
 

 

 

         

  

  تعالیباسمه

  92- 93نیمسال اول  – هاي سري هفتمتمرین

اول     ي:پایه   Bسطح  –کامپیوتر   درس:

   1 ي:  فحهص                   92 آذر 15مهلت تحویل :  تا 
  

             
   دبیرستان عالمه حلی تهران     

  

مرحله اوساط  nتا و  را از ورودي گرفته nرسم کند. سپس مربعی به همراه قطرهایش را  ي زیر این بوده است کهبرنامههدف  -1سؤال 

 .کنید ارسال P01.cpp نام تحت را ي صحیحخطا موجود است. آنها اصالح کنید و برنامه 5در برنامه  را به هم وصل کند. مربع قطرهاي آن

  دهد.) را نشان می n=3) است. شکل زیر جواب صحیح سؤال براي 100,100پیکسل و نقطه چپ و باالي شکل ( 400(طول ضلع مربع 

 

 

 

 

 

  

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:

به آدرس  rarیا  zipي کرده و کل فولدر را به صورت یک فایل فشردهذخیره HW06_Class_Level_Nameسپس همه را در فولدري با نام 

computer.helli+CLASSNUM@gmail.com  ارسال نمایید. منظور ازCLASSNUM  102شماره کالس شماست، مثال اگر در کالس 

فایل ارسالی علی علوي از کالس  مثال به عنوانایمیل خود را ارسال کنید.  computer.helli+102@gmail.comهستید، باید به آدرس 

 باشد. HW07_102_A_Ali Alavi.rarیا  HW07_102_A_Ali Alavi.zipباید  Aدر سطح  102



 

 

 

         

  

  تعالیباسمه

  92- 93نیمسال اول  – هاي سري هفتمتمرین

اول     ي:پایه   Bسطح  –کامپیوتر   درس:

   2 ي:  فحهص                   92 آذر 15مهلت تحویل :  تا 
  

             
   دبیرستان عالمه حلی تهران     

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

 

 

 

  

   



 

 

 

         

  

  تعالیباسمه

  92- 93نیمسال اول  – هاي سري هفتمتمرین

اول     ي:پایه   Bسطح  –کامپیوتر   درس:

   3 ي:  فحهص                   92 آذر 15مهلت تحویل :  تا 
  

             
   دبیرستان عالمه حلی تهران     

 nضلع مربع سمت چپ  در شکل زیر طولشکل زیر را در محیط گرافیکی رسم کند.  را از کاربر گرفته و nعدد  برنامه بنویسید که -3سؤال 

پیکسل کمتر است و طول  20در شکل طول ضلع هر مربع از طول ضلع مربع قبل خود  باشد.) می 100و100شکل ( پیکسل و نقطه باال و چپ

  ارسال کنید. P03.cppبرنامه را تحت نام  پیکسل باشد. 20تا  1ضلع مربع آخر باید عددي بین 

  

  

  

نقطه  پیکسل، 180در این شکل طول هر خط  شکل زیر را در محیط گرافیکی رسم کند.را از کاربر گرفته و  nعدد برنامه بنویسید که  -4سؤال 

ها خطپارهتعداد  nعدد  باشد.پیکسل می 120فاصله بین هر دو دسته و  پیکسل 60ي خطها در هر دسته )، فاصله100و 100باال و چپ شکل (

. به عنوان باشدخط میپاره 5شامل  هر دسته در وسط خطوط عمودي قرار دارند و خطوط افقی دقیقاً  دهد. توجه کنید کهرا در شکل نشان می

  ارسال کنید. P04.cppبرنامه را تحت نام  است. n=13شکل زیر  در مثال

  

  

   



 

 

 

         

  

  تعالیباسمه

  92- 93نیمسال اول  – هاي سري هفتمتمرین

اول     ي:پایه   Bسطح  –کامپیوتر   درس:

   4 ي:  فحهص                   92 آذر 15مهلت تحویل :  تا 
  

             
   دبیرستان عالمه حلی تهران     

) 100 , 100پیکسل به رنگ سبز در صفحه نمایش رسم کند. نقطه باال و چپ مربع ( 200یک مربع با طول ضلع  برنامه بنویسید که -5سؤال 

بود، مربع به رنگ سبز شود. نیازي ، مربع را به رنگ قرمز درآورد و هر گاه که موس خارج مربع موس داخل مربع قرار گرفت . هرگاهاست

  نیست که مربع توپر باشد.

  

رسم کند. سپس با هر بار کلیک  rو به شعاع  (x, y)اي به مرکز را از کاربر بگیرد و دایره rو  yو  xسه عدد  برنامه بنویسید که -6سؤال 

  ي ابتدایی رسم کند.اي به مرکز محل فعلی موس و مماس بر دایرهموس دایره


