ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﺗﻜﻠﻴﻒ دوم درس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ1392/08/14 :

 -1ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﻲ رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺿﺮاﻳﺐ  b ،aو  cﻣﻌﺎدﻟﻪ درﺟﻪ دوم  ax2 + bx + c = 0را از ورودي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ و
ﺳﭙﺲ رﻳﺸﻪﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ رﻳﺸﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﭘﻴﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در
ﺧﺮوﺟﻲ ﭼﺎپ ﻛﻨﺪ.
 -2ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﻲ رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ از ورودي ﻋﺪد  Dو  Mرا ﺑﺨﻮاﻧﺪ )ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ  Dﺷﻤﺎره روز از ﻣﺎه  Mاﺳﺖ( ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻋﺪد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻣﻴﻦ روز از ﺳﺎل داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -3ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﻲ رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻋﺪاد  3رﻗﻤﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮ اﻋﺪاد  7و  3ﺑﺨﺸﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺧﺮوﺟﻲ ﭼﺎپ ﻛﻨﺪ.
 -4ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﻲ رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ  nرا از ورودي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد ،ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ
آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭼﺎپ ﻛﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻋﺪد  ،nاوﻟﻴﻦ ﻋﺪد اول ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن را ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -5ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﻲ رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻼت ﺳﺮي زﻳﺮ را ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺮي ﻛﻤﺘﺮ از  aﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﻳﺪ ) aرا از ورودي ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ(.
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 -6ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻫﺎﻳﻲ رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻚ ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺜﺒﺖ را از ورودي ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻣﻮارد زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﻟﻒ( ارﻗﺎم ﻋﺪد را ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ب( ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم زوج ﻋﺪد را ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
پ( ﻣﻘﻠﻮب ﻋﺪد را ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﻳﺪ 123) .ﻣﻘﻠﻮب ﻋﺪد  321اﺳﺖ(.
 -7ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﻲ رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ را از ورودي ﺑﺨﻮاﻧﺪ )ﺣﺪاﻛﺜﺮ  200ﻋﺪد( و در آراﻳﻪ  aﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺳﭙﺲ اﻋﺪاد ﻓﺮد را در آراﻳﻪ  bو اﻋﺪاد زوج را در آراﻳﻪ  cﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺑﺘﺪا اﻋﺪاد زوج و ﺳﭙﺲ اﻋﺪاد ﻓﺮد را
ﭼﺎپ ﻛﻨﺪ.
 -8ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﻲ رﺳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه  50ﻧﻔﺮ را از ورودي ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻤﺮات را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات و اﺧﺘﻼف ﻫﺮ ﻧﻤﺮه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭼﺎپ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ

