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 برگـه سـؤاالت امتحـان
  

 رياضي گروه آموزشي علوم پايه دانشكده 

 14-14-303-05 كد درس برنامه نويسي كامپيوتر  نام درس 

 10 - 12 ساعت امتحان 22/10/89 تاريخ امتحان 

  دقيقه120 مدت پاسخگويي دكتر انصاري استاد درس 

 كارشناسي مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي 
     

  شماره دانشجويي  نام و نام خانوادگي 

 
1 -UتابعU inline چيست و چه فرقي با تابع عادي دارد؟ Uيك تابعU inline    .بنويسيد كه دو عدد را بگيرد و ماكزيمم آنها را برگرداند 

  نمره)2(

  نمره)5/1  بنويسيد كه شامل همه انواع باشد. (Uبرنامه ساده ايU كدامند. C++- انواع متغيرها از نظر ميدان ديد در 2

3 -UدستورهايU switch ،breack و continue) .نمره)5/1 چه هستند و در چه مواردي به كار مي روند  

 بنويسيد كه حاصل Uمجموعه دستوراتيC ،U++- بوسيله هر يك از انواع حلقه (جداگانه) در 4
222 999

1
5
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3
11 ++++= s را 

  نمره)5/2محاسبه كند. (

5  -Uيك تابع قالب كليU بنويسيد كه دو عدد x و y را بگيرد و مقدار yx   نمره) 2 را محاسبه و برگرداند. (+

6 -Uبرنامه ايU بنويسيد كه اسكناس n توماني تبديل و 10 و 25 ، 50، 100 توماني را از كاربر بگيرد وآن را به حداقل تعداد سكه هاي 

  نمره)5/2نتيجه را چاپ كند. (

7 -Uآرايه پوياU تي نسبت به آرايه معمولي دارد. برنامه زير را باچيست و چه مزي Uآرايه پوياU .بنويسيد  

 را m تعداد دانشجويان را از كاربر بگيرد، سپس شماره دانشجويي و نمرات دانشجويان را بخواند و ميانگين نمرات nبرنامه اي كه ابتدا 
mtحساب كرده،  2.04   نمره) 5/2 نشود) نتيجه را چاپ كند. (20 را به همه نمرات اضافه كرده (نمره اي بيشتر از =−

8  -Uبرنامه ايU  1001بنويسد كه ماتريسA  A را محاسبه سپس تمام عناصر A برابر مجموع مربعات همه عناصر Sرا بخواند. مقدار ×

  نمره)5/2 تقسيم و  ماتريس حاصل را چاپ كند. (Sرا بر 

9 -UكالسيUبراي بردار kcjbiaV


 همراه با توابع الزم براي دسترسي و تغيير در مؤلفه ها و چاپ مناسب بردار بنويسيد. =++

212121222111 نمره)      3همچنين عملگر * و = را براي اين كالس تعريف كنيد. ( )(*)( ccbbaakcjbiakcjbia ++=++++
 

 

 

Uموفق باشيد 


