
  به نام خدا
  نویسی درس مبانی رایانه و برنامه پایانترمآزمون 

  استسایر وسائل الکترونیکی اکیداً ممنوع ، 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

  چند خواهد بود؟پس از اجـــراي برنامه  Wمقدار متغیر

  
  )دستورات شرطی(  3سوال 

2  
  نمره

  چه عبارتی نشان داده خواهد شد.پس از اجراي دستورات زیر 

  

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



  )ها عملیات ماتریس( 4سوال 

2 
  نمره

  را بدست آورید Rو  Gهاي  ماتریس  A , Bهاي با توجه به تعریف ماتریس

  
  )ریشه معادالت و حـــــد توابع( 5سوال 

2  
  نمره

ퟐퟑ풙هاي معادله  ریشهبا استفاده از دستورات متلب )  1-5 − ퟏퟓ + 풙ퟑ − ퟗ풙ퟐ  .را بدست آورید  
풇(풙)) با استفاده از دستورات متلب حد تابع  2-5 = 풙 풍풐품(풙)   وقتی풙 → ퟎ .را محاسبه نماید  

  )ها مبحث آرایه :نویسی برنامه( 6سوال 
3 

  نمره
عناصر مشترك دو بردار را در قالب  بردار از اعداد صحیح مثبت را دریافت نموده سپس دو اي بنویسید که برنامه

  .نشان دهد جدید یک بردار
   )ها دنبالهمبحث  :نویسی برنامه( 7سوال 

2 

  نمره

  عدد از دنباله فیبونــاچـــی را نمایش دهد.  20 کهاي بنویسید  برنامه
شروع شده و عدد بعدي  1و  1باشد که با اعداد  می 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 …,(راهنمایی: دنباله فیبوناچی بصورت. 

  باشد) جمع دو عدد ماقبل خود می
   )سازي مرتب مبحث :نویسی برنامه( 8سوال 

3 

  نمره

سازي  یک بردار از اعداد صحیح را دریافت کرده سپس بردار را با یکی از روشهاي مرتب اي بنویسید که برنامه
  باشد) مجاز نمی sortسازي انتخابی مرتب نماید. (استفاده از دستور  سازي درجی یا مرتب حبابی، مرتب

   ) اعداد کاملمبحث  :نویسی برنامه( 9سوال 

2 

  نمره

مثبت را دریافت نموده سپس معین نماید آیا آن عدد کامل است یا کامل یک عدد صحیح اي بنویسید که  برنامه
  نیست.

هاي آن عدد بدون در نظر گرفتن خود آن عدد با خودش برابر  علیه (راهنمایی: عددي کامل است که مجموع مقسوم
بدون در نظر  6هاي عدد  علیه بخشــپذیر است و مجــموع مقسوم  1,2,3,6کـامل است زیرا بر  6شود. مثال عدد 

  )6شود  می 6 خود عدد گرفتن
 (استفاده از همه دستورات مجاز است)

 
  


