
 

 

 

         

  

  تعالیباسمه

  92- 93نیمسال اول  – هاي سري سومتمرین

اول     ي:پایه   Bسطح  –کامپیوتر   درس:

   1 ي:  صفحه                   92 آبان 3مهلت تحویل :  تا 
  

             
   دبیرستان عالمه حلی تهران     

  

اگر  ؟و تشخیص دهد که آیا عدد بزرگتر بر عدد کوچکتر بخش پذیر است یا نه گرفتهعدد را از کاربر  2که  اي بنویسیدبرنامه -1سؤال 

 16باشند باید عدد  48 ,64. مثالً اگر دو عدد وارد شده را چاپ کند تقسیم ماندهدر غیر این صورت باقی و ر بود خارج قسمت تقسیمپذیبخش

 .کنید ارسال P01.cpp نام تحت را خودي برنامهچاپ شود.  3بودند باید  27 ,9چاپ شود و اگر دو عدد وارد شده 

   ذخیره و ارسال نمایید. P02تایپ کرده و با نام  Wordدهد؟ جواب را در یک فایل زیر چه عملی انجام می يتوضیح دهید برنامه -2سؤال 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main(){ 
 int a, b, c; 
 cin>>a>>b>>c; 
 if(a>b){ 
  int temp=a; 
  a=b; 
  b=temp; 
 } 
 if(b>c){ 
  int temp=b; 
  b=c; 
  c=temp; 
 } 
 if(a>b){ 
  int temp=a; 
  a=b; 
  b=temp; 
 } 
 cout<<a<<" "<<b<<" "<<c<<endl; 
 return 0; 
} 

دادند در خروجی را می محیطی عدد تشکیل یک چهارضلعی 4عدد از ورودي بگیرد و در صورتی که این  4اي بنویسید که برنامه -3سؤال 

“YES”  و در غیر این صورت در خروجی“NO” .با برابر مقابلش ضلع دو مجموع اگر فقط و اگر گویند محیطی را ضلعی چهار چاپ کند 

ي حاالت را باید در نظر بگیرید. مثالً اگر اعداد شوند، پس همهاضالع چهارضلعی لزوماً به ترتیب وارد نمی .باشد دیگر مقابل ضلع دو مجموع

  سال کنید.ار P03.cppبرنامه را تحت نام چاپ شود.  NOوارد شوند باید  6 ,3 ,5 ,3چاپ شود و اگر اعداد  YESوارد شوند باید  6 ,3 ,5 ,4

گذاري نموده و مطابق آنچه در صورت سؤال آمده نام … ,P01, P02هاي هاي خواسته شده در هر سؤال را با نامي فایلکلیه تذکر بسیار مهم:

در سایت  rarیا  zipي ذخیره کرده و کل فولدر را به صورت یک فایل فشرده HW03_Class_Level_Nameسپس همه را در فولدري با نام 

یا  HW03_102_B_Ali Alavi.zipباید  Bدر سطح  102فایل ارسالی علی علوي از کالس  مثال به عنواندر محل مربوطه آپلود نمایید. 

HW03_102_B_Ali Alavi.rar .باشد 



 

 

 

         

  

  تعالیباسمه

  92- 93نیمسال اول  – هاي سري سومتمرین

اول     ي:پایه   Bسطح  –کامپیوتر   درس:

   2 ي:  صفحه                   92 آبان 3مهلت تحویل :  تا 
  

             
   دبیرستان عالمه حلی تهران     

مین روز سال در چندمین ماه و چندمین روز هفته قرار دارد. اnُرا از ورودي گرفته و بگوید  )n )n<365عدد  اي بنویسید کهبرنامه -4سؤال 

 ,Month 1شود وارد شود، خروجی برنامه می n=4مثالً اگر  باشد.می اولین روز هر هفته شنبهاست و  شنبهاولین روز سال سهفرض کنید که 

day 7   و اگرn=34 شود وارد شود خروجی برنامه میMonth 2, day 2 )6  روزه  29روزه و ماه آخر  30ماه بعدي  5روزه،  31ماه اول

  ارسال کنید. P04.cppبرنامه را تحت نام . هستند)

  

  


