
 

 

 

         

  

    تعالیباسمه  

  92- 93نیمسال اول  – نهمهاي سري تمرین

اول     ي:پایه   Aسطح  –کامپیوتر   درس:

   1 ي:  صفحه                   92 آذر 29مهلت تحویل :  تا 
  

             
   حلی تهراندبیرستان عالمه      

  

  ارسال کنید. P01.cppي صحیح را تحت نام غلط دارد. آنها را اصالح کنید و برنامه 5ي زیر برنامه -1سؤال 

 

 

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 HW09_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. HW09_102_A_Ali Alavi.rarیا  HW09_102_A_Ali Alavi.zipباید  Aدر سطح  102



 

 

 

         

  

    تعالیباسمه  

  92- 93نیمسال اول  – نهمهاي سري تمرین

اول     ي:پایه   Aسطح  –کامپیوتر   درس:

   2 ي:  صفحه                   92 آذر 29مهلت تحویل :  تا 
  

             
   حلی تهراندبیرستان عالمه      

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

 

 

  



 

 

 

         

  

    تعالیباسمه  

  92- 93نیمسال اول  – نهمهاي سري تمرین

اول     ي:پایه   Aسطح  –کامپیوتر   درس:

   3 ي:  صفحه                   92 آذر 29مهلت تحویل :  تا 
  

             
   حلی تهراندبیرستان عالمه      

و طــول  400زیر طول خط افقی  و شکل زیر را در محیط گرافیکی رسم کند. در شکل را از کاربر بگیرد nعدد  اي بنویسید کهبرنامه -3سؤال 

تحــت نــام برنامــه را  اســت. n=5) و براي این مثال 400,100پیکسل است. همچنین نقطه سمت چپ و پایین شکل، نقطه ( 200خط عمودي 

P03.cpp .ذخیره و ارسال نمایید 

 

  

 و عمودي را از کاربر بگیرد و شکل زیر را در محیط گرافیکی رسم کند. در شکل زیر طول خط افقی nبرنامه اي بنویسید که عدد  -4سؤال 

ذخیره  P04.cppاست. برنامه را تحت نام  n=5) و براي این مثال 500,500پیکسل است. همچنین نقطه سمت چپ و پایین شکل، نقطه ( 400

  و ارسال نمایید.

  

  


