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2- Prototype .توابع زیر را بنویسید 

 برگرداند. را ارقامش وعممج و گرفته ورودي پارامتر عنوان را به  nعدد صحیح  . أ

 .برگرداند را ارقامش مجموع و را گرفته   nعدد صحیح  . ب

 .ندک چاپ را ارقامش مجموع و گرفته ورودي پارامتر عنوان را به   nعدد صحیح  . ت

 .ندک چاپ را ارقامش مجموع و را گرفته   nعدد صحیح  . ث

 را گرفته و خود عدد و مجموع ارقام آن را برگرداند. nعدد صحیح  . ج

ها را به  عدد از کاربر بگیرد و میانگین آن nسپس  گرفته، ورودي پارامتر عنوان را به  nصحیح  بنویسید که عدد یتابع -9

 عنوان خروجی برگرداند.

 .معادل دهدهی آنرا چاپ کند تابعی  بنویسید که عددي حداکثر هشت رقمی شامل صفر و یک از کاربر گرفته و -3

)توجه:  اعداد  .دبرگردان را جواب و برساند دومی توان به را اولی و گرفته عدد دو که اي گونه به توان را بنویسید، تابع -4

 سازي شود.( ها پیاده فی یا مثبت باشند. براي همه حالتتوانند صفر من ورودي می

در یک حساب بانکی داشته باشیم، ارزش کنونی   و حق برداشت سود   سال با نرخ بهره   تومان براي     چنانچه -5

 شود: سرمایه از فرمول زیر محاسبه می

                (  
 

 
)      

 شود: اگر حق برداشت سود سالیانه باشد، سرمایه کنونی ما به شکل زیر محاسبه می

                (   )   

 سازي کنید. را پیاده Present Valueتابع 

باید داراي منویی  ي شما دو عدد را بدهد. برنامه ي انجام عملیات محاسباتی روي اي بنویسید که به کاربر اجازه مهبرنا -6

برنامه شما باید شامل  ها را در اختیار کاربر بگذارد. دو عدد را از کاربر بگیرد و حاصل را نمایش دهد. باشد که عملگر

 ]حمیمراطراح: [دهد، توابع جمع، تفریق، ضرب و تقسیم. ها را به کاربر نشان می این توابع باشد: تابعی که گزینه

 .با تعریف اعداد اول آشنا هستید -7

 .ندک معلوم را عدد کی بودن اول هک بنویسید تابعی . أ

 .ندک چاپ را 21111تا  2بین  اول اعداد همه هک بنویسید تابعی تابع، این از استفاده با . ب

 هب انم خدا 
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 .نیدک مقایسه هم با را دو این اراییک .نیدک استفاده n  جذر از بار کی و n/2 از بار کی باالي حد براي . ت

. اگر هر دو تاریخ صحیح باشند است 2329تا  2381دو تاریخ به عنوان ورودي بگیرد هر تاریخ شامل روز ماه سال بین  -8

در واقع دو  .نمایش دهد در غیر این صورت پیغام خطامحاسبه و نمایش دهد؛  هاي بین این دو تاریخ راباید تعداد روز

دو ماه و دو سال را  ،کند و دیگري که دو روز رد و صحت آن را بررسی میگی دارید یکی روز و ماه و سال را میتابع 

 سال کبیسه هم باید محاسبه شود.                                             . دقت کنید کهگرداند ها را برمیگیرد و تعداد روز می

ممکن است الزم باشد چند تابع  را چاپ کند. ورودي هاي اول هر عدد علیه از تابع مقسوم اي بنویسید که با استفاده برنامه -2

 ]طراح: شکري[سازي شود.  توسط شما تعریف و پیاده

 ها را بازگرداند. ]طراح: آقاسی[ که دو عدد را به عنوان پارامتر ورودي دریافت کرده و کمینه و بیشینه آن تابعی بنویسید -21

 به امل دالیلک رکذ قسمت دو هر براي رد؟ک می تغییري چه خروجی نبود static متغیر  iاگر  چیست؟ زیر ي برنامه خروجی -22

  .است الزامی Trace جدول ي ارایه همراه

int f(int a)  
{ 
     static int i = 0; 
     a += i++; 
     return a; 
} 
int g (int &a, int &b) 
{ 
 a += f(b); 
 return a;  
} 
int main ()  
{ 
     int a,b; 
     a = b = 0; 
    for (int i=0; i<3; ++i) 

{     
g(a , b); 

       cout << a <<" , "<< b <<endl; 
}    
return 0;  

} 

 

 ]فر چیان طراح: گیوه[ خروجی تکه کد زیر چیست؟ -29

int main()  
{ 
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static int var = 5; 
printf("%d",var--); 
if (var) 
    main(); 

} 

 [طراح:آقاسی] قطعه کد زیر چیست؟خروجی  -23

void f(int a)  
{ 

return 1; 
} 
void f(float a)  
{ 

return 2; 
} 
int main()  
{ 

int temp = 2; 
f(temp); 
return 0; 

} 

 ]طراح: خوبی[ .بدهید توضیح مثال با را ثابت ارجاع از استفاده علت -24

 مثال ذکر با آمد؟ می پیش مشکالتی چه آمدند می حساب به سراسري متغیرها تمام و نداشت وجود محلی متغیر اگر -25

 ]طراح: خوبی[ .بنویسید

 طول آن به ستاره از خطی ،عدد یک با فراخوانی صورت در که کنید سازي پیاده اي گونه به را Draw تابع مختلف اشکال -26

 : کند برخورد زیر ي شیوه به سوم عددصفر یا یک بودن  به توجه با عدد سه با فراخوانی صورت در کند، چاپ

a. کند چاپ عرض و طول آن به مستطیلی. 

b. .متوازي االضالعی به آن قاعده و ارتفاع چاپ کند 

 [در نظر بگیرید. ]طراح: خوبی االضالع متوازي مستطیل و یک را به عنوان مقدار سوم صفر را به معنیبراي 

 کوچکتر زوج اعداد مجموع و گرفته ورودي عنوان به را n طبیعی اي بنویسید که عدد استفاده از تابع بازگشتی برنامه با -27

   .برگرداند را آن مساوي

  .نیدک سازي هپیاد while و   forاز استفاده بدون را زیر بازگشتی تابع -28

  .کند محاسبه را ارقامش مجموع و گرفته ورودي عنوان به را n طبیعی عدد
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کات:  ن
 مجاز است. coutو  cin و به تبع آن iostreamر از این سري استفاده از طبق قرا -2

استفاده کنید. عواقب استفاده از  ++gاز کامپایلر  ++Cو براي کدهاي زبان  gccاز کامپایلر  Cبراي کدهاي زبان  -9

 ( بر عهده خودتان است.MinGWکامپایلرهاي دیگر )حتی 

یابی  امکان عیب Eclipseدر سیستم عامل لینوکس نوشته و تست نمائید.  Eclipseشود کد خود را در محیط  توصیه می -3

(Debugکد به صورت ساده اما با امکانات فراوان را در اختیار شما می )  .گذاردEclipse  بر روي ماشین مجازي لینوکس

 را تایپ نمائید. Eclipseرا باز کرده و  Dashboardباشد. براي اجراي آن کافی است  ( نصب میvdiداده شده )فایل 

 (:8)مثال براي سوال اسم فایل هر سوال به صورت زیر خواهد بود -4

E8.c  یا E8.cpp 

میل ارسالی را مطابق زیر قرار اینام فایل و نیز موضوع قرار داده و  Rarیا  Zip در آخر تمام پاسخ ها را در قالب فشرده

 دهید:

[HW7][Student number][Student name] 

 شماره دانشجویی بر نام توجه کنید وگرنه تکلیف شما تصحیح نخواهد شد.به تقدم 

ظهر  29است و آخرین مهلت ارسال ساعت  sbuitp92a@gmail.comمیل حل تمرین براي ارسال تمرینات ایآدرس 

 آذر ماه خواهد بود. 29روز سه شنبه 

 میل و یا حضوري در میان بگذارید.ایکال را از طریق هرگونه ابهام و یا اش -5

 موفق باشید

 گروه حل تمرین

mailto:sbuitp92a@gmail.com

