
 

 نمونه سواالت استاد حیدری نژاد

 با تشکز اس استاد عشیش

 

 

ِ باشذ:-1 ِ چٌذیي تابع با تَضیحات سیز را در خَد داشت  کالسی بزای تاریخ بساسیذ ک

 تابع اٍل هاُ شوسی را بصَرت حزٍف باس گزداًذ هاًٌذ )دی ، بْوي ، اسفٌذ ٍ ...( MyPersianCalenderاسن کالس 

GetMonthString  05/00/1303تابع دٍم ٍجَد داشتِ باشذ کِ سال شوسی را بصَرت کاهل ٍ با ساختار 

 .GetDateNumric  بزگزداًذ

 بذیْی است  کِ بایذ در داخل ایي کالس اس کالس تَضیح تابع اٍل ( 

Date Time , PersianCalender 

ِ هی داًیذ تَابعی دارد کِ ه اُ شوسی را بصَرت عذد بز هی گزداًذ استفادُ شَد. کالس پزشیي کلٌذر ّواًغَر ک

ِ اسن هاُ با  GetMonthStringکِ بایذ اس عزیق گذاشتي شزط بزرٍی عذد بزگزداًذُ شذُ در داخل تابع  تبذیل ب

 ًَشتِ حزٍف شَد.

باس ّواًغَر کِ هی داًیذ کالس پزشیي کلٌذر دٍ تابع دارد کِ یکی هاُ را بصَرت عذدی ٍ دیگزی  تَضیح تابع دٍم (

هیي رٍس هاُ را )شوسی( باس بصَرت عذدی بز هی گزداًذ چوچٌیي تَابعی دارین کِ سال شوسی را بز هی چٌذ

 گزداًذ.

ِ  GetDateNumricبایذ داخل تابع  تغییز دادُ ٍ سپس بِ ّن   Stringایي سِ تابع را اجزا کزدُ هقادیزشاى را ب

ِ ی تشکیل شذُ را بز گزداًین.  هتصل ًوَدُ ٍ در ًْایت کل رشت

هقادیز هاُ ٍ رٍس را بصَرت  PersianCalenderتَضیح بسیار هْن ( ایٌکِ تابع داخل کالس 

کوتز است بایذ پس اس تبذیل  0عذدی بز هی گزداًذ لذا بزای اعذادی کِ هقذار آًْا اس 

 زدى بِ رشتِ پشت اًْا یک صفز اضافِ کٌین.ک

 

 

 

 

 

 



تَضیح دّیذ ٍ تَضیح دّیذ یک تابع چٌذ ًَع بزگشتی چٌذ ًَع دریافتی ساختار کلی یک  تابع را بِ عَر کاهل -2

 هی تَاًذ داشتِ باشذ .

 ساختار تایع در سی شارپ بِ شکل سیز است :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار کلی یک کالس را بصَرت کاهل تَضیح دّیذ ٍ ّوچٌیي تابع ساسًذُ را تعزیف کٌیذ ؟-3

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 { هتغیر نوع دریافتی اول(,)هتغیر نوع دریافتی دوم نام تابغ نوع برگشتی
Int x; 

ابغ
ل ت

داخ
ط 

فق
لی 

هح
یر 

تغ
ه

 

{ Return)هتغیر(  
Namespace اسن پروژه } 

Class نام کالس } 
( ( Private (حافظه کالس)فیلد   هتغیر             نوع; 

 هتغیر             نوع;

برای هر هتغیر یک پراپرتی وجود 
هی  Getو  Setدارد که هقدار آن را 

 کند

 { Public اسن پراپرتی     نوع
Get{Return x;} 
Set{x=value;} 

}  

{ توابغ  }  



 ِ ٌاسٌذ در حالی کِ کالسی  NameSpaceتوام کالس ّاای ک ِ باشٌذ در داخل پزٍصُ ّوذیگز را هی ش یکساى داشت

ِ  Using هتفاٍتی باشذ اس عزیق NameSpaceدر  ُ اس کالس ًیاسی ب بِ آى کالس هعزفی هی گزدد تا بزای استفاد

 ًَشتي هسیز کالس ًباشذ .

َابع عٌصز کالس بِ توام اعضا ٍ تَابع سَهیي قسوت یک کالس تَابع یا ّواى اعوال یک کالس هی باشٌذ کِ ایي ت

Public   ٍPrivate .ایي کالس دستزسی دارًذ 

 Voidهی باشذ ٍ ًَع باسگشتی ًذارد حتی  Publicتابع ساسًذُ : تابعی ّن اسن کالس هی باشذ کِ در اکصز هَاقع 

 ًیش ًیاس ًیست

 

 چیست؟ Objectتفاٍت یک کالس ٍ یک -4

ِ عولی اًجام دّین؟ MyPersianCalenderیعٌی 1ُ در سَال بزای استفادُ اس کالس ایجاد شذ  بایذ چ

یک ًوًَِ ایجاد شذُ اس آى ًَع هی باشذ . ها در سهاًی کِ یک کالس را کذ ًَیسی هی  Objectکالس یک قالب است 

 بصَرت سیز است : Classاس یک  Objectکٌین در ٍاقع قالب را هی ساسین ساختار کلی ایجاد یک 

 

 

 

ٍ تَابع  Objectبایذ یک  MyPersianCalenderحال جْت استفادُ اس کالس  آى  Publicاس اى کالس ساختِ شَد 

 استفادُ گزدد.

 

 

 

 

5-UseCase  20دیاگزام داًشگاُ را تزسین ًوائیذ ٍ حذاقل UseCase . را ًام ببزیذ 

َ  UseCaseبزای  َ ٍ جستجَی داًشج  Sequenceٍ سٌاریَ را بٌَیسیذ ٍ عزاحی کٌیذ در  Sequenceثبت ًام داًشج

ِ ی دیاگزام بِ عَر کاهل ٍ دقیق اسن تَابع استفادُ شذُ در  ِ . ّوچٌیي الی را  Bll  ٍDal  ٍUlکالس ّا را ًَشت

ّای السم را بٌَیسیذ.  هشخص ًوائیذ سپس بزای ّز کالسی کذ 

 ِ ّای هزبَط ب  Mainکذ 

ِ جستجَی داًشجَ ّای هزٍبظ ب  کذ 

 ِ ّای هزبَط ب  StudentBllکذ 

 ِ ّای هزبَط ب  StudentDalکذ 

 ;() اسن کالس New = هتغیر اختیاری نام کالس

MyPersianCalender Mpc=New MyPersianCalender 

Label1.text=Mpc.GetMonthString(); 

Label2.text=Mpc.GetDateNumric(); 



ِ ّز کلیک چِ تا ِ ٍ تَضیح دّیذ ک هشخص  Sequence Diagram بعی را فزاخَاًی هی کٌذ دربصَرت کاهل ًَشت

 یکساى با اسن ًَشتِ شذُ در آى کالس باشذ. Sequnce Diagramاست فقظ اسن تَابع رٍی 

 الیِ را با رسن شکل تَضیح دّیذ ؟ 3هعواری -6

 راٌّوایی در فایل پی دی اف 

 

اشکاالت امالئی در صورت وجود را اطالع دهید ممنونیم با تشکر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد  

UnitAzad.Ir 

 نمونه سواالت پایان ترم استاد حیدری نژاد درس طراحی شی گرائی

 


