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 است . 48 و عدد صفر برابر  A = 65   ،a = 97راهنمایی: اسکی کد حرف 

 الف( غلط یابی برنامه
گترین مقسوم رزبدو عدد را از کاربر دریافت کند و  که برنامهکنید زیر را به صورتی اصالح  ی برنامه های غلط

 .دو را نمایش دهد علیه مشترک آن

main() 

{ 

  int a,b,c; 

  cout<<"Enter 2 num:"<<endl; 

  cin>>a,b; 

  while(b>0); 

  { 

    c = a/b; 

    a = b; 

    b = c; 

  } 

  cout<<c; 

  getch(); 

} 

 

 

 
 

 نمره1

 . عددی را دریافت کند و اول بودن عدد را بررسی کند زیر را به صورتی اصالح کنید که برنامهبرنامه  هایغلط 2

main() 

{ 

  int a, j=1; 

  cin>>a; 

  for(int i=0;i<a;i+=2) 

     if(a%i == 0) 

         j++; 

  if(j!=2) 

     cout<<"Aval"; 

  else 

     cout<<"Aval Nist"; 

  getch(); 

} 

 

 مرهن5/1
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برنامه  و عملکرد ب( خروجی  
خروجی  برنامه را مشخص کنید و عملکرد برنامه را توضیح  ،داده شدهدر برنامه زیر بر اساس ورودی های 

 .دهید

تعریف شده اند. 1تمامی متغیرها با مقدار اولیه   

 برابر ....................... است. 8خروجی برنامه به ازای عدد  -

 برابر ....................... است. 07خروجی برنامه به ازای عدد  -

 برابر ....................... است. 151خروجی برنامه به ازای عدد  -

 : )حداکثر در یک خط توضیح دهید( توضیح عملکرد برنامه -

 

 نمره5/2

توضیح نیز خروجی  برنامه را مشخص کنید و عملکرد برنامه را  ،در برنامه زیر بر اساس ورودی ها ی داده شده 4

 از نوع کاراکتر تعریف شده است.( ch)متغیر  .دهید

 . است.............................................برابر .......  SaLamsAlAmروجی برنامه به ازای خ -

 است.................... ..................................برابر ....  FarzaneGanخروجی برنامه به ازای  -

 ............... است.......................................برابر .....  !!computeRخروجی برنامه به ازای  -

 

 توضیح عملکرد برنامه)حداکثر در یک خط توضیح دهید(: -

 

 

 

 

 

 

 

 نمره5/2

for(int i=1;i<=10;i++) 

{ 

  ch=getch(); 

  if (ch >='A' && 

ch<='Z') 

     ch='Z'+'A'-ch; 

  if (ch >='a' && 

ch<='z') 

     ch='z'+'a'-ch; 

  cout<<ch; 

} 

cin>>a; 

while(b<=a) 

b*=2; 

b/=2; 

cout<<b; 



 

 با یاد او و برای او
 

 سال اوّلپایانی نیمآزمون 

 3141-49سال تحصیلی 
     اولپايه:     کامپیوتر :درس

 4از  9صفحه  دقیقه   210مدت آزمون: 

 خانوادگي:نامام و ن

 دبیر:                          کالس:

 39 ماهدی 27 شنبهچهارتاريخ: 

 

 
5 

  ( برنامه نویسی :  ج

عددی را از کاربر دریافت کند و آن را عکس کرده و یک واحد به آن اضافه کند و نمایش برنامه ای بنویسید که 

 دهد.

 را چاپ کند. 077را دریافت کرده و  780وضیح : ت

 

 

 

 نمره 5/3

 . کوچکترین مربع توپرنمایدها را رسم برنامه ای بنویسید تعداد مراحل شکل زیر را از کاربر دریافت کند و آن 6

 است. 17×17و ابعاد آن  بوده

در وسط صفحه و  0شکل روبرو مثال برای تعداد مراحل توضیح: 

. ترسیم شود  
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رقمی از کاربر دریافت کرده و تعداد تکرار آن کاراکتر   nبرنامه ای بنویسید که یک کارکتر عددی و یک عدد  7

 رقمی پیدا کند. nعددی را در عدد 

 وضیح: می دانیم کاربر حتما عدد وارد خواهد کرد. ت

 خواهد بود.، خروجی برنامه:  سه  110181و عدد  1مثال: به ازای ورودی: کاراکتر 

 

 نمره 5

 باشید.موفق 

 کامپیوترگروه 

 


