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 تعاليبسمه

 حلي تهرانگروه كامپيوتر دبيرستان عالمه
 

============================================================================================================================================================ 
 

 
 
 

 ت حسینـروخـی افـل آزادگـعـشـا مــت  ، الله صفت سوخت حسیندر دشت عطش

 ، به خلق آموخت حسیندرسی که زخون  ، نقش استتـامـه قیـا بـ، تقـلـوح فـبر ل

 سالم،

مهلت را در  تمرینات ارائه شدهاز این به بعد الزم است  .این اولین سری از تمرینات درس کامپیوتر شماست

ی حل تمارین به صورت شخصی و طبق روش تعیین شده تحویل دهید. سعی کنید وقت کافی را برا مقرر

خود را قید  نام، نام خانوادگی، کالس، سطح و نام دبیر، خود پاسخ هایبرگهتمام حتما بر روی  اختصاص دهید.

 کنید.

 شده داده عدد ارقام جابجایی از که عددی بزرگترین و شده داده صحیح عدد بین تفاضل که بنویسید برنامه ای -1

 .است رقمی سه ورودی، عدد کنید فرض. کند چاپ و محاسبه را آید میبدست 

 است. 181و تفاضل آنها  311باشد، بزرگترین عدد ساخته شده با این ارقام  131به عنوان مثال اگر ورودی 

و  m1 ،m2 ،m3 ،m4 ،m5(، مقادیر متغیرهای wبه عنوان ورودی برنامه زیر باشد ) 113با فرض اینکه عدد  -1

m6 .را با ذکر دلیل تعیین نمایید 

 

 ...................................: شماره

 ................................... :تاریخ

 پیوست: ...................................

 11اعت س 33آبان  11 یکشنبه ویل:تح آخرین مهلت ● 33آبان  11: ارائه تاریخ ● تمرین سری اول: موضوع

 کامپیوتر گروهبه دفتر تحویل کاغذی روش تحویل: 
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 م است برنامه را یکبار به صورت صحیح بازنویسی کنید.. الزرا اصالح کنید هااشکاالت کد زیر را تعیین و آن -3

 
 ای برای این سوال نیست.(کامل ب)صرف توضیح بررسی بخشپذیری، جوا چیست؟ی زیر عملکرد برنامه -4

 
. کند تعیین را( جاللی تقویم) شمسی هجری تقویم در سال بودن کبیسه که بنویسید برنامه ای: تمرین امتیازی

 به کبیسه سالهای بعضی بلکه شوند نمی تکرار یکبار سال چهار هر لزوما کبیسه های سالعموم،  تصور برخلف

 :است زیر شرح به لیجال تقویم در کبیسه سال ی محاسبه روش. آیندمی قبلی ی کبیسه از پس سال پنج ی فاصله

 که ترتیب بدین. شوندمی تکرار ساله 33 های دوره در فواصل این. است ۵ یا 4 متوالی ی کبیسه دو بین یفاصله

 یک ساله 33 ی دوره سه از پس البته. آید می سال ۵ ی فاصله با کبیسه یک سال، 4 ی فاصله با کبیسه ۷ از پس

 و آید می سال ۵ ی فاصله با کبیسه یک سال، 4 ی فاصله با کبیسه ۶ از پس آن در که آید می ساله 11 ی دوره

 :شوند می تکرار زیر صورت به یکبار سال 181۲هر ساله 33/11 های دوره ی دنباله
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29, 33, 33, 33, 29, 33, 33, 33, 29, 33, 33, 33, …, 29, 33, 33, 37 
 131 یهدور یک انتها در و( ساله 33 ی دوره سه و ساله 11 ی دوره یک شامل) ساله 118 یدوره 11 آن در که

 آخرین نیز ساله 3۷ یدوره در. داریم( ساله 3۷ یدوره یک و ساله 33 یدوره دو ساله، 11 یهدور شامل یک)ساله 

 4۷1 سال قبلی یساله 3۷ ی دوره آخرین یکبیسه آخرین. آیدمی قبلی یهکبیس از پس سال ۵ یفاصله با کبیسه

 شده آغاز شمسی هجری 48۲ سال از داریم قرار آن در اکنون که هایسال 181۲ی دوره واقع، رو د است بوده

 .است

 

 اشیدموفق ب

 گروه کامپیوتر

 دبیرستان عالمه حلی تهران


