
  به نام خدا

  14/08/1392تاريخ تحويل:  درس مباني كامپيوتر و برنامه نويسي          دومتكليف 

  

 + c = 0 + bxمعادله درجه دوم  cو  a ،bفلوچارتي رسم كنيد كه ضرايب  -1
2

ax  را از ورودي دريافت كند و

در نداشتن ريشه حقيقي، پيامي مناسب را  . در صورتنمايدهاي معادله مذكور را محاسبه و چاپ سپس ريشه

  .كندچاپ خروجي 

سپس با  )است Mاز ماه  شماره روز Dفرض كنيد را بخواند ( Mو  Dفلوچارتي رسم كنيد كه از ورودي عدد  -2

  شده است. دادهاز سال  ين روزچندم ه به اين دو عدد تعيين كند كهتوج

  يافته و در خروجي چاپ كند.بخشپذيرند  3و  7د اعدرا كه بر ارقمي  3 اعدادفلوچارتي رسم كنيد كه  -3

 قدرمطلقفاكتوريل بود،  منفيرا از ورودي دريافت كند و در صورتي كه  nفلوچارتي رسم كنيد كه عدد صحيح  -4

  اولين عدد اول بزرگتر از آن را چاپ نمايد.، nعدد  بودن مثبتدر صورت  ا محاسبه و چاپ كند.ر آن

نشده  aسري كمتر از  جديد جملهقدرمطلق تا جايي كه ر را ي رسم كنيد كه مجموع جمالت سري زيفلوچارت -5

  .)ا از ورودي بخوانيدر a( محاسبه و چاپ نمايد ،است
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  .موارد زير را انجام دهد ويك عدد صحيح مثبت را از ورودي بخواند رسم كنيد  هايي فلوچارت -6

  ارقام عدد را چاپ نمايد. )الف

  عدد را چاپ نمايد.زوج ارقام  مجموع )ب

  )است. 321مقلوب عدد  123( عدد را چاپ نمايد. مقلوب )پ

قرار دهد.  aو در آرايه  )عدد 200حداكثر را از ورودي بخواند ( صحيح فلوچارتي رسم كنيد كه تعدادي عدد -7

قرار دهد و در نهايت ابتدا اعداد زوج و سپس اعداد فرد را  cو اعداد زوج را در آرايه  bسپس اعداد فرد را در آرايه 

  چاپ كند.

 سپس و ، اين نمرات را به صورت نزولي مرتب كردهنفر را از ورودي بخواند 50فلوچارتي رسم نماييد كه نمره  -8

  و اختالف هر نمره با ميانگين را محاسبه و چاپ كند. ميانگين نمرات

  موفق باشيد


