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 :کد خروجی -بخش اول  

 کند.ذکر دلیل بگویید کدام برنامه سریعتر عمل مینوشته شده است. با  aسازی آرایه برای مرتب در زیر دو قطعه کدنمره(  1.1) -1سؤال 

 عضوی بوده و به شکل زیر مقداردهی شده است. 01فرض کنید آرایه 

a[9] a[8] a[7] a[6] a[5] a[4] a[3] a[2] a[1] a[0] 

1 4 6 3 2 7 9 5 8 10 
 

2 کد 1 کد   
for(i=10; i>0; i--) 

{ 

    max=0; 

    for(j=0; j<i; j++) 

    { 

        if(a[j]>a[max]) 

        { 

            max=j; 

        } 

    } 

    t=a[max]; 

    a[max]=a[i-1]; 

    a[i-1]=t; 

} 

for(i=0; i<10; i++) 

    for(j=0; j<9; j++) 

        if(a[j]>a[j+1]) 

        { 

            t=a[j+1]; 

            a[j+1]=a[j]; 

            a[j]=t; 

        } 

 

 کند.سریعتر عمل می گویید کدام تابعنوشته شده است. با ذکر دلیل ب 𝒂𝒏برای محاسبه بازگشتی  تابع در زیر دو نمره( 2.21) -پریم 1سؤال 

 1 تابع 2 تابع
int power(int a, int n) 

{ 

    if(n==0) 

        return 1; 

    else 

        return power(a, n-1)*a; 

} 

int power(int a, int n) 

{ 

    if(n==0) 

        return 1; 

    else if(n==1) 

        return a; 

    else if(n%2==0) 

        return power(a, n/2)*power(a, n/2); 

    else 

        return power(a, n/2)*power(a, n/2+1); 

} 

ی مشخص شده است! پس در مدیریت صفحات و سایز فونت نوشتاری)!( کوشا االت و به اندازهی سؤمحل درج پاسخ سواالت، در برگه تذکر بسیار مهم:

هایی که بیش از حد بد خط، االت را بدهید تا جایی برای جبران اشتباهات وجود داشته باشد! برگهخ سؤاالمکان با مداد و به صورت دو ستونی پاسبوده و حتی

 اندود)!( باشند تصحیح نخواهند شد!خط خورده یا الک

ها )که نمرات و طبعاً درجه پریم( هستند. از بین هر کدام از این دوتایی 4و  4پریم )مثالً  iو  iدوتا دوتا به صورت  از سؤاالت، برخی  تر)!(:تذکر بسیار مهم

 را انتخاب کرده و پاسخ دهید. دقیقاً یک سؤالسختی متفاوتی دارند( باید 

 ی صفرپاسخ به هر دو سؤال = نمره
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 :(        ⃝پریم 0         ⃝ 0 پاسخ : ) سؤال انتخابی را عالمت بزنید:محل درج 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 خروجی کد زیر را بنویسید.نمره(  1.1) – 2سوال 

 کد پاسخ

 void f(int i) 

{ 

    cout<<"Hello "<<i<<endl; 

    i++; 

} 

void g(int &i) 

{ 

    cout<<"Bye "<<i<<endl; 

    i++; 

} 

int main() 

{ 

    int i=0; 

    while(i<=5) 

    { 

        f(i); 

        g(i); 

    } 

    return 0; 

} 

 را بنویسید. خروجی کد زیرنمره(  2.21) -پریم 2 سؤال

 کد پاسخ

 void f(int n) 

{ 

    if(n!=0) 

    { 

        cout<<"Hello "<<n<<endl; 

        f(n-1); 

        cout<<"Bye "<<n<<endl; 

    } 

} 

int main() 

{ 

    f(5); 

    return 0; 

} 
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 خطایابی کد: – بخش دوم

حاصل عبارت ی زیر این بوده است که هدف برنامهنمره(  1) -3سؤال 
𝑛! +𝑛 

2𝑛  را برایn=5 را پیدا کرده و  ایرادات کد زیر. محاسبه کند

 شوند.میدهید آنها چگونه تصحیح توضیح 

 کد پاسخ

 #include <iostream> 

using namespace std; 

 

int f(int n) 

{ 

    int x=0; 

    for(int i=1; i<=n; i++) 

        x=x*i; 

    return x; 

} 

 

int g(int n) 

{ 

    int y=2; 

    for(int i=1; i<=n; i++) 

        y=y*2; 

    return y; 

} 

 

int main() 

{ 

    int n=5; 

    cout<<(f(n)+n)/g(n); 

    return 0; 

} 

 نویس:چک
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ایم که هر بار آن را بر روی یک عدد اعمال کنیم، آن عدد را تعریف کرده طبیعیاعداد را بر روی  @فرض کنید عمل ( نمره 2) – 4سؤال 

را بگیرد و تعداد  xاست. هدف برنامه زیر این بوده است که عدد  18=9+8+1برابر  198@کند. مثال می آن جمع ارقامحاصلتبدیل به 

را پیدا ی زیر ایراداتی وجود دارد. آنها در برنامه .برای تبدیل آن به یک عدد یک رقمی را چاپ کند xدفعات الزم اعمال این عملگر بر روی 

 رقمی است(  01111عددی حداکثر  x) شوند.چگونه تصحیح می این ایراداتکرده و توضیح دهید 

 کد پاسخ

 #include <iostream> 

using namespace std; 

 

int f(int n) 

{ 

    int b=0; 

    while(n>0) 

    { 

        n/=10; 

        b+=n%10; 

    } 

} 

 

int g(string s) 

{ 

    int b=0; 

    for(int i=0; i<s.length(); i++) 

        b+=s[i]; 

    return b; 

} 

 

int main() 

{ 

    int x=1, k=0; 

    string s; 

    cin>>s; 

    if(s.length()>1) 

    { 

        x=g(s); 

    } 

    while(x>9) 

    { 

        x=f(x); 

        k++; 

    } 

    cout<<k<<endl; 

    return 0; 

} 

 نویس:چک
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ایرادات کد زیر را پیدا کرده و توضیح را بدست آورد.  bو  aی زیر این بوده است که ب.م.م دو عدد هدف برنامهنمره(  2.1) -پریم 4سوال 

 شوند.دهید آنها چگونه تصحیح می

 کد پاسخ

 #include <iostream> 

using namespace std; 

int f(int a, int &b) 

{ 

    int k=0; 

    if(b%a!=0) 

        k=b; 

    else 

        k=f(a, b%a); 

    return k; 

} 

int main() 

{ 

    int a, b; 

    cin>>a>>b; 

    if(a!=b) 

    { 

        b=a+b; 

        a=b-a; 

        b=b-a; 

    } 

    f(a, b); 

    cout<<a<<endl; 

    return 0; 

} 

 نویس:چک
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 نویسی:برنامه –م بخش سو

های بندد فاپی مجبور است در فضای خالی بین دندانکند. وقتی لوسرطوال دهانش را میایپ در دهان لوسرطوال زندگی میفنمره(  3) -1سؤال 

دهیم که نشان می 0و  Xتر شدن مساله دهان لوسرطوال را با جدولی از خواهیم بدانیم این فضای خالی چقدر است. برای سادهاو زندگی کند. می

X توانیم دهان او را این طور در دندان داشته باشد می 8دهنده فضای خالی است. مثال اگر لوسرطوال در هر فک نشان 0دهنده دندان و نشان

  کامپیوتر وارد کنیم.

 بعد از بسته شدن قبل از بسته شدن
XX0000000XXXX 

X0000000000XX 

XXXX0000000XX 

XX0000000XXXX 

X0000000000XX 

XXXX00000XXXX 

XX000000XXXXX 

X0000000000XX 

XX00XXXX 

X00000XX 

XXXX00XX 

XX00XXXX 

X00000XX 

XXXXXXXX 

XX0XXXXX 

X00000XX 

 

، سپس ای بنویسید که ابتدا طول و عرض جدول را گرفتهبرنامه ماند.فضای خالی باقی می 22 در این مثال بعد از بسته شدن دهان لوسرطوال

 حداکثر طول و عرضفرض کنید ) بعد از بسته شدن دهان لوسرطوال را چاپ کند. باقی مانده فضای خالی مقدار هر خانه جدول را بگیرد و

 باشد(می 011جدول 
 

 ورودی نمونه نمونه خروجی
21 6 13 

XXXX0000000XX 

XX00000XXXXXX 

XXXX00000000X 

X000000XXXXXX 

XXXX000XXXXXX 

XX0000000000X 
1 3 5 

X00XX 

XX0XX 

XXX0X 
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 :5سوال  به پاسخمحل درج 
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   نمره( 4) -6سؤال 

کلمه  0111) حداکثر  کلمه به کلمه از فایل بخواند تا به انتهای فایل برسد. را باز کرده، سپس input.txtای بنویسید که فایل برنامه الف(

 در فایل قرار دارد(

حال تابعی بنویسید که هر کلمه خوانده شده از فایل را به عنوان ورودی گرفته، حرف اول و آخر آن کلمه را ثابت نگه داشته و بقیه حروف  ب(

 computerکلمه ورودی تاابع کلماه   به طور مثال اگر  و رشته حاصل شده را به عنوان خروجی برگرداند. را یکبار به سمت راست بچرخاند

 حرف تشکیل شده است( 3)فرض کنید هر کلمه حداقل از  شود. ceomputrبود، خروجی تابع باید 

 
بخواند، سپس با استفاده از تابع قسمت قبل هر کلمه را بچرخاند و  input.txtاز فایل  کلمهکلمه به ای بنویسید که در پایان برنامهج( 

 شوند.کلمات در فایل خروجی با یک فاصله از یکدیگر جدا می .بنویسد output.txtآن کلمه را در فایل 

 : 6به سوال  محل درج پاسخ
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 نمره(  4) -7سوال 

را با  aو آرایه دو بعدی  از صفر و یک ها از کاربر بگیرد mدر  nرا از ورودی بگیرد. سپس یک جدول  mو  nای بنویسید که ابتدا ( برنامهالف

توان در هر تابعی تعریف شده است و از آن می using namespaceو بعد از   mainقبل از تابع  aفرض کنید آرایه توانید میآنها پر کند. 

 (m, n <=100 =>2) مجدد آن باشد.استفاده کرد، بدون آنکه نیازی به تعریف 

را در خروجی چاپ جدول  مرتبه عملیات زیر را روی جدول اعمال کند و در هر مرحله kرا از ورودی گرفته و  kای بنویسید که حال برنامه ب(

 همسایه دارند.( 8های حاشیه جدول، ها به غیر از خانه)توجه کنید که تمام خانهکند. 

 شوند.ها صفر میو سایر خانه یکهای صفر آنها است بیشتر از تعداد همسایههای یک آنها همسایههایی که تعداد خانه -

  نمره( 1) -ریمپ 7سوال 

را با  aو آرایه دو بعدی  از صفر و یک ها از کاربر بگیرد mدر  nرا از ورودی بگیرد. سپس یک جدول  mو  nای بنویسید که ابتدا برنامهالف( 

توان در هر تابعی تعریف شده است و از آن می using namespaceو بعد از   mainقبل از تابع  aتوانید فرض کنید آرایه آنها پر کند. می

 (m, n <=100 =>2) استفاده کرد، بدون آنکه نیازی به تعریف مجدد آن باشد.

 پ کند. این کار را ادامه دهد تال کند و در هر مرحله جدول را در خروجی چاروی جدول اعما ای بنویسید که عملیات زیر راحال برنامهب( 

 همسایه دارند.( 8های حاشیه جدول، ها به غیر از خانهیری در جدول ایجاد نکند. )توجه کنید که تمام خانهتغی دیگر زمانی که اجرا عملیات زیر

  شوند.ها صفر میو سایر خانه های صفر آنها است یکهمسایههای یک آنها بیشتر از تعداد هایی که تعداد همسایهخانه -
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 (        ⃝پریم 7         ⃝ 7 محل درج پاسخ : ) سؤال انتخابی را عالمت بزنید:
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در یک ها تیراندازی مقابل تعدادی ساختمان قرار گرفته است و قصد تیراندازی به آنها را دارد. ساختمان مطابق شکل زیر نمره( 4) -8وال س

تواند به صورت افقی شلیک کند و به فقط می اند. تیراندازردیف قرار دارند. تعداد طبقات آنها یکسان نبوده و به ترتیب قرار نگرفته

ار ساختمان جلوی تیرانداز قر 7لیک کند. به طور مثال در شکل زیر تواند شهای بلندتر از خود قرار دارند، نمیهایی که پشت ساختمانساختمان

از اند و دیگر قرار گرفته هایپشت ساختمان 6و  5و  3 تواند شلیک کند. زیرا ساختمان هایمی( 7و  4و  2و  0)تای آنها  4دارد ولی تنها به 

گرفته ( nتا  0)به ترتیب از ها و سپس به ترتیب ارتفاع هر ساختمان را ای بنویسید که ابتدای تعداد ساختماناند. برنامهدید تیرانداز خارج شده

  تواند به آنها شلیک کند را در خروجی چاپ کند.و تعداد ساختمانی که تیرانداز می

 
 ورودی نمونه خروجی نمونه

4 7 

3 4 2 6 3 5 7 

5 8 

2 1 4 8 6 3 20 100 

 

را از ورودی گرفته و تعداد حروف مشترک غیر تکراری آنها را در خروجی  s2و  s1دو رشته ای بنویسید که برنامهنمره(  1) -پریم 8سوال 

 چاپ کند.

 ورودی نمونه خروجی نمونه

1 ababab 

aaaa 

4 abecab 

abcdef 
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 (        ⃝ پریم 8      ⃝ 8محل درج پاسخ : ) سؤال انتخابی را عالمت بزنید: 

 

 


