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     :تاریخ امتحان                                 دانشگاه آزاد اسالمی                                           بسمه تعالی      

  :تاریخ اعالم نمره  واحد ایذه 

 دقیقه                               120:              مدت پاسخگوییهارون آباديدکتر: استاد             : رشته        سازي سیستمبرنامه :  آزمون پایان ترم درس
  4 از 1صفحه :                         شماره دانشجویی :                                               نام و نام خانوادگی

   با عدد                   با عدد                                                        باعدد                                          با عدد        

                 با حروف       با حروف                                   با حروف                                           باحروف 

 

چنانچـه عـدد ورودي   . برنامه اي بنويسيد كه عدد صحيح مثبتي را در تابع اصلي از ورودي دريافت نمايد            )۱
) فراخواني با ارجاع با آرگومانهاي ارجاعي( مي باشد ، مجموع ارقام عدد مذكور را در تابع فرعي ۳مضرب 

عدد ورودی بدون هيچ ) نباشد۳عدد مضرب (ينصورتدرغير ا. محاسبه و سپس در تابع اصلي نمايش دهد
 .نمايش داده شود) فراخواني با ارجاع با آرگومانهاي اشاره گر(تغييري در تابع فرعي 

 نمی باشد از رويكرد اشاره گر  غيرثابت به داده ثابت استفاده ۳ در حالتي كه عدد وارد شده مضرب :توضيح 
  ) نمره۵/۳.(غير قابل تغيير باشدنماييد، تا عدد اوليه در برنامه فرعي 

 

 برنامه اي اشاره گر به تابعز با استفاده اسپس .مجموعه اي از  اعداد بصورت اختياري در برنامه  تعريف نمائيد  )۲
  : بنويسيدكه در ابتداي برنامه عددي را از كاربر سوال نمايد

به  صورت صعودي  ) Bubble Sort (ـ چنانچه  كاربر عدد يك را وارد نمايد الگوريتم مرتب سازي حبابي 
 .اجرا و نتايج چاپ شود 

.  را وارد نمايد هيچگونه تغييري در ترتيب اعداد اعمال نگردد و آنها را چاپ نمايددوـ چنانچه كاربر عدد 
  )نمره۴(

  

 دایره امتحانات

ن نمره میا
 ترم

نمره پایان 
 تر م

 جمع تحقیق
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و ) profit(، سود وام)name(که حاوی متغيرهای خصوصی نام وام ) Loan(آرايه ای از اشيا جهت کالس وام )۳
 بصورت رشته و متغير description و nameمتغيرهای (می باشد ايجاد نماييد ) description(توصيف وام 

profitبصورت عدد صحيح می باشند  .( 

ü  فرض نمائيد10طول آرايه را . 

ü تخصيص حافظه جهت صفات کالس بصورت پويا انجام شود. 

ü  جهت دسترسی به متغيرهای خصوصیname  و profit وابع عضو و جهت دسترسی به متغير  از ت
 . از تابع دوست استفاده شودdescriptionخصوصی 

ü  تابع سازنده را بگونه اي گرانبار)Method Overloading ( نمائيد كه:  
و توصـيف  % ١٨ ، سود وام برابـر       "sample" برابر   نام وام در اين حالت    . بدون آرگومان باشد     •

  .قرار گيرد " None"وام  برابر 
 بعنوان آرگومان تـابع  توصيف وام و سود وام،   وامنام  آرگومانهاي  .  آرگومان باشد    سهاي  دار •

   .دن از ورودي دريافت مي گردسازنده بوده و مقادير آنها 
) صفات(در ادامه ابتدا تمامی اشيا را از طريق تابع سازنده بدون پارامتر مقداردهی اوليه نموده سپس مقادير متغيرهای 

  )نمره۴. (ا با مقاديری که از ورودی وارد می گردند، جايگزين و و مقادير جديد را نمايش دهيد راولين شی

  ) نمره۵/۲ (: قطعه برنامه زير را در نظر بگيريد  )۴

#include <iostream.h> 

main() 
{ 
char *car[3]={"BMW","Toyota","Mercedes"}; 
int number[2][3]={1,3,5,7,9,11}; 

cout<<……………………….. 

……………………………….. 

return 0; 
}             
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نی و تحاسواالت اممونه ندریافت مجموعه کامل و رایگان براي 
  .بازدید نمایید سایت آیاپیر از جزوات درسی رشته کامپیوتر 

www.Aiapir.com 

http://forum.aiapir.com 

 

  :هاي زير بنويسيد  دستورات مناسب جهت چاپ خروجي

 Toyota)              الف

 cedes)              ب

 number در آرايه ۹عدد )         ج

 

 

 

 

 

 

  .موفق با شيد

  هارون آبادی
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