
 نویسیدرس مبانی کامپیوتر و برنامه مهفتتمرین سری 

ها به آدرس ایمیل حل کد برنامههای سورسسال فایلاز طریق ار 50/05/96، جمعهمهلت تحویل: 

 تمرین مربوطه

قرار داده  rar.یا  zip.خود را در یک بسته های برنامه( questionNumber.C)* فایلهای سورس کد 

 ، ارسال نمایید.C-HW6-yourStudentNumberو به صورت پیوست در ایمیلی با عنوان  

 پاسخ دهید.)بدون تابع(  ماتریسها آرایه و استفاده از باسواالت زیر را 

دانشجو را از ورودی بخواند و در یک آرایه قرار دهد. سپس تعداد تکرار هرکدام  ۰۳ای بنویسید که نمره برنامه -۱

 نمرات را محاسبه و چاپ نماید. )نمره یک عدد اعشاریست( از

عدد )صحیح و مثبت( را از ورودی بگیرد و ماکزیمم و مینیمم آنها را یافته و به  ۱۳۳ای بنویسید که برنامه -2

 همراه پیغام مناسب در خروجی چاپ نماید.

دانشجو را از ورودی بخواند و در یک ماتریس ذخیره کند  0۳درس مربوط به  ۱۳نمرات ای بنویسید که برنامه -۰

ای ذخیره کند. اسبه و در آرایهدانشجو را مح هر)نمرات هر دانشجو در یک سطر ماتریس(. سپس میانگین نمرات 

)با  ممتاز یدانشجو اندیسمیانگین نمرات هر درس را نیز محاسبه و در آرایه ای دیگر ذخیره کند. در نهایت 

 (تبا کمترین میانگین نمرا)درس سخت ترین  اندیسرا چاپ کند. همچنین  او میانگین نمرات بیشترین معدل( و

  چاپ نماید.به همراه میانگین نمرات آن درس  را 

 پاسخ دهید. توابعاستفاده از  باسواالت زیر را 

سه عدد صحیح را از ورودی صفحه کلید بخواند و مینیمم آنها را چاپ کند. یافتن مینیمم ای بنویسید برنامه -4

 توسط یک تابع انجام شود.

را برحسب ساعت، دقیقه و ثانیه از ورودی بخواند و بر حسب ثانیه برنامه ای بنویسید که توسط یک تابع زمان  -0

 در خروجی چاپ کند.

ای بنویسید که یک عدد صحیح و مثبت را از ورودی بخواند و در خروجی مجموع ارقام و تعداد ارقام و برنامه  -6

تابع انجام  ۰و مقلوب عدد توسط مناسب چاپ کند. محاسبه مجموع ارقام، تعداد ارقام  هایرا با پیغاممقلوب آن، 

  شود.

( سپس در قالب یک تابع، n<100>0یک عدد صحیح مثبت را از صفحه کلید بخواند )ای بنویسید که برنامه -7

های تابع(. سپس عدد به عنوان آرگومان n)آرایه و  ای قرار دهدعدد صحیح از ورودی بخواند و در آرایه nتعداد 



خوانده شده وجود  یدر آرایه x( و توسط تابع دیگری جستجو نماید که عدد xبخواند )صحیح دیگری را از ورودی 

 اصلی گرداند. در نهایت برنامهبرمی 1-و در غیراین صورت  xاندیس وقوع  ،در صورت وجود دوم تابعدارد یا خیر. 

 در آرایه را چاپ کند. xمبنی بر وجود یا عدم وجود  یپیام مناسب

دانشجو را از ورودی بخواند و در یک  0۳درس مربوط به  ۱۳نمرات ، readای بنویسید که توسط تابع برنامه -8

میانگین نمرات هر  ،averageSتوسط تابع ماتریس ذخیره کند )نمرات هر دانشجو در یک سطر ماتریس(. سپس 

محاسبه و  ات هر درس را نیزمیانگین نمر، averageCای ذخیره کند. توسط تابع دانشجو را محاسبه و در آرایه

دانشجوی ممتاز )با بیشترین معدل( و ردیف شماره ، printSتوسط تابع ای دیگر ذخیره کند. در نهایت در آرایه

ترین درس )با کمترین میانگین سخت ردیف شماره ،printCتوسط تابع میانگین نمرات او را چاپ کند. همچنین 

  آن درس چاپ نماید. نمرات( را  به همراه میانگین نمرات

 

 موفق باشید


