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  نمـونه سواالت درس برنامه نویسی

  چــهارمبخش 

و سپس آن دو آرایه را را دریافت نموده  به طول زوج اي بنویسید که دو آرایه از اعداد صحیح و مثبت برنامه) 31سوال 
  آرایه دوم متصل نموده در یک آرایه جدید نمایش دهد. بااليمرتب نماید و نیمه پایین آرایه اول را به نیمه 

  
) که 1،4،9،16،25اعداد مربع کامل (مانند را دریافت نموده  Nعدد صحیح و مثبت اي بنویسید که  برنامه) 32سوال 

  هستند را نمایش دهد. Nکوچکتر از 

  
تعداد و سپس را دریافت نموده  یکسانبه طول  اي بنویسید که دو آرایه از اعداد صحیح و مثبت برنامه) 33سوال 
  آن دو آرایه را که در جایگاه یکسان مقادیر یکسان دارند را نشان دهد. عناصر

  
تعداد و سپس را دریافت نموده  دلخواهبه طول  اي بنویسید که دو آرایه از اعداد صحیح و مثبت برنامه) 33سوال 
  مقادیر یکسان دارند را نشان دهد.آن دو آرایه را که  عناصر



  
 مجموعو سپس را دریافت نموده  دلخواهبه طول  آرایه از اعداد صحیح و مثبت یکاي بنویسید که  برنامه) 34سوال 
  مایدي که جایگاه فرد دارند را محاسبه نعناصر

  
 مجموعو سپس را دریافت نموده  دلخواهبه طول  آرایه از اعداد صحیح و مثبت یکاي بنویسید که  برنامه) 35سوال 
  مایدرا محاسبه ن فرد هستند که يعناصر

  
زوج باشد  Aشود که اگر  به این صورت محاسبه می A دنباله یا رشته کوالتز براي هر عدد صحیح و مثبت) 36سوال 

حدس کوالتز به این صورت است که خواهد بود.  3A + 1فـــرد باشد عدد بعدي  Aخواهد بود و اگر  A/2عدد بعدي 
طول رشته کوالتز عبارتست از تعداد اعداد رشته کوالتز متناظر با عدد  شود. همگرا می 1ه همیشه به عدد این رشت
  ورودي.

  .را دریافت کرده و رشته کوالتز آن را در قالب یک آرایه نشان دهد Aصحیح و مثبت اي بنویسید که عدد  برنامه 



  
کند که طول رشته عددي را پیدا  و سپسرا دریاقت کرده  Nعدد صحیح و مثبت  اي بنویسید که برنامه) 37سوال 

  دهد. وجود داردکه طول رشته کوالتز را نشان می collatz(X). فرض کنید تابعی بنام باشد Nکوالتز آن مساوي با 

  
  باشد) 1000(به عنوان پروژه عددي را پیدا کنید که طول رشته کوالتز آن 

  

با اعداد  Nماتریس مربعی از مرتبه  یکو را دریاقت کرده  Nعدد صحیح و مثبت  اي بنویسید که برنامه) 38سوال 
    ایجاد نماید. Nتا  1تصادفی بین 

  
  



  و یک ماتریس مانند شکل زیر بسازد را دریاقت کرده Nعدد صحیح و مثبت  اي بنویسید که برنامه) 39سوال 

.    

هاي مساوي صفر آن  تعداد درایه و را دریاقت کرده N یک ماتریس مربعی مرتبه اي بنویسید که برنامه) 40سوال 
  ماتریس را نمایش دهد.

  
  


