
  به نام خدا
  نویسی درس مبانی رایانه و برنامه پایانترمآزمون 

  وسائل الکترونیکی اکیداً ممنوع است سایر، گوشی تلفن هوشمند و استفاده از ماشین حساب، رایانه همراه، تبلت
  بنویسید پاسـخنامهباشد. پاسخ سواالت را در  آزمون بصورت کتاب و جزوه بسته می .باشد می دقیقه 90زمان آزمون 

  (دستورات متداول) 1سوال 

2  
  نمره

  ؟دهد هر خط از دستورات زیر چه عملی را انجام می

 

  )حلقه تکرار( 2سوال 

2  
  نمره

  پس از اجراي برنامه چند خواهد بود؟ Yو  Xمقدار متغیرهاي 

  
  )دستورات شرطی(  3سوال 

2  
  نمره

  را محاسبه نمایید Tو  Sیر پس از اجراي دستورات زیر مقاد

 
  ) مورد استفاده قرار می گیرد  bبر   a مانده براي محاسبه باقی rem  (a,b)تابع (راهنمایی

........................................ نام و نام خانوادگی : ..................  نمره برگه:   



  )ها عملیات ماتریس( 4سوال 

2 
  نمره

  را بدست آورید Yو  Tهاي  ماتریس A , B , Cهاي  به تعریف ماتریس با توجه

  

  )مشتق و انتگرال( 5سوال 

2  
  نمره

را در  g انتگرال معین تابع محاسبه نمایید و سپس x را نسبت به متغیر fتابع  دوم با استفاده از دستورات متلب مشتق
, ퟎ ]  بازه 흅

ퟐ
 بدست آورید [ 

풇(풙, 풚) = 풙풚 + ퟐ풔풊풏(풙 + 풚) −  
ퟏ

ퟏ − 풙ퟐ 
품(풙) = 풔풊풏(ퟐ풙) + 풙 

푰 = 품(풙)풅풙
흅
ퟐ

ퟎ
 

  )ها مبحث آرایه نویسی برنامه( 6سوال 
2 

  نمره
بردار از اعداد صحیح مثبت را دریافت نموده سپس مجموع عناصر زوج آن را محاسبه  یک اي بنویسید که برنامه
  ت)(استفاده از همه دستورات مجاز اس نماید

   )ها علیه نویسی مبحث مقسوم رنامهب( 7سوال 

3 

  نمره

     را نشان دهد Nعدد  هاي علیه  مقسومرا دریافت کرده سپس  Nعدد صحیح و مثبت  اي بنویسید که برنامه
  )می باشدـمجاز ن divisorsاستفاده از دستور (

   )نویسی مبحث اعداد اول برنامه( 8سوال 
2 

  نمره

سپس تعداد اعداد اول  را دریافت نموده)  N<Mبه نحوي که ( Mو  Nصحیح و مثبت اعداد  اي بنویسید که برنامه
  ت)(استفاده از همه دستورات مجاز اسرا نشان دهد. Mو  Nبین 

   ) ها و عبارات بازگشتی مبحث دنباله نویسی برنامه( 9سوال 

3 

  نمره

  نشان دهد.  S الب یک بردارقو در  عدد از دنباله بازگشتی زیر را تولید نماید 10اي بنویسید که  برنامه
풇(ퟏ) = ퟐ , 풇(ퟐ) = ퟑ  
풇(풏) = ퟐ풇(풏 − ퟏ) + ퟑ풇(풏 − ퟐ) 

  


