
 

 

 

        

  

  تعاليباسمه

 92-93نيمسال اول  – هاي سري پنجمتمرين

اول    ي:پايه   Bسطح  –كامپيوتر   درس:

   1 ي:  صفحه            92 آبان 17مهلت تحويل :  تا 

   دبيرستان عالمه حلي تهران                  

  

 را صحيحي برنامه و كنيد اصالح را هاآن دارد، غلط 5 را از كاربر بگيرد و عوامل اول آن را چاپ كند ولي nبايد عدد  زير برنامه -1سؤال 
  .كنيد ارسال P01.cpp نام تحت

  

گذاري نموده و مطابق آنچه در صورت سؤال آمده نام … ,P01, P02هاي هاي خواسته شده در هر سؤال را با نامي فايلكليه تذكر بسيار مهم:
 آدرس به rarيا  zipي ذخيره كرده و كل فولدر را به صورت يك فايل فشرده HW05_Class_Level_Nameسپس همه را در فولدري با نام 

computer.helli+CLASSNUM@gmail.com از منظور. دنمايي ارسال CLASSNUM 102 كالس در اگر مثالً شماست، كالس شماره 
فايل ارسالي علي علوي از كالس  مثال عنوانبه . كنيد ارسال را خود ايميل computer.helli+102@gmail.com آدرس به بايد هستيد،

 باشد. HW05_102_B_Ali Alavi.rarياHW05_102_B_Ali Alavi.zipبايد  Bدر سطح102



 

 

 

        

  

  تعاليباسمه

 92-93نيمسال اول  – هاي سري پنجمتمرين

اول    ي:پايه   Bسطح  –كامپيوتر   درس:

   2 ي:  صفحه            92 آبان 17مهلت تحويل :  تا 

   دبيرستان عالمه حلي تهران                  

  ذخيره و ارسال نماييد. P02تايپ كرده و با نام  Wordدهد؟ جواب را در يك فايل زير چه عملي انجام مي يتوضيح دهيد برنامه - 2سؤال 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(){ 

 int i=2, j, k=0, n,  bank; 
cin>>n; 
while(i<=n){ 
    j=1; 
    bank=0; 
    while( j<=i ){ 
            if(i%j==0) 
                 bank++; 
             j++; 
    } 
    if(bank==2 && n%i==0){ 
          k++; 
          n/=i; 
    } 
    else 
          i++; 
} 
if(k==3) 
            cout<<”HI”<<endl; 
else 
            cout<<”BYE”<<endl; 

} 
 

  

   



 

 

 

        

  

  تعاليباسمه

 92-93نيمسال اول  – هاي سري پنجمتمرين

اول    ي:پايه   Bسطح  –كامپيوتر   درس:

   3 ي:  صفحه            92 آبان 17مهلت تحويل :  تا 

   دبيرستان عالمه حلي تهران                  

در را  2هاي آن در مبناي  1تعداد و برده  2عدد را به مبناي سپس  را از كاربر گرفته 10در مبناي يك عدد اي بنويسيد كه برنامه - 3سؤال 
  ارسال كنيد. P03.cppچاپ كند. برنامه را تحت نام  خروجي

  ورودي نمونه  خروجي نمونه
37 
1 32

  

را چاپ كند. برنامه را تحت نام تمام اعداد دو رقمي كه رقم يكان آنها از رقم دهگان آنها بزرگ تر است اي بنويسيد كه برنامه -4سؤال 
P04.cpp .ارسال كنيد  

  

  


