
 نام و نام خانوادگی:  به نام خدا   آزمون تولید محتوی و برنامه سازی

 8واحد یادگیری              

 به سواالت زیر کوتاه و مفید پاسخ دهید.

 (نمره 1) متغیر را تعریف کنید.  .1

2. MSDN (نمره 2)چیست و چگونه می توان از آن استفاده نمود؟ 

 

 (نمره 2) روش های نامگذاری متغیر ها را نام برده و برای هر کدام مثالی بزنید. .3

 

 (نمره 2) تفاوت هشدار و خطا را بنویسید. .4

 

 ;"string firstName="Zahra     (نمره 1)دستور مقابل چه کاری انجام میدهد؟ .5

 =f 14.5float average;           (نمره 1)؟چیست مقابل در دستور بعد از عدد fدلیل استفاده از نویسه  .6

 ;const double pi=3.14156     (نمره 1)دستور زیر چه کاری انجام می دهد؟ .7

 (نمره2) تبدیل ضمنی چیست؟ .8

باید تبدیل : قرار دهد. )می باشد  (intکه نوع آن صحیح )  sumکه نوع آن اعشاری است را در متغیر   numدستوری بنویسید که متغییر  .9

 (نمره 1) (صریح انجام گیرد.

 (نمره 1) چیست؟  ; Console.WriteLine((char)65)حاصل اجرای دستور  .10

 (نمره 2) ؟چه کاربردی دارند {0}و   {1,8}و عالئم  یست؟خروجی قطعه کد زیر چ .11

String firstName="Zahra"; 

Float average=17.5 f; 

Console.WriteLine("I am {0} and my score is: {1,8}", firstName, average); 



 نمره( 2) کلمات داده شده پر نمایید. یک کلمه اضافه است. مکانهای خالی را با

 Keywords - Esc   - warning   ReadLine  -    Enter  - 

ر از هر زبان برنامه نویسی شامل یک سری واژگان از پیش تعریف شده است که معنی خاصی برای مترجم دارند و نباید به عنوان نام متغی .12

 این واژگان ........................................ نام دارد. آنها استفاده کرد، 

 وند و در ترجمه و اجرای برنامه تأثیری ندارند.ش........................................ با خط سبز موج دار  مشخص می . .13

 اده ها تا فشردن کلید ............................ ادامه دارد.داده رشته ای از ....................................... استفاده می کنیم و ورود د نبرای خواند .14

 نمره( 1.5)  زینه درست را انتخاب نمایید.گ

 چیست؟ the variable 'first name ' is declared but never usedدلیل هشدار  .15

 ب( متغیر تعریف شده به کاربرده نشده است.  .است غیر مجازالف( نام متغیر  

 مقدار متغیر با نوع آن همخوانی ندارد.د(   ج( نام متغیر تکراری است. 

 شود؟برای نمایش مقدار متغیر بر روی صفحه نمایش از چه دستوری استفاده می  .16

  WriteLine و Writeد(  ReadKeyج(  WriteLineب(  readlineالف(  

 ؟برای اعداد اعشاری استفاده می شوند نوع داده  کدام .17

   و ج موارد بد(  doubleج(  floatب(  ushortالف(  

 چیست؟ parseکاربرد متد  .18

 عددیب( دریافت داده  بدیل رشته ورودی به نوع داده ایالف( ت 

 د( تبدیل رشته ورودی به داده مورد نظر  ج( تبدیل داده عددی به رشته ای 

 ؟نیستگزینه زیر امکان پذیر کدام ضمنی برای امکان تبدبل  .19

 floatمتغیری از نوع با doubleنوع  ازمتغییری  مقدار دهی ب(  byteمتغیری از نوع با  intنوع  ازمتغییری  مقدار دهی الف(  

 intمتغیری از نوع با longنوع  ازمتغییری  مقدار دهی د(  doubleمتغیری از نوع با  floatنوع  ازمتغییری  مقدار دهی ج(  

 برای تعریف نوع داده منطقی استفاده می شود. هکلید واژکدام  .20

 ushortد(  boolج(  intب(  charالف(  

 از کدام کلید واژه استفاده می کنیم؟ گیردمیفقط یک نویسه در آن قرار  برای تعریف متغیری که  .21

 ushortد(  boolج(  intب(  charالف(  

 مره(ن2) درست یا نادرست

 نادرست   درست            استفاده می کند. کوهان شتریسی شارپ برای نامگذاری فضای نامی،کالس ومتد از روش  .22

 نادرست   درست              نوع داده میزان فضای مورد نیاز در حافظه را مشخص می نماید. .23

 نادرست   درست   نام دارد. تعریف می شود ثابت  constتغییر پیدا نمی کند و با کلید واژه که در طول اجرای برنامه  مقداری .24

 نادرست   درست به راحتی به یکدیگر فابل تبدیل است و این تبدیل همیشه از باال به پایین امکان پذیر است.  تبدیل نوع داده  .25



 (نمره 4) یسید.دلیل بنو ؟و یا غیر مجاز است نام برای متغیر مجاز  مکدا .26

 نام متغیر مجاز یا غیر مجاز وضیحت

  A5 

  Hello! 

  payRate 

  One+two 

  Counter_1 

  2nd 

  if 

  Sum-2 

 

 (نمره 2.5) جدول را کامل کنید. .27

 نوع داده اندازه بر حسب بیت و یا محدوده دقت

  Float 

  double 

  Byte 

  int 

  short 

 

 (نمره 2) معادل عدد را به صورت نقطه شناور و علمی بنویسید. .28

 عدد نفطه شناور علمینماد 

  0.000000245 

  871000000000 
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