
 

 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 19-19سال -اسالمشهر-دبیرستان مفیدی-نمونه سواالت امتحانی درس کامپیوتر
 .یسیدوتا از ویژگی های آن را بن 3چه کاری انجام می دهد و  Printدستور  -9

 چه کاری انجام می دهد؟چگونه از آن استفاده می کنیم؟   Locate x ,yدستور  -2

 .خاصی چاپ کندبرنامه ای بنویسید که نام شما را در مختصات   -3

 .را توضیح دهید INPUT Xدستور  -4

 .را توضیح دهید   $INPUT Xدستور  -5

گرفته و نام و دو برابر سن شما را چاپ  INPUTبرنامه ای بنویسید که نام و سن شما را با دستور  -6

 .کند

 .آنها را چاپ کند 2برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ما بگیرد و مجموع توان  -7

 .ساختار دستور شرط را بنویسید -8

 .را چاپ کند 999تا  9برنامه ای بنویسید که به کمک دستور شرط اعداد طبیعی  -1

 .را چاپ کند 999برنامه ای بنویسید که به کمک دستور شرط مجموع اعداد زوج ا تا  -99

 .ساختار دستور حلقه را بنویسید -99

 .را چاپ کند 999تا  9حلقه اعداد طبیعی  برنامه ای بنویسید که به کمک دستور -92

 .را چاپ کند 999تا  9مجموع اعداد زوج  برنامه ای بنویسید که به کمک دستور حلقه -93

 .بار چاپ کند 39را  69تا  9برنامه ای بنویسید که به کمک دو حلقه ی تودرتو اعداد طبیعی  -94

 .را توضیح دهید  input$(n)دستور  -95

را  sبرنامه ای بنویسید که دو عدد از ما بگیرد ، حاصلضرب و مجموع آنها را چاپ کند ، اگر کلید  -96

را زدیم برنامه را دوباره اجرا کند و در غیر اینصورت منتظر زدن  rرج شود و اگر کلید ازدیم از برنامه خ

 .یکی از دو کلید مذکور بماند

 .را توضیح دهید  $inkeyدستور   -97

را زدیم  sتا بینهایت را چاپ کند و در حین اجرای برنامه اگر کلید  9برنامه ای بنویسید که اعداد  -98

 .از برنامه خارج گردد

 در چیست؟ $inkeyبا دستور  input$(n)فرق دستور  -91

 .را توضیح دهید read و  dataدستور  -29

 .چه کاری انجام می دهد restoreدستور  -29

 .خوانده ، جمع و میانگین آنها را چاپ کند dataعدد را از  29برنامه ای بنویسید که  -22

را با  n.)تایی را پیدا کرده و چاپ کند 29ی  dataامین عدد از یک nبرنامه ای بنویسید که  -23

 .(باشد  29وارد برنامه کنید که باید عددی کمتر از  inputدستور 



و آرک سینوس ، کسینوس و تانژانت عدد اتفاقی ،،  2توابع قدرمطلق ، مقدار صحیح ، توان  -24

 .را بنویسیدتانژانت 

 در استفاده از توابع مثلثاتی به چه نکته ای باید توجه کرد؟ -25

 .درجه را چاپ کند 81تا  9برنامه ای بنویسید که سینوس ، کسینوی و تانژانت زوایای  -26

آن دو عدد می باشد را برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ما بگیرد و یک عدد اتفاقی که بین  -27

 .را بزنیم از برنامه خارج گردد sرا بزنیم ادامه پیدا کند و اگر کلید  rچاپ کند و اگر کلید 

 رقم جای کردن عوض از پس و گرفته ما از را رقمی دو عدد یک که بنویسید ای برنامه -28

 .کند چاپ را آن برابر دو،  آن یکان و دهگان

برنامه های زیر ایرادهایی دارند ، بعضی از ایرادها در امالء کلمه هاست و بعضی از ایرادها   -21

عملکرد برنامه را طوری تغییر ... یا ایرادهای منطقی می باشند یعنی ممکن است با جابجایی خطوط 

 .این ایرادها را پیدا کنید . بدهند که برنامه بدون گرفتن ایراد امالئی جواب غلط تولید کند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیح دهید که برنامه های زیر چه کاری را انجام می دهند؟ -39
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311111,101,1,110,… 

خودتان را جای کامپیوتر بگذارید و به هر خط برنامه که می .)خروجی برنامه های زیر را بنویسید -39

 (.شما باید مانند پرینتر عمل کند و دستورات چاپ را بنویسددست . رسید آن را اجرا کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .را محاسبه کند                     برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت -32

 را آنها بزرگترین و کند دریافت ورودی عنوان به را نامساوی د عد دو که کنید رسم فلوچارتی -33

 .کند چاپ

 .کند چاپ را 9999 تا 9 طبیعی اعداد که کنید رسم فلوچارتی -34

 .کند چاپ را 999 تا 9 زوج اعداد مجموع که کنید رسم فلوچارتی -35

 و کرده تقسیم کوچکتر عدد بر را بزرگتر عدد خوانده ورودی از را عدد دو که کنید رسم فلوچارتی -36

 .کند چاپ و کرده حساب را باقیمانده و قسمت خارج

 .کند چاپ و کرده حساب را زیر جمع حاصل و بگیرد را n طبیعی عدد که کنید رسم فلوچارتی -37

 

 

 

 عوض را آن دهگان و یکان جای و بگیرد ورودی از را رقمی دو عدد یک که کنید رسم فلوچارتی -38

 .کند چاپ را حاصل و کرده

 بیشتر 9999 از آخر جمله که جایی تا کند چاپ را زیر سری جمالت که کنید رسم فلوچارتی -31

 .گویند می فیبوناچی سری را آن و است قبلی جمله دو مجموع برابر جمله هر سری این در. نباشد


