini bilmək üçün həmin ədədi 50-yə bölüb tam hissəni tapırıq.  
 
Çalışma 4.  İşçinin bir iş saatlıq pulu və bir həftə ərzində iş saatlarının miqdarı 
verildikdə, onun həftəlik məvacibini hesablayan proqram qurun. 40 saatdan artıq olan 
saatlar əlavə iş saataları kimi qiymətləndirilsin və bu saatların pulu ikiqat hesablansın. 
 
Çalışma 5. İstifadəçinin daxil etdiyi 2 ədədi artan sırada çap edən proqram tərtib edin. 

 

 Iki eded daxil edin 

 23 4 

 Sizin daxil etdiyiniz ededler artan sirada 

 4 23 

 

 

 

 
 
Çalışma 6. Ədəd tapmaq oyunu proqramını tərtib edin. Proqram yaddaşında bir ədəd 
saxlayır və istifadəçidən hər-hansı  ədəd daxil etməsini istəyir. İstifadəçinin daxil etdiyi 
ədədi proqram yaddaşında tutduğu ədədlə müqaisə edərək “kiçikdir” və ya  
“böyükdür” çap edir və beləlilə istifadəçiyə ədədi tapmağa kömək edir. İstifadəçi ədədi 
düzgün daxil etdikdə isə “Siz axtarilan ededi tapdiniz” çap edir. 
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Calışma 7. Elə proqram tərtib edin ki, daxil olunan yaşa görə insanın uşaq, yeniyetmə, 
gənc, orta yaş və ya qoca olduğunu müəyyən etsin. 
 
 
Calışma 8. Yuxarıdakı çalışmanı elə dəyişin ki, başlanğıc məlumat olaraq istifadəçidən 
hazırkı ili və təvəllüdün qəbul etsin.  
 
Çalışma 9. 3 müxtəlif endirim faizi təklif edən alış-veriş proqramını tərtib edin. Belə ki, 
əgər xərclənən pulun miqdarı 100 manatdan azdırsa   heç bir endirim edilmir.  100 
manatdan 200 manata qədər olan alış-veriş zamanı 10%, 200 manatdan yuxarı alış-
veriş zamanı isə 20 % endirim edilir. 
 
Nümunə nəticələr: 
 
Nəticə 1 
 

 

 Meblegi daxil edin 

 34 

 Odenmeli mebleg 34 

 

 
 
Nəticə 2 
 

 

 Meblegi daxil edin 

 120 

 Endirim 12 

 Odenmeli mebleg 108 
 

 
 
Nəticə 3 
 

 

 Meblegi daxil edin 

 345 

 Endirim 69 

 Odenmeli mebleg 276 
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Çalışma 10. İstifadəçinin daxil etdiyi ədədin ikiyə və ya üçə bölündüyünü müəyyən 
edən proqram tərtib edin. 
 
Nümunə nəticələr: 
 
Nəticə 1 
 

 

 Ededi daxil edin 

 34 

 34 2 ve ya 3-e bolunur 

 

 
 
Nəticə 2 
 

 

 Ededi daxil edin 

 67 

 67 2 ve ya 3-e bolunmur 

 

 
Çalışma 11. Elə proqram tərtib edin ki, istifadəçidən anadan olduğu ayı və günü və 
bügünkü tarixi (ayı və günü ) soruşur və müəyyən edir ki, bu gün istifadəçinin doğum 
günüdür, yoxsa, bu il üçün artıq doğum günü keçib, yoxsa hələ qabaqdadır. 
 
Nümunə nəticələr: 
 
Nəticə 1 
 

 

 Anadan oldugunuz ay ve gunu daxil edin. 

 6 1 

 Bugun ucun ay ve gunu daxil edin 

 11 5 

 Sizin bu ilki ad gununuz kecib 
 

 
 
Nəticə 2 
 

 

 Anadan oldugunuz ay ve gunu daxil edin. 

 8 23 

 Bugun ucun ay ve gunu daxil edin 

 8 22 

 Sizin bu ilki ad gununuz hele qabaqdadir 
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Düzgün proqramlaşdırma qaydaları: Proqram yalnız tələb olunan problemi həll 
etməklə kifayətlənməməlidir. O həm də başlanğıc məlumatların doğruluğunu 
yuxlamalıdır. Misal üçün yuxarıdakı çalışmaya  nəzər salasaq, bilirik ki, ay 1-dən kiçik, 
12 –dən böyük,  ayın günləri isə 1-dən kiçik 31 –dən böyük ola bilməz.  Amma əgəg siz 
bunu çalışma 11 –i həll edərkən nəzərə almamısınızsa   istifadəçi bugünkü gün və 
dogulduğu gün üçün ay və günü hər ikisini 45 67 daxil etsə   proqramınız çap edəcək ki, 
bu gün sizin ad gününüzdür. Aşağıdakı çalışmada bunu nəzərə alaraq 11-ci çalışmanı 
tərtib etmək tələb olunur. 
 
 
Çalışma 12. Çalışma 11-dəki proqramı elə dəyişin ki, istifadəçi ay və günü yanlış  
daxil etdikdə ona bu barədə məlumat versin. 
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4. Dövr Operatorları 

Dövr operatoru verilmiş əməliyyatı bir neçə dəfə təkrar icra etmək üçün istifadə 

olunur. Misal üçün aşağıdakı koda baxaq: 

 

   say ( 10 ) 

     xarciet("Salam dunya \y"); 

    
Əgər bu kodu icra eləsək ekranda alt-alta 10 dəfə Salam dunya sətri çap olunar, 

aşağıdakı kimi: 

 

 Salam Dunya 

 Salam Dunya 

 Salam Dunya 

 Salam Dunya 

 Salam Dunya 

 Salam Dunya 

 Salam Dunya 

 Salam Dunya 

 Salam Dunya 

 Salam Dunya 
 

 

 

 

say dövr operatoru 
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Burada biz say  dövr operatorundan istifadə etdik.  say operatorunun sintaksisi 

aşağıdakı kimidir: 

 

   say ( təkrarolunma_miqdarı ) 
   əməliyyat 

    

Əvvəlcə say açar sözünü yazırıq, daha sonra adi mötərizələr içərisində dövrün neçə 

dəfə təkrar olunmalı olduğunu göstərən rəqəmi yazırıq, sonda isə təkrar olunmalı 

əməliyyatı yazırıq. Əgər məliyyatların sayı 1-dən çoxdursa onları blok daxilinə 

yerləşdiririk. 

 

   say (təkrarolunma_miqdarı ){ 
    əməliyyat 

    əməliyyat 

   } 

    

Çox vaxt bizə neçənci dövrdə olduğumuzu bilməyimiz tələb olunur. Bu zaman say 

operatorunun digər sayğaclı variantından istifadə edirik. Onun sintaksisi aşağıdakı 

kimidir: 

   say ( sayğac_dəyişəni   təkrarolunma_miqdarı ) 
   əməliyyat 

 

Yenə əməliyyatların sayı birdən çox olduqda blok daxilinə yerləışdiririk. 

Burada əvvəlki say operatorunda olduğu kimi göstərilən əməliyyat tələb olunan miqdar 

dəfə təkrar yerinə yetiriləcək. Lakin say operatorunda mötərizədən sonra yazdığımız 

sayğac_dəyişəni  hər dəfə neçənci dövrdə olduğumuzu özündə saxlayacaq.  Sayğac 

dəyişəni 1-dən təkrarolunma_miqdarında göstəridiyimiz qiymətə kimi dəyişir, hər 

dövrdə bir  vahid artmaqla. Nümunəyə baxaq. 

 

Nümunə 2. Aşağıdakı kod 1-den 10-a kimi ədədləri ekranda çap edər.  

   tam k; 

 

 say (k 10 )  

  xaricet(k, " "); 

 
 

Nəticə: 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Say operatorunun sonuncu variantı isə bizə sayğac dəyişəninin başlanğıc və son 

qiymətlərini təyin etməyə imkan verir. Onun sintaksisi aşağıdakı kimidir: 

   say ( sayğac_dəyişəni   başlanğıc_qiymət son_qiymət   ) 
     əməliyyat 

 

Burada sayğac dəyişəni başlanğıc_qiymətdən son_qiymətə qədər hər dövrdə 1 vahid 

olmaqla dəyişir. Sayğac dəyişəninin qiyməti başlanğıc qiymət son qiymətdən  kiçik 

olarsa artan, əks halda  azalan istiqamət üzrə dəyişər. Nümunələrə baxaq. 

Nümunə 3. Ekranda 38 –dən 45 -ə qədər ədələri çap edən proqram.  

  tam k; 

 

say (k 38 45 )  

  xaricet(k, " "); 

 
 

Nəticə: 

 

 38 39 40 41 42 43 44 45 
 

 

 

Çalışma 1. İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədəd arasında (özləri də daxil olmaqla) olan 

ədədləri çap edən proqram tərtib edin. 

  tam k, x,y; 

 

 xaricet("Birinci ededi daxil edin \y"); 

 daxilet(x); 

  

 xaricet("Ikinci ededi daxil edin \y"); 

 daxilet(y); 

 

 say (k x y ) 
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  xaricet(k, " "); 

 

Nəticə: 

 

 Birinci ededi daxil edin 

 23 

 Ikinci ededi daxil edin 

 35 

 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
 

 

 

Nümunə. Aşağıdakı kod istifadəçinin daxil etdiyi iki ədəd arasında (özləri də daxil 

olmaqla) olan 3 -ə bölünın ədədləri çap edir. 

  tam k, x,y; 

 

 xaricet("Birinci ededi daxil edin \y"); 

 daxilet(x); 

  

 xaricet("Ikinci ededi daxil edin \y"); 

 daxilet(y); 

  

 xaricet(x, " ile ", y, " arasinda 3 -e bolunen ededler:\y\y"); 

 

 say (k x y)  

   eger (k%3 == 0) 

     xaricet(k, " "); 

  

 

Nəticə: 

 

 Birinci ededi daxil edin 

 2 

 Ikinci ededi daxil edin 

 46 

 2 ile 46arasinda 3 -e bolunen ededler:  

 

 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 
 

 

 

 

Nümunə. Aşağıdakı kod 1-dən 100-ə qədər ədəd arasında istifadəçinin daxil etdiyi 

ədədə bölünən ədədləri çap edir. 



69 
 

 

 tam k, x; 

 

 xaricet("Her-hansi eded daxil edin \y"); 

 daxilet(x); 

  

 xaricet("1 ile 100 arasinda ", x, " -e bolunen ededler:\y\y"); 

 

 say (k 100)  

   eger (k % x == 0) onda 

     xaricet(k, " "); 

      

Nəticə: 
 

 Her-hansi eded daxil edin 

 17 

 1 ile 100 arasinda 17 -e bolunen ededler: 

 

 17 34 51 68 85 
 

 

 

Nümunə. Aşağıdakı kod 1-dən 100-ə qədər ədəd arasında istifadəçinin daxil etdiyi 

ədədə bölünən ədədləri və onların miqdarını çap edir. 

tam k, x, mqd; 

 

xaricet("Her-hansi eded daxil edin \y"); 

daxilet(x); 

   

//evvelce mqd -i 0-ra menimsedek 

 mqd = 0; 

  

xaricet("1 ile 100 arasinda ", x, " -e bolunen ededler:\y\y"); 

 

  say (k 100) { 

   // her defe x -e bolunen eded olanda 

   // mqd -i 1 vahid artiraq 

   eger (k%x == 0) { 

    mqd++; 

    xaricet(k, " "); 

   } 

  }    

   

  //mqd -i cap edek 

  xaricet("\y Cemi ", mqd, " eded. \y"); 
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Nəticə: 

 

 Her-hansi eded daxil edin 

 13 

 1 ile 100 arasinda 13 -e bolunen ededler: 

 

 13 26 39 52 65 78 91 

  Cemi 7 eded. 

 

 

İzahı: Burada biz sayı yadda saxlamaq üçün əlavə mqd dəyişəni elan elədik və dövrdən 

əvvəl onu 0-ra mənimsətdik. Dövr daxilində hər dəfə tələb olunan ədəd tapılanda 

miqdarı bir vahid artırırıq.  

İç - içə dövr 

Dövr daxilində istənilən operatordan o cümlədən dövrdən istifadə edə bilərik. Bu 

adlanır dövr içərisində dövr və ya iç-içə dövr.  Aşağıdakı nümunəyə baxaq: 

Nümunə 4. Aşağıdakı kod ekranda alt-alta 10 sətir 1 –dən 10-a kimi ədələri çap edir. 

tam k,i; 

 

say (k 10) { 

 

  say (i 10)  

    xaricet(i, " "); 

 

  xaricet("\y"); 

 

}  

  

Nəticə: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 

İzahı: Burada biz k sayğacından istifadə edərək say qururuq və onun daxilində isə i 

sayğacından istifadə edərək başqa dövr qururuq.  Birinci say hər dəfə təkrarlananda 

daxildəki say əvvəldən sona icra olunur və ekranda 1-dən 10-a kimi ədələri çap edir. 

Daha sonra əsas dövrün digər operatoru ekranda yeni sətir çap edir və əsas dövr 

təkrarlanır. 

Nümunə 5. Aşağıdakı kod ekranda 1-dən 10-a kimi ədədləri  alt-alta səliqəli üçbucaq 

şəklində çap edir. 

 

 tam k,i; 

 

say (k 10) { 

  

  say (i k)  

    xaricet(i, " "); 

   

  xaricet("\y"); 

 

}  

 

Nəticə: 

 

 1 

 1 2 

 1 2 3 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 6 

 1 2 3 4 5 6 7 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 

İzahı: Daxili dövrün sayğacının son qiymətinə diqqət yetirin. Burada biz daxili dövrdə i 

sayğacını hər dəfə 1 –dən 10-a kimi yox, 1 –dən k-ya kimi artırırıq. k –nın da qiyməti hər 

dəfə dövrü olaraq 1-dən 10-a kimi dəyişir və k –nın hər yeni qiymətində i sayğacı 1 –

dən k-ya qədər ədədləri ekranda çap edir. 
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Nümunə 6. Aşağıdakı kod ekranda uzunluğu 10 olan ulduz simvollarından ibarət 

kvadrat çap edir. 

 

tam k,i; 

 

 say (k 10){ 

  

   say (i 10) 

     xaricet(" *"); 

 

   xaricet("\y"); 

  

} 

 

Nəticə: 

 

 * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * 
 

 

 

Nümunə 7. Aşağıdakı kod ekranda uzunluğu 10 olan ulduz simvollarından ibarət içi 

boş kvadrat çap edir. 

 

tam k,i; 

 

 // evvelce kvadratin ust terefini cekirik 

 // * * * * * * * * * * 

 say (k 10) 

  xaricet(" *"); 

   

 xaricet("\y"); 

  

 //icin cekirik 
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 // ust ve alt terefi ayrica cekdiyimizden 

 // say 2-den 9-a kimi tekrarlanir 

 say (i 2 9){ 

  

 // birinci ulduzu qoyaq (sag teref) 

 // * * * * * * * * * * 

 // * 

 xaricet(" *"); 

  

 // kvadratin icerisini mesafe simvollari ile ceckek 

 // kursoru lap son terefe aparmaq ucun 

 // * * * * * * * * * * 

 // *________________ 

 say (k 2 9) 

  xaricet("  "); 

   

 //  sag terefi cekek 

 // * * * * * * * * * * 

 // *     * 

 xaricet(" *"); 

  

 // novbeti setir 

 xaricet("\y"); 

 //tekrar tekrar davam et ici doldur 

 }     

  

 // kvadrat hazirdir, bir dene alt teref qalir 

 // * * * * * * * * * * 

 say (k 1 10) 

  xaricet(" *"); 

 

  

Nəticə: 

 

 * * * * * * * * * * 

 *                 * 

 *                 * 

 *                 * 

 *                 * 

 *                 * 

 *                 * 

 *                 * 

 *                 * 

 * * * * * * * * * * 
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Şərtli Dövr Operatoru 

Şərtli dövr operatoru sayğaclı dövr operatoru kimi verilmiş əməliyyatları təkrar yerinə 

yetirmək üçün istifadə olunur. Fərq ondadır ki, sayğaclı dövr operatorunda sayğacdan 

istifadə olunurdu. Şərtli dövr operatorunda isə sayğacdan istifadə olunmur. Sadəcə 

şərti ifadədən  istifadə olunur. Şərti ifadənin qiyməti doğru olduğu müddətdə dövr 

təkrarlanır.  Şərtli dövr operatorunun sintaksisi aşağıdakı kimidir: 

 

  neqederki ( sherti ifade )  

 

   emeliyyat 

 

Əvvəlcə neqederki açar sözünü yazırıq və mötərizə daxilində şərti ifadəni yerləşdiririk. 

Bundan sonra təkrarlanmalı olan əməliyyatları yazırıq. Əgər əməliyyatların sayı birdən 

çox olarsa onları blok daxilinə yerləşdiririk. 

 

  neqederki ( sherti ifade )  

  { 

   emeliyyat 

   emeliyyat 

  } 

 

Bir dənə də əməliyyatı blok daxilinə yerləşdirə bilərik, bu artıq zövq məsələsidir. 

Nümunə 1. Aşağıdakı kod şərti dövr operatorundan istifadə etməklə ekranda 1-dən 

10-a kimi ədələri çap edir. 

 

 tam x; 

 

 x = 1; 

  

 neqederki( x <= 10  ){ 

  xaricet(x, " "); 

  x = x + 1; 

  } 

  

 xaricet("\y");  

  

Nəticə: 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 

İzahı:  Tam tipli x dəyişəni elan edirik və saydən əvvəl x-ə 1 qiyməti mənimsədirik. 

Dövrün şərtində x –in qiymətinin 10-dan kiçikdərabər olması şərtini yoxlayırıq. x –in 

qiyməti 1 olduğuna görə şərt doğru qiymət alır və dövrün daxilində verilmiş 

əməliyyatlar icra olunur. Dövr daxilində x –in qiyməti çap olunur və daha sonra 1 vahid 

artırılır və dövr əvvələ qayıdır, şərti yoxlamağa. Bu proses x dəyişəninin qiyməti artıb 

10-dan böyük olana kimi davam edir. x  10-dan böyük olduqda artıq dövrün şərti 

ödənmir və dövr bitir.  

Nümunə 2. Aşağıdakı proqram istifadəçidən hər dəfə bir ədəd daxil etməsini istəyir və 

həmin ədədi təkrar ekranda çap edir. Bu proses istifadəçi 0 qiyməti daxil edənədək 

davam edir. 

 

 tam x; 

 

 xaricet("Sayden cixmaq ucun 0 daxil edin. \y"); 

  

  // saye girmek ucun x -e 0dan ferqli 

  // her-hansi qiymet menimsedek 

  x = 1; 

  

  neqederki( x != 0  ){ 

 

   xaricet("Her hansi eded daxil  edin. \y"); 

   daxilet(x); 

   xaricet("Siz ", x , " daxil etdiniz. \y"); 

 

  } 

   

Nəticə: 

  

 Sayden cixmaq ucun 0 daxil edin. 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 2 

 Siz 2 daxil etdiniz. 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 45 

 Siz 45 daxil etdiniz. 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 0 

 Siz 0 daxil etdiniz. 
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Nümunə 3. Aşağıdakı proqram istifadəçidən hər dəfə bir ədəd daxil etməsini istəyir və 

həmin ədədin tək ya cüt olmasın müəyyənləşdirir.  Bu proses istifadəçi 0 qiyməti daxil 

edənədək davam edir. 

 

tam x; 

 

xaricet("Sayden cixmaq ucun 0 daxil edin. \y"); 

  

  // saye girmek ucun x -e 0dan ferqli 

  // her-hansi qiymet menimsedek 

  x = 1; 

  

  neqederki( x != 0  ){ 

   

   xaricet("Her hansi eded daxil  edin. \y"); 

   daxilet(x); 

   

   // ededin tek ya cut olmasini mueyyen ededk 

   // cut ededi 2-ye bolende qaliq 0 qalir 

   eger ( x % 2 == 0 )   

    xaricet(x, " cut ededdir. \y"); 

   yoxsa 

    xaricet(x, " tek ededdir. \y"); 

   

   } 

   

   

 

Nəticə: 

  

 Sayden cixmaq ucun 0 daxil edin. 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 23 

 23 tek ededdir. 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 44 

 44 cut ededdir. 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 0 

 0 cut ededdir. 
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Nümunə 3. Aşağıdakı proqram istifadəçidən hər dəfə bir ədəd daxil etməsini istəyir və 

istifadəçinin daxil etdiyi bütün ədədlərin cəmini yadda saxlayır.  Bu proses istifadəçi 0 

qiyməti daxil edənədək davam edir. Sonda proqram istifadəçinin daxil etdiyi ədədlərin 

miqdarını və cəmini çap edir. 

 

 tam x, cem, miqdar; 

 

  xaricet("Sayden cixmaq ucun 0 daxil edin. \y"); 

  

  // saye girmek ucun x -e 0 -dan ferqli 

  // her-hansi qiymet menimsedek 

  x = 1; 

   

  // cem -e ve saya 0 menimsedek 

  cem = 0; 

  miqdar = 0; 

  

  neqederki( x != 0  ){ 

   

   xaricet("Her hansi eded daxil  edin. \y"); 

   daxilet(x); 

   

   // istifadecinin daxil etidyi ededi cemin userine 

   // elave edek 

   cem = cem + x; 

    

   // miqdari ise 1 vahid artiraq 

   miqdar++;    

   

  } 

   

  xaricet("sizin daxil etdiyiniz ededlerin miqdari = ", miqdar, 

"\y"); 

  xaricet("sizin daxil etdiyiniz ededlerin cemi = ", cem, 

"\y"); 

   

Nəticə: 

  

 Sayden cixmaq ucun 0 daxil edin. 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 2 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 45 
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 Her hansi eded daxil  edin. 

 6 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 21 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 0 

 sizin daxil etdiyiniz ededlerin sayi = 5 

 sizin daxil etdiyiniz ededlerin cemi = 74 
 

 

 

 

Nümunə 3. Aşağıdakı proqram istifadəçidən hər dəfə bir ədəd daxil etməsini istəyir və 

istifadəçinin daxil etdiyi bütün ədədlərin cəmini yadda saxlayır.  Bu proses istifadəçi 1 

qiyməti daxil edənədək davam edir. Sonda proqram istifadəçinin daxil etdiyi ədədlərin 

miqdarını və hasilini çap edir. 

  tam x, hasil, miqdar; 

 

   xaricet("dovrden cixmaq ucun 1 daxil edin. \y"); 

  

   // dovre girmek ucun x -e 1 -den ferqli 

   // her-hansi qiymet menimsedek 

   x = 0; 

   

   // hasile 1 ve miqdara 0 menimsedek 

   miqdar = 0; 

   hasil = 1; 

  

   neqederki( x != 1  ){ 

   

  xaricet("Her hansi eded daxil  edin. \y"); 

  daxilet(x); 

   

  // istifadecinin daxil etidyi ededi hasile vuraq 

  hasil = hasil * x; 

    

  // miqdar ise 1 vahid artiraq 

  miqdar++;    

   

  } 

   

   xaricet("sizin daxil etdiyiniz ededlerin miqdari = ", 

miqdar, "\y"); 

   xaricet("sizin daxil etdiyiniz ededlerin hasili = ", hasil, 

"\y"); 
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Nəticə: 

  

 Sayden cixmaq ucun 1 daxil edin. 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 2 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 3 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 56 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 7 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 1 

 sizin daxil etdiyiniz ededlerin sayi = 5 

 sizin daxil etdiyiniz ededlerin hasili = 2352 
 

 

 

Dayanma və Davametmə 

Bəzən dövrləri tam başa çatmamış dayandırmaq və ya dövrün hər hansı addımında 

müəəyyən yerdən sonrakı hissələri  buraxımaq lazım gəlir. Dövrlər özləri özlərini 

dayandıra bilməzlər. Bu imkanı təmin eləmək üçün  dayan  və davamet 

operatorlarından istifadə olunur.  dayan və davamet operatorları dövrlərin idarə 

edilməsi üçün proqramçıya daha çevik imknalar verir. 

dayan operatoru 

dayan operatoru dövrü dərhal dayandırır, yəni dövr daxilində istənilən bir yerdə dayan 

operatoru icra olunan kimi dövr başa çatır.   Bu operatordan istifadə etmək üçün dayan 

açar sözünü yazıb nöqtəvergül qoyuruq: 

  dayan ; 

Nümunə kodda dayan operatorunun işi izah edilir. 

 

tam k; 

  

  

say (k 10){ 

    

   xaricet("k = ", k, "\y"); 

    

   eger (k == 7)   
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     dayan; 

 

} 

 

Nəticə: 

 

 k = 1 

 k = 2 

 k = 3 

 k = 4 

 k = 5 

 k = 6 

 k = 7 
 

 

 

İzahı: Dövr daxilində biz şərt operatoru ilə sayğacın 7-yə bərabər qiymətində dayan 

operatoru ilə dövrü dayandırırıq. Buna görə də sayğacın son qiymətinin 10 olmasına 

baxmayaraq, sayğac 7 olanda dayan operatoru icra olunur və dövr bitir. 

davamet operatoru 

davamet opeatoru dövrün cari addımının özündən sonra gələn operatorlarını icra 

etmədən nəvbəti addıma keçir.  davamet operatorunun sintaksisi aşağıdakı kimidir: 

 davamet ; 

Nümunə koda baxaq: 

tam k; 

  

say (k 10){ 

    

   xaricet("k = ", k, "\y"); 

    

   eger (k == 7)  

      davamet; 

    

   xaricet("Bu kod ", k , " -ci defe icra olunur \y");  

} 

    
    

Nəticə:  
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 k = 1 

 Bu kod 1 -ci defe icra olunur 

 k = 2 

 Bu kod 2 -ci defe icra olunur 

 k = 3 

 Bu kod 3 -ci defe icra olunur 

 k = 4 

 Bu kod 4 -ci defe icra olunur 

 k = 5 

 Bu kod 5 -ci defe icra olunur 

 k = 6 

 Bu kod 6 -ci defe icra olunur 

 k = 7 

 k = 8 

 Bu kod 8 -ci defe icra olunur 

 k = 9 

 Bu kod 9 -ci defe icra olunur 

 k = 10 

 Bu kod 10 -ci defe icra olunur 

 
 

İzahı: Gördüyümüz kimi dövr daxilində sayğacın qiyməti 7 –yə bərabər olanda davamet 

operatoru icra edirik. Bu zaman davemet operatorundan sonra gələn operatorlar 

(baxdığımız halda ancaq bir dənə xaricet operatoru) icra olunmur. Nəticədə də bu 

görünür. 

Şərtli dövr operatorunda da dayan və davamet operatorlarından eyni qayda ilə istifadə 

edilir. Qeyd edək ki,  davamet və dayan operaotrlarının hər biri yalnız aid olduqları 

dövrə təsir edirlər.  

Sonsuz dövr 

Həm şərtli həm də sayğaclı dövr operatorlarında dövrlərin sayı müəyyən 

parametrlərdən asılı olur. Əgər misal üçün sayğaclı dövr operatorunda sayğacın 

başlama və son qiymətlərini düzgün seçməsək və ya şərtli dövr operatorunda şərti 

ifadə həmişə doğru qiymət alsa onda dövr sonsuz davam edər.  Nümunəyə baxaq: 

 

 neqederki ( 1 == 1)  

   xaricet("Salam dunya \y"); 

 

 
 

Bu kodu icra etsək ekranda sonsuz olaraq Salam Dunya sətri çap olunar, çünki dövrün  

şərti həmişə doğru qiymət alır. Praktikada bu cür kodlara çox rast gəlinir. Sönsuz dövrə 
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girirlər və dövr daxilində çıxmaq tələb olunanda dayan operatoru ilə dövrdən çıxırlar. 

Nümunəyə baxaq: 

Nümunə.   

 tam x; 

 

 xaricet("Sayden cixmaq ucun 0 daxil edin. \y"); 

    

   neqederki( 1 == 1 ){ 

 

    xaricet("Her hansi eded daxil  edin. \y"); 

    daxilet(x); 

    

   eger ( x == 0) 

      dayan; 

    

    xaricet("Siz ", x , " daxil etdiniz. \y"); 

 

  } 

   

Nəticə: 

  

 Sayden cixmaq ucun 0 daxil edin. 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 3 

 Siz 3 daxil etdiniz. 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 56 

 Siz 56 daxil etdiniz. 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 23 

 Siz 23 daxil etdiniz. 

 Her hansi eded daxil  edin. 

 0 
 

 

 

 

 

 

Çalışmalar. 

Çalışma 1.  1-dən  100 –ə kimi ədədləri ekranda çap edən proqram tərtib edin. 
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Çalışma 2.  100 –dən 1-ə kimi ədədləri ekranda çap edən proqram tərtib edin. 

Çalışma 3.  1-dən  100 –ə kimi olan cüt ədədləri ekranda çap edən proqram tərtib edin. 

Çalışma 4.  1-dən  100 –ə kimi olan tək ədədlərin cəmini  ekranda çap edən proqram 

tərtib edin. 

Çalışma 5.   İstifadəçinin daxil etdiyi ədədin rəqəmlərini axırdan əvvələ vergüllə çap 

edən proqram tərtib edin. 

Çalışma 6.   İstifadəçinin daxil etdiyi ədədi sözlərlə  çap edən proqram tərtib edin. 

Çalışma 7.   İstifadəçinin daxil etdiyi ədədin bütün bölənlərini tapan  proqram tərtib 

edin. 

Çalışma 8.   İstifadəçinin daxil etdiyi ədədin sadə ədəd olduğunu müəyyən edən  

proqram tərtib edin. 

Çalışma 9-dən  100 –ə kimi ədədlər arasında olan sadə ədələri çap edən proqram tərtib 

edin. 

Çalışma10 say elə proqram qur ki istifadəçidən 3 ədəd daxil etməsini istəsin. Birinci 

ədədlə ikinci ədəd arsında qalan ədədlərin 3-cü ədəd hasilini ekranda çap etsin. 

Çalışma 11.   Sayğaclı dövr operatorundan istifadə etməklə 1-dən 100-ə kimi ədədlərin 

cəmini və ədədi ortasını hesablayan hesablayan proqram tərtib edin. 

Çalışma 12.  Şərtli  dövr operatorundan istifadə etməklə 1-dən 100-ə kimi ədədlərin 

cəmini və ədədi ortasını hesablayan hesablayan proqram tərtib edin. 

Çalışma 13.   1-dən 50-yə kimi ədədlərin harmonik cəmini hesablayan proqram tətrib 

edin.  

  Harmonik(n) = 1 + 1/2  +  1/3 + . . . + 1/n 

Çalışma 14.   1-dən 20-yə kimi Fibonoççi ədədlərin çap edən proqram tətrib edin.  

Fibonoççi ədədləri çağıdakı kimi hesablanır. 

F(n)=F(n–1)+F(n–2) 

və F(1)=F(2)=1. 

Çalışma 15.   1-dən 9-a kimi ədədlərin vurma cədvəlini ekranda çap edən proqram 

tərtib edin.  
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Seçim operatoru 

Əgər hər hansı parametri müxtəlif qiymətlərə görə müqaisə etmək tələb olunursa bu 

zaman çoxsaylı şərt operatoru yerinə daha münasib olan seçim operatorundan istifadə 

olunur. Seçim operatorunu tərtib etmək üçün aşağıdakı qaydalardan istifadə edirik: 

1) Seçim operatoru sec açar sözü ilə başlayır. 

    sec  

 

2) sec açar sözündən sonra mötərizədə seçim dəyişəni yazılır. Secim dəyişəni 

yalnız tam və simvol tiplərindən ola bilər. 

sec ( x ) 

 

 

3) Daha sonra halları yerləşdirmək üçün fiqurlu mötərizələr yazırıq. 
 

sec ( x ) { 
 

} 

  

 
4) Hər bir hal hal açar sözü ilə başlayır. 

 

sec ( x ) { 
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  hal  
 

 

} 

 
5) hal açar sözündən sonra həmin hala uyğun qiymət yazılır.  Bu halda təyin 

olunan operatorlar o vaxt icra olunacaq ki, seçim dəyişənin qiyməti halda 

göstərdiyimiz qiymətə bərabər olsun. 

 

sec ( x ) { 
 

   hal 3 
 

} 

 

  

 

6) halın qiymətindən sonra qoşanöqtə qoyulur. 

sec ( x ) { 
 

   hal 3: 
 

} 

 
7) qoşanöqtədən sonra bu halın əməliyyatlarını tərtib edirik. İstənilən qədər  

istənilən operator yaza bilərik, hətta seçim operatoru . Şərt və dövr 

operatorlarında olduğu kimi əməliyyatları bloka almamalıyıq.  

 
sec ( x ) { 
 

    hal 3: 

      xaricet("Salam dunya \y"); 

      y = 56 + z; 
 

 } 

 
 Baxdığımız nümunədə halın qiyməti 3 verilib. Əgər x seçim dəyişəninin qiyməti 3-

ə bərabər olsa onda bu halın altında yazdığımız bütün operatorlar icra olunacaq.  

8) İstədiyimiz qədər hal tərtib edə bilərik, amma hər birinin qiymətləri müxtəlif 

olmalıdır. 

sec ( x ) { 
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   hal 3: 

  xaricet("Salam dunya \y"); 

  y = 56 + z; 
    

   hal 4: 

  xaricet(" Proqramlashdirma \y"); 

  y = 99 + z*z;  
    

   hal 5: 

  xaricet(" Informatika \y"); 

  y = 100 + z*(q + 5); 
 

 } 

 

9) Eyni əməliyyat üçün bir neçə hal təyin edə bilərik, Bu zaman həmin hallardan 

istınilən biri ödənsə müvafiq əməliyyat icra olunacaq.  

sec ( x ) { 
 

   hal 1: 

    xaricet("x = 1 \y"); 
    

   hal 2: 

    hal 3: 

  xaricet("x = 2 ve ya 3\y"); 
    

   hal 4: 

   hal 5: 

   hal 6: 

  xaricet("x = 4 , 5 ve ya 6\y"); 
 

} 

 

10) Hər hansı hal ödənsə və onun əməliyyatları icra olunsa, yenə də seçim 

operatoru digər halları yoxlamaqda davam edəcək. Bunun qarşısını almaq 

üçün hər bir halın əməliyyatlarının sonunda dayan;  operatoru yazmalıyıq. 

sec ( x ) { 
 

 hal 1: 

    xaricet("x = 1 \y"); 

    dayan; 
     

   hal 2: 

   hal 3: 

  xaricet("x = 2 ve ya 3\y"); 

  dayan; 
    

   hal 4: 

   hal 5: 

   hal 6: 
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  xaricet("x = 4 , 5 ve ya 6\y"); 

  dayan; 
 

 } 

 

  

11) Heç bir hal ödənmədiyi zaman hansısa əməliyyat icra etmək istəyiriksə, ən 
sonda susma  halı təyin edirik. Bunun üçün susma yazıb qoşanöqtə qoyuruq. 
Susma halını təyin etmək məcbur deyil. 
 

sec ( x ) { 
 

 hal 1: 

    xaricet("x = 1 \y"); 

    dayan; 
     

   hal 2: 

   hal 3: 

  xaricet("x = 2 ve ya 3\y"); 

  dayan; 
    

   hal 4: 

   hal 5: 

   hal 6: 

  xaricet("x = 4 , 5 ve ya 6\y"); 

  dayan; 
    

   susma: 

  xaricet("x ferqlidir 1,2,3,4,5,6 \y"); 
 

} 

 

Seçim operatoruna aid nümunə proqramlara baxaq: 

Nümunə . Aşağıdakı kod istifadəçinin imtahandan aldığı qiymətə uyğun nəticəni çap 

edir. 

  tam x; 

 

 xaricet("Imtahandan aldiginiz qiymeti daxil edin\y"); 

 daxilet(x); 

  

 sec (x){ 

  

   hal 5: 

  xaricet("Siz ela qiymet aldiniz, tebrikler \y"); 

  dayan; 

    

   hal 4: 
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  xaricet("Siz yaxshi netice gosterdiniz \y"); 

  dayan; 

   

   hal 3: 

  xaricet("Siz kafi qiymet aldiniz \y"); 

  xaricet("biraz da oz uzerinizde calishin\y"); 

  dayan;   

   

   hal 2: 

  xaricet("Siz imtahandan kesildiniz \y"); 

  xaricet("oz uzerinizde ciddi calishmalisiniz \y"); 

  dayan;   

    

 } 

 

Nəticə:  

 

 Imtahandan aldiginiz qiymeti daxil edin 

 3 

 Siz kafi qiymet aldiniz 

 biraz da oz uzerinizde calishin 
 

 

Nümunə . Aşağıdakı kod istifadəçinin daxil etdiyi simvola uyğun hesab  əməliyyatı 

aparır. Bunu sadə kalkulyator proqramı da hesab etmək olar. 

 tam x, y , netice; 

 kesr netice_kesr; 

 simvol emel; 

  

 xaricet("Her-hansi iki eded daxil edin: \y"); 

 daxilet(x,y); 

   

 xaricet("Zehmet olmasa emeli daxil edin (+, - , *, /, %): 

\y"); 

 daxilet(emel); 

  

 sec (emel){ 

  

   hal '+' : 

  netice = x + y; 

  xaricet(x, " + ", y, " = ", netice, "\y" ); 

  dayan; 

  

   hal '-' : 

  netice = x - y; 
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  xaricet(x, " - ", y, " = ", netice, "\y" ); 

  dayan;  

    

   hal '*' : 

  netice = x * y; 

  xaricet(x, " * ", y, " = ", netice, "\y" ); 

  dayan;  

  

   hal '%' : 

  netice = x % y; 

  xaricet(x, " % ", y, " = ", netice, "\y" ); 

  dayan;  

  

   /* bolme neticesinde qaliqi da onluq shekilde gostermek 

    isteyirikse, onda neticeni kesr tipli secmeliyik. 

  Eger bolmenin neticesin tam tipli edede menimsetsek  

  onda qalig nezere alinmir*/  

   hal '/' : 

  netice_kesr = x / y; 

  xaricet(x, " / ", y, " = ", netice_kesr, "\y" ); 

  dayan;  

  

   susma: 

  xaricet("Zehmet olmasa duzgun emeliyyat daxil edin.\y"); 

  xaricet("Duzgun emeliyyatlar: +, -, *, /, %   \y"); 

    

 } 

  

   

Nəticə:  

 

 Her-hansi iki eded daxil edin:  

 3 4 

 Zehmet olmasa emeli daxil edin (+, - , *, /, %):  

 + 

 3 + 4 = 7 
 

 

 

Suallar:  

Çalışma 1.  Elə proqram tərtib edin ki, istifadəçidən ayı ədədlə daxil etməsini istəsin və 

ayın adını çap etsin. (1 – yanvar, ...) İstifadəçi səhv ay daxil etdikdə 13, 0 v.s. bu barədə 

məlumat versin. 
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Çalışma 2.  Elə proqram tərtib edin ki, istifadəçidən həftənin gününü  ədədlə daxil 

etməsini istəsin və günün adını çap etsin. (1 – bazar ertəsi, ...) İstifadəçi səhv gün daxil 

etdikdə 8, 9 v.s. bu barədə məlumat versin. 

Çalışma 3.  Ayın birinin həftənin 1-ci gününə düşdüyünü qəbul etməklə elə proqram 

tərtib edin ki, ayın gününü daxil etməklə həmin günün ayın neçənci həftəsi olduğunu 

və həftənin neçənci günü olduğunu müəyyən etsin. Həftənin gününü sözlə çap etsin. 

Nümunə nəticə. 

  

 Ayin gununu daxil edin 

 27 

 Ayin 4 -cu heftesi, shenbe 

 

 

 

Çalışma 4.  Yuxarıdakı proqramı elə dəyişin ki, istifadəçinin təkrar –təkrar qiymətlər 

daxil etməsinə imkan versin. İstifadəçi 0 qiyməti daxil etdikdə proqram başa çatsın.  
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6. Cərgələr 
İndiyə kimi biz proqramımızda hər hansı məlaumatı yerləşdirmək üçün ayrı dəyişəndən 

istifadə edirdik. Misal üçün 4 işçisi olan kiçik dükanda çalışan işçilərin   məvaciblərini 

yadda saxlamaq üçün kəsr tipindən olan 4 dəyişən elan etməliyik. 

  kesr  ishci1, ishci2, ishci3, ishci4; 

Bəs eyni qayda ilə 100 nəfər işçisi olan marketin işçilərinin məvacibini də yadda 

saxlamaq olarmı? Bu zaman proqramda kəsr tipindən 100 dəyişən elan etməliyik, 

 kesr  ishci1 , ishci2 , ishci3 , ishci4 , ishci5 , 

    ishci6 , ishci7 , ishci8 , ishci9 , ishci10 , 

    ishci11 , ishci12 , ishci13 , ishci14 , ishci15 , 

    ishci16 , ishci17 , ishci18 , ishci19 , ishci20 , 

    ishci21 , ishci22 , ishci23 , ishci24 , ishci25 , 

    ishci26 , ishci27 , ishci28 , ishci29 , ishci30 , 

    ishci31 , ishci32 , ishci33 , ishci34 , ishci35 , 

    ishci36 , ishci37 , ishci38 , ishci39 , ishci40 , 

    ishci41 , ishci42 , ishci43 , ishci44 , ishci45 , 

    ishci46 , ishci47 , ishci48 , ishci49 , ishci50 , 

    ishci51 , ishci52 , ishci53 , ishci54 , ishci55 , 

    ishci56 , ishci57 , ishci58 , ishci59 , ishci60 , 

    ishci61 , ishci62 , ishci63 , ishci64 , ishci65 , 

    ishci66 , ishci67 , ishci68 , ishci69 , ishci70 , 

    ishci71 , ishci72 , ishci73 , ishci74 , ishci75 , 

    ishci76 , ishci77 , ishci78 , ishci79 , ishci80 , 

    ishci81 , ishci82 , ishci83 , ishci84 , ishci85 , 

    ishci86 , ishci87 , ishci88 , ishci89 , ishci90 , 

    ishci91 , ishci92 , ishci93 , ishci94 , ishci95 , 

    ishci96 , ishci97 , ishci98 , ishci99 , ishci100 ; 
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Qeyd eliyək ki, işçilərinin sayı onminlərlə,  yüzminlərlə ölçülən şirkətlər də mövcuddur.  

Bu qədər sayda dəyişəni proqram elan elan və istifadə etmək isə elə də əlverişli deyil. 

Bu problemi həll etmək üçün proqramlaşdırmada Cərgələrdən istifadə olunur. Cərgələr 

eyni tipdən olan bir neçə dəyişəni bir ad adla elan etməyə və onlara müraciət etməyə 

imkan verir.  

Qeyd: Cərgələrə digər dərsliklərdə array və ya massiv deyirlər. Məncə cərgə sözü nisbətən daha 

başadüşüləndir, nəinki massiv. 

Proqram tərəfinə keçməzdən qabaq gəlin əvvəlcə  cərgənin nə olduğunu fikrimizdə 

daha aydın canlandırmaq üçün cərgə bə dəyişəni həyatan nümunələrlə müqaisə edək.  

Əgər dəyişəni bir əsgər kimi təsəvvür eləsək onda,  cərgəni nizam ilə düzülmüş 

əsgərlərdən ibarət  sıra kimi təsəvvür edə bilərik. Başqa misala baxaq. Əgər dəyişəni 

bina kimi təsəvvür eləsək, onda cərgəni səliqə ilə bir düz xətt (yol) boyu düzülmüş eyni 

ölçülərdə olan binalardan ibarət məhəllə kimi təsəvvür edə bilərik. Əgər dəyişəni minik 

maşını kimi təsəvvür eləsək, onda cərgəni eyni markadan olan , bir xətt boyunca ardıcıl 

düzülmüş maşınlardan ibarət karvan kimi təsəvvür edə bilərik.  Mənə elə gəlir bütün bu 

müqaisələrdən sonra fikrimizdə dəyişənlərdən ibarət cərgə haqqında müəyyən 

təsəvvürlər yarandı. Dəyişənlər cərgəsində də digər cərgələrdə olduğu kimi cərgəni 

təşkil edən elementlər, yəni  dəyişənlər  eyni tipdən olmalıdır və yaddaşda ardıcıl 

düzülürlər, aşağıdakı kimi: 

      

Yuxarıdakı şəkildə k sayda dəyişəndən ibarət cərgə təsvir olunub.   

Cərgənin elan olunması 

Hər-hansı tipdən cərgə elan etmək üçün cərgənin adını və kvadrat mötərizələr 

içərisində onun elementlərinin sayını yazırıq, aşağıdakı kimi:  

tip   ad [ say ]; 

 
Cərgələrə dəyişənlərə verdiyimiz kimi adlar veririk.  Eyni sətirdə həm dəyişənlər, həm 

də cərgə elan edə bilərik. Aşağıda müxtəlif tiplərdən cərgələrin elan olunmasına aid 

nümunələr verilir: 

// tam tipden olan 10 elementli x cergesi 

tam   x [10]; 
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// kesr tipinden olan 99 elementli mevacib cergesi 

kesr   mevacib [99]; 

 

// simvol tipinden olan 20 elementli soyad cergesi 

simvol   soyad[20]; 

 

Yuxarıdakı nümunədə içşilərin məvaciblərini yadda saxlamaq üçün  kəsr tipindən elan 

etdiyimiz 100 ədəd dəyişən əvəzinə aşağıdakı kimi kəsr tipli 100 elementdən ibarət  

ishci adlı cərgə elan edə bilərik: 

  kesr  ishci [ 100 ]; 

 

Cərgənin Elementlərinin indeksi 

Cərgəni elan edən zaman elemenlərinin sayını göstərən ədədə cərgənin ölçüsü deyilir. 

Cərgənin elementləri yaddaşda bir düz xətt boyunca ardıcıl düzülür və birdən 

başlayaraq nömrələnirlər: 

 

Hər bir elementin nömrəsi onun indeksi adlanır və bu elementə müraciət etmək üçün 

istifadə olunur. Cərgənin ilk elementinin indeksi 1 , sonuncu elemetin indeksi isə 

cərgənin ölçüsünü göstərən ədədə bərabər olur.  

Cərgələrin Elementlərinə Müraciət 

Cərgənin elementlərinə müraciət etmək üçün cərgənin adından və müraciət etmək 

istədiyimiz elementin indeksindən istifadə olunur  

ad [indeks] 

 
Misal üçün  cərgənin birinci  elementinə müraciət etmək üçün yazmalıyıq: 

ad [1] 

 

 

Bu zaman cərgənin ilk elementinə müraciət olunur: 
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və ya üçüncü elementə müraciət etmək üçün yazmalıyıq: 
 

ad [3] 

 

 

Bu zaman cərgənin üçüncü elementinə müraciət olunur: 
 

 
 

Praktika: 
 

Aşağıdakı nümunədə tam tipdən 5 elementi olan x cərgəsi elan olunur. x cərgəsinin 
elementlərin müxtəlif qiymətlər mənimsədilir. Onların cəmi hesablanır və cap olunur. 
 
Nümunə. 
 

  

   tam x[5], cem; 

  

  

  

   // cergenin lementlerine muxtelif 

   // qiymetler menimsedek 

   x[1] = 17; 

   x[2] = 389; 

   x[3] = 224; 

   x[4] = 1296; 

   x[5] = 2015; 

    

   cem = x[1] + x[2] + x[3] + x[4] + x[5]; 

  

   xaricet("x cergesinin elementlerinin cemi = ", cem, "\y"); 

  

Nəticə. 
 

  

 x cergesinin elementlerinin cemi = 3941 
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Nümunə.   Aşağıdakı kod  tam tipdən 10 elementli s cərgəsi elan edir. Onun 
elementlərinə 970 –dən 980-ə qədər qiymətlər mənimsədir və onları çap edir. 
 
 

 

   tam s[10], k; 

  

   say (k 10 ) 

      s[k] = 970 + k; 

 

   xaricet("s cergesinin elementleri: \y"); 

  

   say (k 10) 

     xaricet(s[k], " "); 

 

 Nəticə. 
 
 

 s cergesinin elementleri: 

 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 

 

  
 

Nümunə.   Aşağıdakı kod  istifadəçidən tam tipdən 10 elementli x cərgəsinin 
elementlərinə qiymət mənimsətməsini istəyir və həmin qiymətləri çap edir.  
 

 

   tam x[10], k, enb; 

  

   xaricet("x cergesinin elementlerini daxil edin. \y"); 

   

    say (k 10){ 

  xaricet("x[", k, "] = "); 

  daxilet(x[k]); 

    } 

    

   enb = x[1];   

  

    say (k 10) 

  eger (x[k] > enb) 

      enb = x[k]; 
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   xaricet("x cergesinin en boyuk elementi: "); 

   xaricet(enb, "\y"); 

  

 Nəticə. 
 
 

 x cergesinin elementlerini daxil edin. 

 12 

 3 

 45 

 67 

 2 

 3 

 876 

 90 

 345 

 7 

 x cergesinin elementleri: 

 12 3 45 67 2 3 876 90 345 7 

 

  
 

Nümunə.   Aşağıdakı kod istifadəçinin daxil etdiyi ədədləri əksinə çap edir.  
 

tam x[10], k; 

  

 xaricet("10 eded daxil edin. \y"); 

   

  say (k 10) 

  daxilet(x[k]); 

    

 xaricet("Sizin daxil etdiyiniz ededler eksine: \y"); 

  

  say (k 10 1) 

   xaricet(x[k], " ");  

   

 Nəticə. 
 
 

 10 eded daxil edin. 

 23 45 67 89 123 4 76 98 22 430 

 Sizin daxil etdiyiniz ededler eksine: 

 430 22 98 76 4 123 89 67 45 23 
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Nümunə.   Aşağıdakı kod  tam tipdən 10 elementli x cərgəsinin ən böyük elementini 
müəyyən edir.  
 

  

   tam x[10], k, enb; 

  

  

  

   xaricet("x cergesinin elementlerini daxil edin. \y"); 

   

    say (k 10){ 

     xaricet("x[", k, "] = "); 

     daxilet(x[k]); 

   } 

    

   enb = x[1];   

  

    say (k 10) 

     eger (x[k] > enb) 

       enb = x[k]; 

 

   xaricet("x cergesinin en boyuk elementi: "); 

   xaricet(enb, "\y"); 

  

  

İzahı: Əvvəlcə cərgənin elementlərinə istifadəçinin daxil etdiyi ədədləri mənimsədirik. 
Daha sonra enb dəyişəninə cərgənin ilk elementini mənimsədirik. Daha sonra dövr 
dövrü olaraq enb dəyişəninin qiymətini cərgənin bütün digər elementlərinin qiyməti ilə 
müqaisə edirik. Əgər cərgənin hər-hansı elementi enb dəyişənindən böyük olarsa enb 
dəyişənini həmin elementə mənimsədirik. Beləliklə dövrün sonunda enb dəyişənində 
cərgənin ən böyük elementi oturur. 
 

 

Nəticə. 
 
 

 x cergesinin elementlerini daxil edin. 

 x[1] = 23 

 x[2] = 56 

 x[3] = 123 

 x[4] = 7 

 x[5] = 89 

 x[6] = 890 

 x[7] = 4 

 x[8] = 65 

 x[9] = 34 

 x[10] = 222 

 x cergesinin en boyuk elementi: 890 
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Nümunə.   Aşağıdakı kod  tam tipdən 10 elementli x cərgəsinin ən böyük elementinin 
indeksini müəyyən edir.  
 

  

 tam x[10], k, enb, ind; 

  

 xaricet("x cergesinin elementlerini daxil edin. \y"); 

   

  say (k 10){ 

    xaricet("x[", k, "] = "); 

    daxilet(x[k]); 

  } 

    

 enb = x[1];   

 ind = 1; 

  

 say (k 10) 

   eger (x[k] > enb){ 

    enb = x[k]; 

    ind = k; 

   } 

 

 xaricet("x cergesinin en boyuk elementi: "); 

 xaricet("x[",ind,"] = ", x[ind], "\y"); 

  

 

Nəticə. 
 
 

 x cergesinin elementlerini daxil edin. 

 x[1] = 12 

 x[2] = 34 

 x[3] = 5 

 x[4] = 76 

 x[5] = 88 

 x[6] = 90 

 x[7] = 32 

 x[8] = 667 

 x[9] = 2 

 x[10] = 44 

 x cergesinin en boyuk elementi: x[8] = 667 
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Nümunə.   Aşağıdakı kod  x cərgəsinin elementlərini artan sırada düzür.  
 

  

 tam x[10], k,j, mvq; 

   

 xaricet("10 eded daxil edin. \y"); 

   

  say (k 10) 

   daxilet(x[k]); 

  

  say (k 10) 

    say (j k 10)  

      eger (x[k] > x[j]) onda{ 

      mvq = x[k]; 

      x[k] = x[j]; 

      x[j] = mvq; 

   } 

  

   

 xaricet("Daxil etdiyiniz dededler artan sirada. \y"); 

   

  say (k 10) 

    xaricet(x[k], " ");  

   

  

Nəticə. 
 
 

 10 eded daxil edin. 

 23 4 56 77 8 21 3 45 675 70 

 Daxil etdiyiniz dededler artan sirada. 

 3 4 8 21 23 45 56 70 77 675 

 

  
 

 

İzahı:  Burada biz dövr-daxilində dövrdən istifadə edirik. Dövr hər dəfə yerinə icra 
olunanda cərgənin böyük elementləri qabağa “sürüşür”. Bu alqoritmə qabarcıq 
alqoritmi də deyirlər(Su qabarcıqları suyun üzünə qalxdığı kimi cərgənin də böyük 
elementləri cərgənin sonuna sürüşür).  Cərgənin böyük və kiçik elemenlərinin yerinin 
dəyişmək üçün əlavə mvq adlı dəyişəndən istifadə edirik.  Əvvəlcə x[k] –nın qiymətini 
mvq-də saxlayırıq, daha sonra x[k]-ya x[j]-ni mənimsədirik və x[k] –nın mvq –də 
saxladığımız qiymətini x[j]-yə mənimsədirik. Beləliklə cərgənin k və j indeksli 
elementlərinin yerini dəyişmiş oluruq.  
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İkiölçülü Cərgələr. 
 

Proqramlaşdırmada iki və daha çox ölçülü cərgələrdən istifadə olunur. İndiyə kimi 
baxdığımız cərgələrin hamısı birölçülü cərgələrə aiddir. İki ölçülü cərgələrdə isə 
cərgənin elementlərinin iki indeksi olur: sətir və sütun. Bir ölçülü cərgələrdə elementlər 
bir düz xətt boyunca ardıcıl düzülürdüsə, ikiölçülü cərgələrdə elementlrə sətir və 
sütunlarda cədvəl şəklində düzülürlər, aşağıda kimi: 
 

 
 
İkiölçülü cərgələri elan edərkən birölçülü cərgələrdə olduğu kimi adı yazırıq, lakin 
addan sonra bir yox iki kvadrat mötərizə açırıq, birinci kvadrat mötərizə içində 
sətrilərin, ikinci kvadrat mötərizə içində isə sütunların sayını yazırıq, aşağıdakı kimi: 
 

 tip  ad [setir] [sutun] ; 

 
 
Cərgənin elementinə müraciət edərkən adı yazırıq və kvadrat mötərizə içərisində sətir 
və sütunun indeks nömrəsini göstəririk. 
 

ad [setir_indeks] [sutun_indeks] ; 

 

 
Nümunə.   Aşağıdakı kod  10 sətir və 9 sütunu olan tam tipli x cərgəsi elan edir. x 
cərgəsinin bütün elementlərinə 1 qiyməti mənimsədir və x cərgəsinin elementlərini çap 
edir. 
 

 tam x[10][9],k,j; 

  

 say (k 10) 

    say (j 9) 
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  x[k][j] = 1; 

    

 xaricet("x cergesinin elementleri: \y\y");   

  

  say (k 10){ 

 

    say (j 9)  

      xaricet(x[k][j], " "); 

   

   xaricet("\y"); 

 } 

  

Nəticə. 
 
 

 x cergesinin elementleri: 

 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

  
 

Nümunə.   Aşağıdakı kod  10 sətir və 9 sütunu olan tam tipli x cərgəsi elan edir. x 
cərgəsinin  elementlərinə 1-dən 90-a qədər  qiymətlər mənimsədir və x cərgəsinin 
elementlərini çap edir. 
 

 tam x[10][9],k,j; 

  

  say (k 10) 

    say (j 9) 

      x[k][j] = (k-1)*9 + j; 

    

  xaricet("x cergesinin elementleri: \y\y");   

  

  say (k 10){ 

    

    say (j 9) 

      xaricet(x[k][j], " "); 

   

   xaricet("\y"); 
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 } 

  

 

Nəticə. 
 
 

 x cergesinin elementleri: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

 

  
 

 

Nümunə.   Aşağıdakı kod  ikiölçülü cərgənin ən böyük elementini tapır. 
 

 tam x[5][5],k,j, enb; 

  

 xaricet("cergenin elementlerini daxil edin(25 eded). \y\y"); 

  

  say (k 5) 

    say (j 5) 

  daxilet(x[k][j]); 

    

 // cergenin en bouyk elementini hesablayaq 

 enb = x[1][1]; 

  

say (k 5) 

  say (j 5) 

    eger (x[k][j] > enb)  

  enb = x[k][j]; 

   

 xaricet("en boyuk element: \y", enb, "\y");    

    

 

 

Nəticə. 
 
 

 cergenin elementlerini daxil edin(25 eded). 
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 1    2    43   5    67 

 33   4    56   7    8 

 445  6    76   890  0 

 32   4    66   7754 8 

 321  44   321  869  2 

 

 en boyuk element: 7754 

 

  
 

 

Nümunə.   Aşağıdakı kod  ikiölçülü cərgənin ən böyük elementinin sətir və sütun 
indekslərini müəyyən edir. 
 

 

tam x[5][5],k,j, enb, set, sut; 

  

xaricet("cergenin elementlerini daxil edin(25 eded). \y\y"); 

  

say (k 5) 

  say (j 5) 

    daxilet(x[k][j]); 

    

 // cergenin en bouyk elementini hesablayaq 

 enb = x[1][1]; 

 set = 1; 

 sut = 1; 

  

say (k 5) 

  say (j 5) 

   eger (x[k][j] > enb) { 

    enb = x[k][j]; 

    set = k; 

    sut = j; 

   } 

    

 xaricet("en boyuk element: ", enb, "\y");    

 xaricet("indeksler: setir ", set, ", sutun  ", sut, "\y"); 

    

 

Nəticə. 
 
 

 cergenin elementlerini daxil edin(25 eded). 

 

 12   33   45   321  8 

 34   776  997  0    21 

 442  926  709  2301 9 

 87   45   778  171  908 
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 32   45   785  219  395 

 en boyuk element: 2301 

 indeksler: setir 3, sutun  4 

 

  
 

 

Nümunə.   Aşağıdakı kod  ikiölçülü cərgənin elementlərini sətirlər üzrə artan 
istiqamətdə nizamlayır. 
 tam x[5][5],k,j,i, mvq, set, sut; 

  

 xaricet("cergenin elementlerini daxil edin(25 eded). \y"); 

  

 say (k 5) 

   say (j 5) 

    daxilet(x[k][j]); 

    

 mvq = x[1][1]; 

   

  say (k 5) 

    say (j 5) 

      say (i j 5) 

        eger (x[k][j] > x[k][i]) { 

   mvq = x[k][j]; 

   x[k][j]= x[k][i]; 

         x[k][i] = mvq; 

        } 

    

   

 xaricet("cergenin elementleri setirler uzre artan \y"); 

 xaricet("istiqametde nizamlanmish halda: \y");  

  

  say (k 5){ 

    say (j 5) 

 xaricet(x[k][j], " "); 

xaricet("\y"); 

  } 

    

 

Nəticə. 
 
   

 cergenin elementlerini daxil edin(25 eded). 

 1 3 2 6 8 

 0 2 7 1 8 

 3 7 2 9 6 

 3 4 1 1 0 

 5 8 7 9 2 

 cergenin elementleri setirler uzre artan 



105 
 

 istiqametde nizamlanmish halda: 

 1 2 3 6 8 

 0 1 2 7 8 

 2 3 6 7 9 

 0 1 1 3 4 

 2 5 7 8 9 

 

  
 

 

 

 

Çalışmalar 
 
Çalışma 1. Elə proqram tərtib edin ki, istifadəçidən 10 ədəd daxil etməsini istəsin və bu 
ədədlər içərisində 10-dan böyük olanlarının sayını tapsın. 
 
Çalışma 2. Elə proqram tərtib edin ki, istifadəçidən 10 ədəd daxil etməsini istəsin və X 
ədədini daxil etməsini istəsin. Daha sonra proqram deməlidir ki, X ədədi 10 ədədin 
içərisində var, ya yoxdur. 
 
Çalışma 3.  Elə proqram tərtib edin ki, istifadəçidən 10 ədəd daxil etməsini istəsin və bu 
ədədlərdən ən böyüyünü və onun indeksini(sıradakı yerini) çap etsin. 
 
Çalışma 4. Elə proqram tərtib edin ki, istifadəçidən 10 ədəd daxil etməsini istəsin və X 
ədədini daxil etməsini istəsin. Daha sonra proqram daxil olunan 10 ədəd arsında X-ə 
bərabər olanları tapmalı onları cərgədən silməli (yerdə qalanları onun yerinə 
sürüşdürməli), axıra isə 0 əlavə etməlidir. Yekun cərgəni çap edin. 
 
Çalışma 5. 20 elementdən ibarət olan c cərgəsi və hər birində 10 element olan b ve d 
cərgələri elan edin. Proqram b və d cərgələrinin elementlərinə istifadəçinin daxil etdiyi 
qiymətləri mənimsədir. Daha sonra bu iki cərgənin elementlərini  c cərgəsinə əlavə edir 
(əvvəlcə b, sonra d) və c cərgəsinin elemenlərini çap edir. 
 
Çalışma 6. Elə proqram tərtib edin ki, istifadəçidən 5 sətir və 5 sütundan ibarət olan 
ikiölçülü cərgənin elementlərini daxil etməsini istəsin. Proqram ikiölçülü cərgənin 
bütün elementləri üzərinə 1 əlavə edib nəticəni çap etsin.  
 
Çalışma 7. Elə proqram tərtib edin ki, istifadəçidən 7 sətir və 6 sütundan ibarət olan 
ikiölçülü cərgənin elementlərini daxil etməsini istəsin. Proqram bu cərgənin 
elemetlərindən14 sətir və 3 sütundan ibarət olan ikiölçülü cərgə yaratsın və  çap etsin. 
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Çalışma 8. Elə proqram tərtib edin ki, istifadəçidən 7 sətir və 6 sütundan ibarət olan 
ikiölçülü cərgənin elementlərini daxil etməsini istəsin. Proqram bu cərgənin 
elemetlərindən14 sətir və 3 sütundan ibarət olan ikiölçülü cərgə yaratsın və  çap etsin. 
 
Çalışma 9. Elə proqram tərtib edin ki, istifadəçidən 7 sətir və 6 sütundan ibarət olan 
ikiölçülü cərgənin elementlərini daxil etməsini istəsin. Proqram bu cərgənin sətirləri ilə 
sütunlarının yerini dəyişib yeni 6 sətir və 9 sütundan ibarət cərgə yaratsın və onu çap 
etsin. 
 
 
 
 

6. Funksiyalar 
Bu başlıqda aşağıdakı mövzularla tanış olacayıq: 
 

Funksiyanın Tərtib Olunması. 
Funksiyanın Çağırılması 
Funksiyalardan istifadə 
Funksiyaya Parametr Ötürmə 
Funksiyanın Qayıtması  
Funksiyanın Nəticə Qaytarması 
Lokal və Qlobal dəyişənlər 
Funksiyadan funksiyanı çağırmaq 
Rekursiv Funkiyalar 

 
 

Funksiyalar proqramlaşdırmada ən çox istifadə olunan imkanlardan biridir. 

Funksiyalar əsasən iki məqsəd üçün istifadə olunurlar: 
 

1) Eyni kodun proqramda təkrar-təkrar tərtib olunmasının qarşısını almaq üçün. 
 

2) Mürəkkəb məsələləri nisbətən daha kiçik mətiqi hissələrə bölmək üçün. 
 
Hər-hansı funksiyadan istifadə etmək üçün onun kodunu tərtib etməliyik. Funksiyanı 
tərtib etdikdən sonra onu proqramın istənilən yerindən çağıra bilərik. Bu zaman 
funksiyanı tərtib edərkən ona verdiyimiz addan istifadə edirik. 
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Funksiyanın Tərtib Olunması. 
 
Yeni funksiya tərtib etmək üçün əvvəlcə funksiya açar sözünü yazırıq.   
 

 funksiya  

 
Daha sonra isə funksiyanın adını yazırıq.  
 

 funksiya salam_dunya 

 
Funksiyalara ad verərəkən dəyişənlərin adlandırılması qaydalarına (rəqəmlə 
başlamamaq,  v.s. ) riayət etməliyik. Funksiyanın adından sonra () mötərizələri 
içərisində prametrləri yazırıq, əgər funksiya heç bir parametr qəbul etmirsə onda 
mötərizələrin içinə heçnə yazmırıq. Parametrlər barədə ətraflı biraz sonra danışacağıq. 
 

 funksiya salam_dunya ( )  

 
Daha sonra açan və bağlayan fiqurlu mötərizələr {  } içərisində funksiyanın proqram 
kodunu tərtib edirik.  
 
 funksiya salam_dunya ( ) { 

  

    

 } 

 
 
Funksiya daxilində  istənilən proqram kodu tərtib edə bilərik.  Proqramlaşdırmanın 
adət-ənənəsinə uyğun olaraq ilk tərtib etdiyimiz funksiya da Salam Dünya funksiyası 
olacaq. Yəni funksiya icra olunan zaman ekranda Salam Dünya kəlməsi çap olunacaq.  
 
 funksiya salam_dunya ( ) { 

  

  xaricet("Salam Dunya"); 

  

 } 

 
 
Proqramımız demək olar ki, hazırdır, yalnız bu proqramı icra eləsək gözlədiyimiz iş – 
yəni ekranda Salam Dünya sətirini çap olunması baş verməyəcək. Proqram heç bir iş 
görmədən başa çatacaq.  Səbəbi isə odur ki, funksiyanı tərtib etsək də o öz-özünə icra 
olunmayacaq. Funksiyanın icra olunması üçün onu “çağırmaq” tələb olunur.  
 

Funksiyanın Çağırılması 
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Funksiyanı tərtib etdikdən sonra onu proqramın istənilən yerindən, hətta başqa 
funksiyandan çağıra bilərik. Bu zaman funksiya icra olunmağa başlayır və icrası 
bitdikdən sonra çağırıldığı yerə geri qayıdır.  
 
Funksiyanı çağırmaq üçün onun adını yazıb mötərizə daxilində funksiyaya ötürülən 
parametrləri yerləşdiririk. Əgər funksiya heç bir parametr qəbul etmirsə mötərizənin 
içini boş qoyuruq. Sonda isə nöqtəvergül qoyuruq.  
 
 salam_dunya( ); 

 
Bu zaman salam_dunya funksiyası icra olunur və bitdikdən sonra icraolunma 
funksiyanın çağırıldığı kod hissəsinə geri qayıdır. Yekun kod aşağıdakı kimi olar: 
 
   

  funksiya salam_dunya ( ) { 

   

    xaricet("Salam Dunya"); 

   

  } 

 

  salam_dunya(); 

 

 

 
Bu proqramı icra eləsək aşağıdakı nəticəni verər: 
 
Nəticə. 
 
 

 Salam Dunya 

 

 

 
 
Əminəm ki bu yerdə bir sual çoxlarını düşündürür:  Ekranda bir dənə Salam Dunya sətri 
çap etmək üçün bu qədər uzun-uzadı funksiya yaratmağa nə ehtiyac var? Bizim 
göstərdiyimiz nümunə izah məqsədi ilə tərtib edilmişdir. Real praktiki tətbiqlərdə isə 
funksiyalarsız keçinmək mümkün deyil. İrəlidə tərtib edəcəyimiz nisbətən irihəcmli 
kodlarda funksiyaların əhəmiyyəti açıq şəkildə özünü göstərəcək. 
 

Funksiyalardan istifadə 
 
Funksiyalardan istifadəyə aid   nümunələrə baxaq. 
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Nümunə. Aşağıdakı kod funksiyalardan istifadə etməklə ekranda cərgə çap edir. 
    

  tam x[10][10], k , j; 

 

  funksiya cerge_cap ( ) { 

     

    say (k 10){ 

      say (j 10) 

       xaricet(x[k][j] , " "); 

      xaricet("\y"); 

    } 

 

  } 

 

    

  //cergeye qiymetler menimsedek 

  say (k 10)  

    say (j 10) 

 x[k][j] = 100 + k*j; 

 

  // cerge_cap funksiyasindan istifade etmekle 

  // x cergesini cap ededk 

  cerge_cap(); 

    

   
Nəticə. 
 
 

 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 

 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 

 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 

 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 

 106 112 118 124 130 136 142 148 154 160 

 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 

 108 116 124 132 140 148 156 164 172 180 

 109 118 127 136 145 154 163 172 181 190 

 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
 

 

 
İzahı:  Burada biz x cərgəsinin elementlərini çap etmək üçün cerge_cap adlı funksiya 
tərtib elədik. Funksiyaya verdiyimiz ad onun gördüyü işə yaxın olmalıdır.  Biz istəsək 
proqramın cergenin elementlərinə qiymətlər mənimsədən hissəsini də ayrıca funksiya 
daxilinə yerləşdirə bilərik. Misal üçün cerge_menimset adlı digər bir funksya yaradaq 
hansı ki cərgənin elementlərinə qiymətlər mənimsətsin. Daha sonra cerge_menimset 
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və cerge_cap funksyaları vastəsilə cərgənin elementlərinə qiymətlər mənimsədək və 
onları çap edək. 
 
Nümunə.  
    

  

 tam x[10][10], k , j; 

    

  funksiya cerge_cap ( ) { 

     

    say (k 10){ 

      say (j 10) 

       xaricet(x[k][j] , " "); 

      xaricet("\y"); 

    } 

 

  } 

 

    

 funksiya cerge_menimset ( ) { 

     

    say (k 10)  

      say (j 10) 

       x[k][j] = 100 + k*j; 

   

  } 

 

  

cerge_menimset ( ); 

cerge_cap(); 

    

  

Nəticə. 
 
 

 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 

 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 

 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 

 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 

 106 112 118 124 130 136 142 148 154 160 

 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 

 108 116 124 132 140 148 156 164 172 180 

 109 118 127 136 145 154 163 172 181 190 

 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
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Funksiyaya Parametr Ötürmə 
 
Funksiyaları çağıran zaman funksiyanın kod hissəsində tərtib etdiyimiz əməliyyatlar icra 
olunmağa başlayır.  Lakin biz bu zaman funksiyaya parametr ötürməklə onun icra 
olunan kod hissəsini başlanğıc məlumatlarla təmin edə bilərik.  
 
Bunun üçün funksiyanı tərtib edərkən onun adından sonra gələn mötərizə içində 
funksiyaya ötürüləcək prametrlərin (dəyişənlərin) tiplərini və adlarını göstəririk. 
 

funksiya ad (tip1 parm1)  

 
Əgər parametrlərin sayı birdən çoxdursa onları vergüllə ayırırıq. 
 

funksiya ad (tip1 parm1, tip2 parm2, ...) 

 
Dəyişənlərin elanında olduğu kimi burada da eyni tipdən olan bir neçə dəyişəni bir tipin 
altında elan etmək olmaz, hər bir dəyişənin qarşısında mütləq ayrılıqda tipi 
göstərilməlidir. Aşağıdakı nümunədə tərtib etdiyimiz test funksiyası tam tipdən olan x 
adlı parametr qəbul edir. 
 
funksiya test ( tam x){ 

 

} 

 
Funksiya qəbul etdiyi parametrlərlə adi dəyişənlər kimi istifadə edə bilər, misal üçün 
onların qiymətin ekranda çap edər və ya dövr daxilində  onlardan istifadə edər v.s. 
 
Nümunə.  Aşağıdakı funksiya ona ötürülən parametrin qiymətini ekranda çap edir. 
 
funksiya test ( tam x){ 

 

  xaricet("men qebul etdim ", x , "\y"); 

 

} 

 

 

Funksiyanın tərtibi zamanı qeyd etdiyimiz parametrlər kompilyatora funksiyanın qəbul 
etdiyi parametrlər və onların tipləri barədə məlumat verir. Bu zaman parametrlərə nə 
ad verməyimizin elə də əhəmiyyəti yoxdur.  Funksiyanı çağırdığımız zaman isə əmin 
olmalıyıq ki, ona parametr kimi ötürdüyümüz dəyişən və ya qiymətlərin tipi funksiyanın 
tərtibindəki göstərilən tiplərə uyğundur.  Nümunələrə baxaq. 
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Nümunə. Aşağıdakı kodda yuxarıda tərtib etdiyimiz test funksiyasına parametr olaraq 5 
qiyməti ötürülür. 
 
//test funksiyasi 

funksiya test ( tam x){ 

 

  xaricet("men qebul etdim ", x , "\y"); 

 

} 

 
  // test funksiyasini cagiraq ve ona 

  //  parametr olaraq 5 qiymeti oturek 

  test(5); 

 

 
Nəticə. 
 
 

 men qebul etdim 5 
 

 

 
İzahı.  Test funksiyası tam tipli bir ədəd parametr qəbul edir. Biz test funksiyasını 
çağıran zaman ona parametr olaraq 5 qiyməti ötürürük. 5 qiyməti əvəzinə biz tam tipli 
hər-hansı dəyişən, cərgə elementi və ya ifadə ötürə bilətik. Növbəti nümunədə test 
funksiyası bir neçə dəfə çağırılır və ona tam qiymətli müxtəlif parametrlər ötürülür. 
 
Nümunə. Funksiyaya parametr olaraq dəyişən, cərgə elementi, ifadə v.s. ötürən kod 
nümunəsi. 
 

tam x, y, z[5], q[10][10]; 

 

//test funksiyasi 

funksiya test ( tam x){ 

   

  xaricet("mene oturuldu ", x , "\y"); 

 

} 

 
 

 

  x = 17; 

  y = 12 + x; 

  z[3] = 2*x*y; 

  q[8][4] = 5 + z[3] + x - y; 
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  // test funksiyasini bir nece defe cagiraq 

  // ve ona muxtelif parametrler oturek 

  test(90); 

  test(x); 

  test(y); 

  test(z[3]); 

  test(q[8][4]); 

  test(45 + x); 

  test(x + y + z[3] + q[8][4]); 

} 

 

Bu proqramı icra etsək aşağıdakı nəticəni verər. 
 
Nəticə. 
 
 

 men qebul etdim 90 

 men qebul etdim 17 

 men qebul etdim 29 

 men qebul etdim 986 

 men qebul etdim 979 

 men qebul etdim 62 

 men qebul etdim 2011 

 
 

 
Aşağıdakı nümunədə isə biz f adlı funksiyaya tam, kesr və simvol tiplərindən 3 
parametr ötürürük. 
 
Nümunə. Funksiyaya müxtəlif tipli bir neçə parametr ötürən kod nümunəsi. 
 
// f funksiyasi 

funksiya f ( tam x, kesr y, simvol z){ 

 

  xaricet("men qebul etdim "); 

  xaricet(x, " ", y,  " ", z, "\y"); 

 

} 

 

 tam x, y; 

 kesr s[10]; 

 simvol r, ad[10]; 

  

  x = 97; 

  s[7] = 89.00245; 

  ad[5] = 'R'; 

  ad[7] = '@'; 
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  // f funksiyasini bir nece defe cagiraq 

  // ve ona muxtelif parametrler oturek 

  f(x, s[7], ad[5]); 

  f(12, 4.5, 'g'); 

   

  

 

 
Nəticə. 
 
 

 mene oturuldu 90 

 mene oturuldu 17 

 mene oturuldu 29 

 mene oturuldu 986 

 mene oturuldu 979 

 mene oturuldu 62 

 mene oturuldu 2011 

 

 

 
 

Funksiyanın Qayıtması  
 
Funksiya icrasının istənilən yerindən qalan hissələri icra etmədən geri qayıda bilər. 
Bunun üçün qaytar operatorundan istifadə olunur. Qaytar operatorunun sintaksisi 
aşağıdakı kimidir: 
 
 qaytar ; 

qaytar açar sözünü yazırıq və nöqtəvergül qoyuruq.  Bu zaman funksiyanın gördüyü iş 
qaytar operatoru icra olunan yerdən yarımçıq kəsilərək geri – funksiya çağrıldığı yerə 
dönür. Nümunələrə baxaq. 
 
Nümunə. Aşağıdakı kod icra olunan zaman funksiya daxilində qaytar operatorundan 
sonra gələn kod hissəsi icra olunmayacaq. 
 
 

// g funksiyasi 

funksiya g ( tam x){ 

 

  xaricet("men g funksiyasiyam \y "); 

  xaricet("bu kod icra olunur \y "); 

   

  //geri qayidiriq 
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  qaytar ; 

   

  // bu kod ise icra olunmayacaq 

  xaricet("men ekranda cap olunmayacam \y"); 

 

} 

 
// g funksiyasini cagiraq 

g(); 

   

 

 

Nəticə. 
 
 

 men g funksiyasiyam 

  bu kod icra olunur 

 
 

 

 
Funksiyanın Nəticə Qaytarması 
 
qaytar operatoru ilə nəinki funksiyanın işini başa çatmadan kəsmək, həm də 
funksiyanın hər-hansı işi yerinə yetirdikdən sonra alınan nəticəni çağıran koda geri 
qaytarmaq üçün istifadə olunur. 
 
Bunun üçün funksiyanın qaytarmalı olduğu nəticəni qaytar açar sözündən sonra 
yazmalıyıq. 
 

qaytar netice ; 

 
Funksiyanın nəticə qaytarmasına aid nümunələrə baxaq. 
 
Nümunə.  Aşağıdakı funksiya qəbul etdiyi parametrin iki mislini nəticə olaraq qaytarır. 
 
// g funksiyasi 

funksiya g ( tam x){ 

 

  qaytar 2*x; 

 

} 

 
tam z; 
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z = g(12); 

   

xaricet("g(12) funksiyasinin netice ", z, "\y"); 

 

 

 

Nəticə.  
 
  
 g(12) funksiyasinin netice 24 

 

 

 
Nümunə.  Yuxarıdakı nümunənin bir qədər fərqli variantı. İstifadəçidən qəbul etdiyimiz 
parametri funksiyaya ötürürük və bir neçə dəfə g funksiyasını çağırırıq. 
 
// g funksiyasi 

funksiya g ( tam x){ 

 

  qaytar 2*x; 

} 

 
 
tam x, z; 

  

  //sonsuz saye giririk 

  // 0 -son 

  neqederki( 1 == 1 ) { 

  

 xaricet("Her hansi eded daxil edin(0 -son).\y"); 

 daxilet(x); 

  

 eger (x == 0 ) 

   dayan; 

    

 z = g(x); 

 xaricet("g(",x,") = ", z, "\y"); 

  

 } 

   

 

Nəticə.  
 
  
 Her hansi eded daxil edin(0 -son). 

 45 

 g(45) = 90 
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 Her hansi eded daxil edin(0 -son). 

 12 

 g(12) = 24 

 Her hansi eded daxil edin(0 -son). 

 456 

 g(456) = 912 

 Her hansi eded daxil edin(0 -son). 

 -1 

 g(-1) = -2 

 Her hansi eded daxil edin(0 -son). 

 0 

 

 

 
 
Nümunə. Aşağıdakı kodda İki ədədin cəmini hesablayan cem adli funksiya tərtib olunur 
və bu funksiyadan istifadə etməklə müxtəlif  ədədlərin cəmi hesablanır. 
 
 

funksiya cem ( tam x, tam y){ 

 

  qaytar x + y; 

 

} 

 

tam x,y, z; 

   

  //sonsuz saye giririk 

  // 0 0 -son 

  neqederki( 1 == 1 ) { 

  

 xaricet("Iki eded daxil edin(0 0 -son).\y"); 

 daxilet(x,y); 

  

 eger (x == 0  ve y==0 ) 

   dayan; 

    

 z = cem(x,y); 

 xaricet("cem(",x,",",y,") = ", z, "\y"); 

  

 } 

   

Nəticə. 
 
 

 Iki eded daxil edin(0 0 -son). 

 23 456 

 cem(23,456) = 479 

 Iki eded daxil edin(0 0 -son). 
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 1 23 

 cem(1,23) = 24 

 Iki eded daxil edin(0 0 -son). 

 -1 1 

 cem(-1,1) = 0 

 Iki eded daxil edin(0 0 -son). 

 45 6 

 cem(45,6) = 51 

 Iki eded daxil edin(0 0 -son). 

 0 1 

 cem(0,1) = 1 

 Iki eded daxil edin(0 0 -son). 

 0 0 
 

 

 
 

Lokal və Qlobal dəyişənlər 
 
Funksiyalarla bağlı önəmli anlayışlardan biri də lokal və qlobal dəyişənlər anlayışıdır. 
Nədir lokal və qlobal dəyişənlər? Funksiya daxilində elan etdiyimiz dəyişənlər adlanır 
funksiyanın lokal dəyişənləri. Bu dəyişənləri yalnız funksiyanın daxilində istifadə etmək 
olar. Funksiyadan kənarda isə bu dəyişənlər  “görünmür”.  Proqramın əsas hissəsində 
elan etdiyimiz dəyişənlər isə global  dəyişənlər adlanır və onlara proqramın istənilən 
yerindən müraciət edə bilərik.  
 
tam x,y, z; 

 

funksiya test ( ){ 

   

 tam f, h; 

 

 //lokal 

 f = 12; 

 h = 9; 

  

 // x qlobal oldugundan ona muraciet ede 

 // bilerik 

 x = 17; 

   

} 

 

   

  

 x = 12; 

 y = 34; 

  

 // test funksiyasinda elan olunan 
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 // h ve f deyishenlerine muraciet ede 

 // bilmerik 

  

 

 

 
Funksiya daxilində lokal dəyişənlərə verdiyimiz adlar qlobal dəyişənlərin adları ilə üst-
üstə düşə bilər. Bu zaman konflikt yaranmaz, çünki funksiyadan kənarda lokal 
dəyişənlər görünmür,  lakin funksiyanın daxilində isə üstünlük lokal dəyişənlərə 
veriləcək. Nümunəyə baxaq. 
 
//proqramin esas hissesi 

tam x,y; 

 

funksiya test ( ){ 

  

   

 // x ve y adli qlobal deyishenler 

 // olmasina baxmayaraq funksiya daxilinde 

 // eyni adli lokal deyishenler elan eded 

 // bilerik 

 tam x, y; 

 

  

   

  x = 17; 

  y = 45; 

   

  // xaricet lokal x ve y-in qiymetleri cap edecek 

  xaricet("x = ", x, "\y"); 

  xaricet("y = ", y, "\y"); 

   

} 

   

 x = 12; 

 y = 34; 

  

 //qlobal deyisheler cap olunur 

 xaricet("x = ", x, "\y"); 

 xaricet("y = ", y, "\y"); 

  

 test(); 

  

 

Nəticə. 
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 x = 12 

 y = 34 

 x = 17 

 y = 45 

 

 
 

 

Funksiyadan funksiyanı çağırmaq 
 
Funksiyanı tərtib etdikdən sonra onu proqramın istənilən kod hissəsindən, o cümlədən 
digər funksiyalardan çağıra bilərik. Bunu nümaiş etdimək məqsədilə aşağıdakı kod 
hissəsində birölçülü cərgənin elementlərinə istifadəçinin daxil etdiyi qiymətləri 
mənimsətmək, onları artan,azalan istiqamətdə nizamlamaq və ekranda çap etmək 
üçün funksiyalar tərtib olunur. Bu nümunədə cərgələr üzərində müxtəlif işlər görən 
funksiyaların tərtibi və istifadəsi nümaiş edilir və bir qədər növbəti nümunəyə hazırlıq 
xarakteri daşıyır. Bu nümunədə funsiyadan funksiya çağırmırıq. Növbəti nümunədə isə 
əlavə ümuni funksiya tərtib etməklə bu nümunədə tərtib etdiyimiz funksiyaları 
çağırırıq. Nümunəyə baxaq. 
 
Nümunə. 
 
  

 tam x[10]; 

 

// crg_daxilet adli cergenin elementlerini  

// daxil eden funksiya tertib edek 

funksiya crg_daxilet ( ){ 

  

 tam i; 

   

  xaricet("10 eded daxil edin \y"); 

   

  //x qlobal cergedir 

  say (i 10) 

   daxilet(x[i]); 

 

} 

 

// crg_xaricet adli cergenin elementlerini  

// cap eden funksiya tertib edek 

funksiya crg_xaricet ( ){ 

 

  tam i; 

   

  //x qlobal cergedir 
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  say (i 10) 

   xaricet(x[i], " "); 

   

  xaricet("\y");   

 

} 

 

// crg_artan adli cergenin elementlerini  

// artan sirada nizamlayan funksiya tertib 

// edek 

funksiya crg_artan ( ){ 

 

  tam i,j, mvq; 

 

  //x qlobal cergedir 

  say (i 10) 

   say (j i 10) 

    eger (x[i] > x[j]){ 

      mvq = x[i]; 

      x[i] = x[j]; 

      x[j] = mvq;   

    } 

    

} 

 

 

 

// crg_azalan adli cergenin elementlerini  

// azalan sirada nizamlayan funksiya tertib 

// edek 

funksiya crg_azalan ( ){ 

 

 tam i,j, mvq; 

 

  //x qlobal cergedir 

  say (i 10) 

   say (j i 10) 

    eger (x[i] < x[j]){ 

     mvq = x[i]; 

     x[i] = x[j]; 

     x[j] = mvq;   

    } 

} 

 

  

   

  crg_daxilet(); 

  crg_artan(); 
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  xaricet("Cergenin elementleri artan sirada\y"); 

  crg_xaricet(); 

  crg_azalan(); 

  xaricet("Cergenin elementleri azalan sirada\y"); 

  crg_xaricet(); 

  

  

 
Nəticə. 
 
 

 10 eded daxil edin 

 12 3 45 6 768 90 321 4 55 420 

 Cergenin elementleri artan sirada 

 3 4 6 12 45 55 90 321 420 768 

 Cergenin elementleri azalan sirada 

 768 420 321 90 55 45 12 6 4 3 

 

 

 
Yuxarıdakı kodda cərgə üzərində müxtəlif işlər görən crg_daxilet(), crg_xaricet(), 
crg_artan() və crg_azalan() adlı funksiyalar tərib etdik. Aşağıdakı nümunədə isə bu 
funksiyaları tərtib edəcəyimiz artan() və azalan() adlı digər funksiyalardan çağırırıq. Bu 
halda proqram daha yığcam görünür. 
 
Nümunə. 
 
 
 

// crg_daxilet adli cergenin elementlerini  

// daxil eden funksiya tertib edek 

funksiya crg_daxilet ( ){ 

  

 tam i; 

   

  xaricet("10 eded daxil edin \y"); 

   

  //x qlobal cergedir 

  say (i 10) 

   daxilet(x[i]); 

 

} 

 

// crg_xaricet adli cergenin elementlerini  

// cap eden funksiya tertib edek 

funksiya crg_xaricet ( ){ 
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  tam i; 

   

  //x qlobal cergedir 

  say (i 10) 

   xaricet(x[i], " "); 

   

  xaricet("\y");   

 

} 

 

// crg_artan adli cergenin elementlerini  

// artan sirada nizamlayan funksiya tertib 

// edek 

funksiya crg_artan ( ){ 

 

  tam i,j, mvq; 

 

  //x qlobal cergedir 

  say (i 10) 

   say (j i 10) 

    eger (x[i] > x[j]){ 

      mvq = x[i]; 

      x[i] = x[j]; 

      x[j] = mvq;   

    } 

    

} 

 

 

 

// crg_azalan adli cergenin elementlerini  

// azalan sirada nizamlayan funksiya tertib 

// edek 

funksiya crg_azalan ( ){ 

 

 tam i,j, mvq; 

 

  //x qlobal cergedir 

  say (i 10) 

   say (j i 10) 

    eger (x[i] < x[j]){ 

     mvq = x[i]; 

     x[i] = x[j]; 

     x[j] = mvq;   

    } 

} 
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funksiya artan(){ 

   

  crg_artan(); 

  xaricet("Cergenin elementleri artan sirada\y"); 

  crg_xaricet();   

   

} 

   

funksiya azalan(){ 

   

  crg_azalan(); 

  xaricet("Cergenin elementleri azalan sirada\y"); 

  crg_xaricet();   

   

} 
  crg_daxilet(); 

  artan(); 

  azalan(); 

   

  

 

 
Nəticə. 
 
 

 10 eded daxil edin 

 23 44 65 7 0 89 -23 32 667 308 

 Cergenin elementleri artan sirada 

 -23 0 7 23 32 44 65 89 308 667 

 Cergenin elementleri azalan sirada 

 667 308 89 65 44 32 23 7 0 -23 

 

 

 
İzahı. Burada biz artan funksiyasından cer_artan və crg_xaricet funksiyalarını çağırdıq. 
Analoji olaraq azalan funksiyasından isə crg_azalan və crg_xaricet funksiyalarını 
çağırdıq. 
 

Rekursiv Funkiyalar 
 
Proqramda funksiyanın özlərinə etməsi rekursiya adlanır. Bu cür funksiyalara isə 
rekursiv funksiyalar deyilir. Rekursiv funksiya tərtib edərkən onun başa çatma şərtini 
düzgün təyin etmək lazımdır, əks halda funksiya öz-özünə sonsuz müraciət edər və 
proqram asılar. 
 
Rekursiv funksiyalara aid proqram nümunələri ilə tanış olaq. 
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Nümunə. Aşağıdakı proqramda cərgənin elementlərini çap etmək üçün rekursiv 
funksiyadan istifadə olunur. 
 

  

 tam x[10],k; 

 

 

 // cergenin elementlerini cap etmek 

 // ucun rekursiv funksiya tertib edek 

 funksiya f (tam k){ 

    

  // basha catma shertini teyin edirik 

  eger (k > 10)  

   qaytar; 

    

  xaricet(x[k], " ");  

  

  // f funksiyasini cagiririq 

  // k -nin qiymetin 1 vahid artiraraq 

  f(k + 1); 

    

  } 

 

 

 xaricet("10 eded daxil edin.\y");    

 

 say (k 10) 

  daxilet(x[k]); 

   

 xaricet("cergenin elementleri \y");  

 

 f(1); 

  

  

  
Nəticə. 
 
 

 10 eded daxil edin. 

 2 34 5 7 67 8 9 21 33 4 

 cergenin elementleri 

 2 34 5 7 67 8 9 21 33 4 
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İzahı. Burada biz cərgənin elementlərini çap etmək üçün rekursiv f fuksiyasından 
istifadə edirik.  f funksiyası parametr olaraq tam tipli dəyişən qəbul edir, cərgənin çap 
olunmalı elementinin ideksini. Ilk olaraq 1 qiyməti verilir, funksiya çağırılan zaman. 
Funksiya isə k-nı yoxlayır, əgər 10-dan böyükdürsə onda başa çatır, əks halda k indeksli 
elementi çap edir və k –nın bir vahid artırılmış qiyməti ilə , hansı ki növbəti elementin 
indeksidi f funksiyasını çağırır.  Beləliklə rekursiv olaraq x cərgəsinin bütün elementləri 
çap olunur.  Aşağıdakı kod isə rekursiv olaraq x cərgəsinin elementlərini axırdan əvvələ 
çap edir. 
 
Nümunə. Aşağıdakı proqramda cərgənin elementlərini axırdan əvvələ çap etmək üçün 
rekursiv funksiyadan istifadə olunur. 
 
 

 

  

 tam x[10],k; 

  

  // cergenin elementlerini cap etmek 

 // ucun rekursiv funksiya tertib edek 

 funksiya g (tam k){ 

 

  // basha catma shertini teyin edirik 

  eger (k <1 )   

   qaytar; 

    

  xaricet(x[k], " ");  

  

  // g funksiyasini cagiririq 

  // k -nin qiymetin 1 vahid azaldaraq 

  g(k - 1); 

    

 } 

 

  

 xaricet("10 eded daxil edin.\y"); 

    

 say (k 10) 

  daxilet(x[k]); 

   

 xaricet("cergenin elementleri \y");  

 

 g(10); 

  

 
Nəticə. 
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 10 eded daxil edin. 

 34 55 76 88 90 21 33 4 5 3 

 cergenin elementleri 

 3 5 4 33 21 90 88 76 55 34 

 

 

 
Rekursiv funksyalardan əsasən ağac şəklində olan verilənlər strukturu ilə işləyirlər. 
Ağaclar qrafların xüsusi formasıdır və proqramlaşdırmada olduqca əhəmiyyətli rola 
malikdirlər. Bu mövzu bir qədər çətinliyi artırılmış proqramlaşdırma kursunun 
mövzusudur. Rekursiv funksiyalar ilə bağlı demək olar ki bütün proqramlaşdırma 
kitablarında verilən nümunələrdən biri də n faktorialın hesablanmasıdır.  
 
Riyaziyyatdan n faktorial  n! kimi işarə olunur və aşağıdakı kimi təyin olunur: 
 
 0! = 1 

n! = n*(n-1)! 

 
Bu cür təyindən misal üçün 6! –lı aşağıdakı kimi hesablaya bilərik: 
 

6! = 6*5! 

5! = 5*4! 

  4! = 4*3! 

  3! = 3*2! 

  2! = 2*1! 

  1! = 1*0! 

  0! = 1 

  ---- 

  6! = 6*5*4*3*2*1 
  

Əsrin proqramlaşdırma dilində rekursiv olaraq n! –lı aşağıdakı kimi hesablaya bilərik. 
 
Nümunə. n! hesablayan proqram. 
 

 

tam k, z; 

 

 

// n faktoriali hesablayan rekursiv 

// nf funksiyasi 

funksiya nf (tam k){ 

   

  // basha catma shertini teyin edirik 

  eger (k == 0 )   

   qaytar 1; 
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  // nf funksiyasina rekursiv muraciet 

  // edirik 

  qaytar  k * nf(k-1); 

    

} 

 

 

 

xaricet("Her hansi eded daxil edin.\y"); 

daxilet(k); 

  

z = nf(k); 

xaricet(k, "! = ", z, "\y");  

 

  

 
Nəticə. 
 
 

 Her hansi eded daxil edin. 

 7 

 7! = 5040 

 

 

 
 

Kitabxana Funkiyaları 
 
Bildiyimiz kimi hər bir dilin əsas imkanlarından biri də proqramçılara təqdim etdiyi hazır 
kitabxana funksiyalarıdır. Buraya məlumatlar bazası, riyazi hesablamalar, qrafik 
tətbiqlər, standart giriş/çıxış, proseslərin idarəolunması v.s. kimi interfeyslərlə işləmək 
üçün dil tərəfindən hazır təqdim olunan funksiyalar daxildir. Təəssüf ki əsrin dili hələ 
yenicə yarandığından onun  kitabxanaları  hazır deyil. Yalnız nümunə üçün  verilmiş 
ədədin kvadrat kökünü hesablayan kvk  adlı funksiyadan savayı.  
 
kvk funksiyası kəsr tipli bir parametr qəbul edir və nəticə olaraq həmin ədədin kvadrat 
kökünü qaytarır.  
 
Aşağıdakı nümunədə proqram istifadəçidən bir ədəd daxil etməsini istəyir və onun 
kvadrat kökünü ekranda çap edir. Nümunəyə baxaq: 
 
kesr x, net; 
 

xaricet("Her-hansi eded daxil edin\y"); 

daxilet(x); 
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//kvk funksiyasini cagiririq 

//ve qaytardigi neticeni net deyishenine 

//menimsedirik 

net = kvk(x); 

xaricet(x, " -in kvadrat koku = ", net , "\y"); 

 
Nəticə 
 
 

 64.256 

 64.256 -in kvadrat koku = 8.015984 

 
 
 
 
Aşağıda kvk funksiyasından istifadə etməklə kvadrat tənliyin köklərini hesablayan 
proqram kodu göstərilir. 
 
kesr a, b, c, x1, x2, determinant; 
 

xaricet(" a, b ve c emsallarini daxil edin: "); 

daxilet(a, b, c); 

determinant = b*b - 4*a*c; 
 

eger (determinant > 0) { 

    x1 = (-1*b + kvk(determinant)) / (2*a); 

    x2 = (-1*b - kvk(determinant)) / (2*a); 

    xaricet("Kokler ferqlidir. \y"); 

    xaricet("x1 = ", x1, "\y"); 

    xaricet("x2 = ", x2, "\y"); 

} 

yoxsa  

    eger(determinant == 0) { 

        xaricet("Kokler eynidir. \y"); 

        x1 = (-1*b + kvk(determinant)) / (2*a); 

        xaricet("x1 = ", x1, "\y"); 

} 

yoxsa  

    xaricet("Kvadrat tenliyin heqiqi koku yoxdur. \y"); 

 
 
Nəticə 
 
 

 a, b ve c emsallarini daxil edin:  

 1 -1 -6 

 Kokler ferqlidir. 

 x1 = 3 

 x2 = -2 
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Çalışmalar. 
 
Çalışma 1. Elə funksiya tərtib edin ki, arqument olaraq iki tam ədəd qəbul edir, onların 
cəmini hesablayıb nəticə olaraq qaytarır.  Bu funksiyadan istifadə etməklə proqram 
tərtib edin, hansı ki,  istifadəçidən iki ədəd qəbul edir, sonra bu ədədləri parametr 
olaraq sizin tərtib etdiyiniz funksiyaya ötürür və nəticəni alaraq ekranda çap edir. 
 
Çalışma 2. Elə funksiya tərtib edin ki, istifadəçidən birinci ədəd, hesablama əməliyyatı 
(+,-,*,/ ) və ikinci ədəd qəbul edir. Hesablama nəticəsini çap edir. İstifadəçinin daxil 
etdiyi hər 3 parametr funksyaya ötürülməlidir və yekun nəticə funksiyadan alınmalıdır.  
 
Çalışma 3. Funksiyadan istifadə etməklə iki ədədin böyüyünü tapan proqram qurun. 
 
Çalışma 4. Elə funksiya qurun ki parametr olaraq kəsr ədəd qəbul etsin və onun tam 
hissəsini nəticə olaraq qaytarsın. Tərtib etdiyiniz funksiyadan istifadə etməklə proqram 
qurun. 
 
 
 Çalışma 5.  Elə funksiya tərtib edin ki, verilmiş ədədin sadə olduğunu müəyyən etsin. 
Həmin funksiyadan istifadə edərək 1 -dən 100 -ə qədər olan ədədlər arasında yerləşən 
sadə ədədləri çap edən proqram tərtib edin. 
 
 
Çalışma 6.  Funksiyadan istifadə etməklə verilmiş düzbucaqlının sahəsini hesablayan 
proqram tərtib edin. 
 
Çalışma 7.   Funksiyadan istifadə etməklə verilmiş kubun səthinin sahəsini hesablayan 
proqram tərtib edin. 
 
Çalışma 8.   Funksiyadan istifadə etməklə verilmiş radiuslu dairənin sahəsini 
hesablayan proqram tərtib edin. 
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III HİSSƏ 
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Obyekt  

Yönümlü 

Proqramlaşdırma 

 
8. Siniflər 

Bu mövzuda biz Obyekt Yönümlü Proqramlaşdırma (OYP) ilə tanış olacağıq. OYP bir 

çox proqramlaşdırma dilləri tərəfindən dəstəklənir. OYP-də müxtəlif tipdən olan 

dəyişənlər və funksiyalar vahid bir struktur şəklində birləşərək sinif əmələ gətirirlər. 

Buna inkapsulaysiya deyilir.  İnkapsulayasiyadan başqa OYP-də varislik və 

polimorfizmdən istifadə olunur.  

Siniflər proqramçının yaratdığı tip adlanır. Sinif yaratdəqdan sonra ondan digər 

tiplərdən olduğu kimi dəyişənlər və cərgələr elan etmək olar. Sinif tipindən elan olunan 

dəyişənlər obyekt adlanır.  

Sinfin Yaradılması 
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Yeni sinif tərtib etmək üçün əvvəlcə sinif açar sözünü yazırıq.   

sinif 

 

Daha sonra sinfin adını yazırıq və fiqurlu mötərizə içərisində sinfin dəyişən və funksiya 

həddlərini yerləşdiririk. Fiqurlu mötərizədən sonra isə nöqtəvergül qoyuruq. 

sinif AD { 

 

   dəyişən həddləri 

    

   funksiya həddləri 

 

}; 

 

Qeyd edək ki, dəyişən və funksiya həddlərinin sayına məhdudiyyət qoyulmur. Sinif 

yalnız dəyişən həddlərindən və ya yalnız funksiya həddlərindən , eləcə də hər ikisindən 

ibarət ola bilər.  

Sinfin Dəyişən Həddləri 

Sinfə yeni dəyişən həddi əlavə etmək üçün fiqurlu mötərizə içində həmin dəyişən elan 

etməliyik.  

sinif Ad { 

   tip deyishen ; 

 

}; 

 

Sinif daxilində istənilən tipdən, o cümlədən başqa siniflərdən dəyişən elan etmək olar. 

Misal üçün yalnız tam tipli x və y dəyişən həddlərindən ibarət olan Salam_Dunya adlı 

sinif aşağdakı kimi olar. 

sinif Salam_Dunya { 

 

  tam x;  tam y; 

 

}; 

 

Obyeklərin Yaradılması 
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Sinif yaratmaqla biz yeni bir tip yaratmış oluruq. Bu tipdın digər standart tiplərdən 

olduğu kimi dəyişənlər elan edə bilərik. Sinif tipindən dəyişən elan etməyə deyirlər 

obyekt yaratmaq, elan olunan dəyişəni isə obyekt adlandırırlar.  

Aşağıdakı kodda yeni yaratdığımız Salam_Dunya adlı sinif tipindən salam adlı dəyişən 

elan edək, başqa sözlə Salam_Dunya sinfindən salam obyektini yaradaq.  

Salam_Dunya salam; 

 

Obyekti yaratdıqdan sonra onun həddlərinə müraciət edə bilərik. 

Obyektin həddlərinə müraciət 

Obyektin hər-hansı həddinə müraciət etmək üçün nöqtə - . operatorundan istifadə 

olunur. Bunun üçün obyektin adını yazıb,  nöqtə qoyub, müraciət etmək istədiyimiz 

həddin adını yazırıq.  

obyekt.hədd 

 

Misal üçün salam obyektinin x həddinə müraciət etmək istəsək aşağıdakı kimi 

yazmalıyıq. 

salam.x 

 

Nümunə proqramlara baxaq. 

Nümunə. Aşağıdakı kod yuxarıda yaratdığımız salam obyektinin həddlərinə qiymətlər 

mənimsədir və onları çap edir. 

 

sinif Salam_Dunya{ 

   

  tam x; 

  tam y; 

   

  }; 

 

Salam_Dunya salam; 

   

salam.x = 12; 

salam.y = 45; 
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xaricet("salam obyektinin x ve y heddleri \y"); 

xaricet("salam.x = ", salam.x, "\y"); 

xaricet("salam.y = ", salam.y, "\y"); 

 

     

Nəticə. 

 

 salam obyektinin x ve y heddleri 

 salam.x = 12 

 salam.y = 45 

 

 

 

Sinfin Funksiya Həddləri 

Sinif daxilində dəyişənlər həddləri ilə yanaşı funksiya həddlərini də tərtib edə bilərik. 

Sinfin funksiya həddləri bizim indiyə kimi tərtib etdiyimiz funksiyalardan heçnə ilə 

fərqlənmir, sadəcə sinfə aid olan funksiyanı birbaşa sinfin içərisində tərtib etmək tələb 

olunur. Yuxarıda tərtib etdiyimiz Salam_Dunya sinfinin dunya adlı funksiya həddi 

aşağıdakı kimi olar. 

sinif Salam_Dunya { 

 

  tam x; 

  tam y; 

   

  funksiya dunya (){ 

   

   xaricet("Salam Dunya"); 

   

  } 

 

 

}; 

 

Obyektin funksiya həddinə müraciət etmək üçün də nöqtə operatorundan istifadə 

olunur. Nümunə koda baxaq. 

Nümunə. 

// Salam_Dunya adli yeni sinif 

// yaradaq 

sinif Salam_Dunya { 

 

  tam x; 
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  tam y; 

   

  // Salam_Dunya sinfinin dunya  

  // adli funksiya heddini yaradaq 

  funksiya dunya (){ 

  

   xaricet("Salam Dunya"); 

   

  } 

 

}; 

 

 // Salam_Dunya sinfinden salam 

 // adli obyekt yaradaq 

 Salam_Dunya  salam; 

   

 // salam obyektinin dunya 

 // funksiya heddini cagiraq 

 salam.dunya();   

 

 
 

Nəticə. 

 

 Salam Dunya 

 

 

 

Sinfin funksiya və dəyişən həddləri 

Sinfin dəyişən həddlərinə  funksiya həddlərindən müraciət edə bilərik. Aşağıdakı koda 

baxaq. 

Nümunə.  

 

sinif Duzbucaqli { 

 

  tam en; 

  tam uz; 

   

  funksiya sahe(){ 

   

   xaricet("duzbucalinin sahesi = ", en*uz, "\y"); 

   

  } 
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}; 

 

Duzbucaqli duzb; 

   

xaricet("Duzbucaqlinin tereflerini daxil edin.\y"); 

daxilet(duzb.en, duzb.uz); 

   

duzb.sahe();   

 

 

Nəticə. 

  

 Duzbucaqlinin tereflerini daxil edin. 

 12 45 

 duzbucalinin sahesi = 540 

 

 
 

İzahı.  Gördüyümüz kimi Duzbucaqli sinfini sahe funksiyası daxilində biz sinfin en və uz 

dəyişən həddlərinə müraciət etdik.  Sinfin funksiya həddləri daxilində biz dəyişən 

həddləri  ilə eyni ada malik  lokal dəyişənlər elan edə bilərik.  Bu zaman konflikt 

yaranmaz, üstünlük isə funksiya daxilində lokal dəyişənlərə verilər. Ümumiyyətlə 

funksiyanın dəyişənə müracəti aşağıdakı üstünlük prinsipi ilə müəyyən olunur: 

 İlk olaraq lokal dəyişən axtarılır. Əgər verilmiş adla lokal dəyişən tapılmasa, onda 

funksiyanın məxsus olduğu sinfin dəyişən həddləri daxilində dəyişən axtarılır, burada 

da olmasa, son olaraq qlobal dəyişənlər arasında axtarılır.  

 

 

 

Çalışmalar. 

Çalışma 1.   Tam tipli en, uzunluq və hündürlük dəyişən həddlərindən ibarət 

Paralelpiped adlı sinif tərtib edin. Paralelpipedin yan səthinin sahəsini hesablamaq 

üçün Sahe(), həcmini hesablamaq üçün Hecm() funksya həddəlrini tərtib edin. 

Paralelpiped sinfindən parp adlı obyekt yaradın. Parp obyektinin en, uzunluq və 
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hundurluk həddlərinə istifadəçinin daxil etdiyi qiymətləri mənimsədin. Parp obyektinin 

Sahe və Hecm funksiya həddlərini çağıraraq onun sahəsini və həcmini çap edin. 

Çalışma 2.   Cerge adlı sinif yaradın. Sinif dəyişən hədd olaraq özündə tam 10 

elementdən ibarət x adlı cərgə saxlasın.Cerge sinfinin x cərgəsinin elemenlərini daxil 

etmək, çap etmək, artan və azalan sırada düzmək üçün müvafiq funksiya həddlərini 

tərtib edin. Cərgə sinfindən crg adlı obyekt yaradın. Crg obyektinin müvafiq funksiya 

həddlərindən istifadə edərək onun x cərgə həddinin elemenlərinə qiymətlər 

mənimsədin, onları artan və azalan sırada düzərək çap edin. 
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ASCİİ cədvəli 

 

Char Dec             

\0 0 (sp) 32 @ 64 ` 96 

(soh) 1 ! 33 A 65 a 97 

(stx) 2 " 34 B 66 b 98 

(etx) 3 # 35 C 67 c 99 

(eot) 4 $ 36 D 68 d 100 

(enq) 5 % 37 E 69 e 101 

(ack) 6 & 38 F 70 f 102 

(bel) 7 ' 39 G 71 g 103 

(bs) 8 ( 40 H 72 h 104 

\t 9 ) 41 I 73 i 105 

\n 10 * 42 J 74 j 106 

(vt) 11 + 43 K 75 k 107 

(np) 12 , 44 L 76 l 108 

(cr) 13 - 45 M 77 m 109 

(so) 14 . 46 N 78 n 110 

(si) 15 / 47 O 79 o 111 

(dle) 16 0 48 P 80 p 112 

(dc1) 17 1 49 Q 81 q 113 

(dc2) 18 2 50 R 82 r 114 
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(dc3) 19 3 51 S 83 s 115 

(dc4) 20 4 52 T 84 t 116 

(nak) 21 5 53 U 85 u 117 

(syn) 22 6 54 V 86 v 118 

(etb) 23 7 55 W 87 w 119 

(can) 24 8 56 X 88 x 120 

(em) 25 9 57 Y 89 y 121 

(sub) 26 : 58 Z 90 z 122 

(esc) 27 ; 59 [ 91 { 123 

(fs) 28 < 60 \ 92 | 124 

(gs) 29 = 61 ] 93 } 125 

(rs) 30 > 62 ^ 94 ~ 126 

(us) 31 ? 63 _ 95 (del ) 127 

 

 


