هنرستان فني و حرفه اي جليل مرشديان

آزمون درس توسعه برنامه سازي و پايگاه داده

نام و نام خانوادگي هنرجو :

نام هنرآموز :

سال تحصيلي ٩٦-٩٧ :

شماره

س:

ﺻﻔحه ١ :از ٣

تاريخ آزمون :

پودمان دوم

در تمرين هاي  ١تا  ٣داده شده فرضيات زير حاكم هستند

الف ( در شي  mاز كﻼس  myDrawمتدهايي به نام )( MoveForwardبراي حركت به جلو TurnLeft() ،براي گردش به چپ و
)( TurnRightبراي گردش به راست و )( Sleepبراي استراحت كردن را در اختيار داريد.

ب ( رساندن صحيح مورچه به مقصد ١٥٠ :امتياز مثبت دارد

ج ( به ازاي هر خط برنامه  ١٠امتياز از شما كسر مي گردد).عﻼمت هاي { و } جزو خطوط برنامه شمارش نمي شوند(
د ( به ازاي هر بار اجراي هر يك از متدهاي باﻻ  ٢امتياز از شما كسر مي گردد.
سوال
 -١كمك كنيد تا مورچه مسير خواسته شده را طي كند

بارم

ﭘاسﺦ
;)(myDraw m = new myDraw
;)(m.MoveForward
)for (int i = 2; i <= 4; i++
{
;)(m.TurnLeft
;)(m.MoveForward
;)(m.TurnRight
;)(for (int j=1; j <= i; j++) m.MoveForward
}

تعداد متدها :

١٥٠

تعداد خطوط برنامه:

امتياز باقيمانده:
 -٢كمك كنيد تا مورچه مسير خواسته شده را طي كند .در هر بار
تغيير مسير مورچه به اندازه خانه هاي طي شده استراحت مي
كند.

;)(myDraw m = new myDraw
;)(m.MoveForward
)for (int i = 6; i > 1; i--
{
;)(if (i == 5) m.MoveForward
;)(for (int j = 1; j < i; j++) m.MoveForward
if (i%2 ==0) m.TurnLeft(); else
;)(m.TurnRight
;)m.Sleep(i
}

تعداد متدها :

١٥٠

تعداد خطوط برنامه:

امتياز باقيمانده:

١٥٠

 -٣كمك كنيد مورچه با كمترين هزينه به مقصد برسد.

تعداد متدها :
امتياز باقيمانده:

;)(myDraw m = new myDraw
)for (int i = 1; i <= 15; i++
{
;)(m.MoveForward
;)(if (i == 8) m.TurnLeft
}

تعداد خطوط برنامه:

هنرستان فني و حرفه اي جليل مرشديان

نام و نام خانوادگي هنرجو :

آزمون درس توسعه برنامه سازي و پايگاه داده

نام هنرآموز :

سوال

سال تحصيلي ٩٦-٩٧ :

شماره

س:

ﺻﻔحه ٢ :از ٣

تاريخ آزمون :

ﭘاسﺦ

 -٤يك ماشين با ﭘيمايش هر  ١٠كيلومتر حركت يك ليتر بنزين مصرف مي كند ،راننده مي خواهد مسيري  ٢٠٠٠كيلومتري را طي كند ،اگر
گنجايش باك ماشين  ٥٠ليتر و فاصله بين هر دو جايگاه به صورت جدول زير باشد و در ابتداي حركت  ٣٠ليتر بنزين در باك خودرو موجود

بارم
١٥٠

باشد .برنامه اي بنويسيد كه به راننده كمك كند در چه جايگاههايي مي تواند سوختگيري كند .برنامه بايد همه راه حل هاي ممكن را به
راننده ﭘيشنهاد دهد.

 -٥يك ﭘزشك ﭘس از بررسي وضعيت بيمار دارويي را براي بيمارش نسخه مي كند و از او مي خواهد تا براي مراحل درمان بيماري كارهاي زير را
انجام دهد .درمان بيماري ممكن است بين يك تا سه هفته زمان ببرد و بيمار بايد طبق تحويز ﭘزشك كارهاي زير را انجام دهد .برنامه اي
بنويسيد كه نحوه مصرف دارو را براي بيمار مشخص كند .ساعت شروع اولين مصرف  ٦صبح مي باشد.
(١تا يك هفته هر  ٢٤ساعت يك قاشق از داروي تجويز شده بخورد و ﭘس از سپري شدن هفته اول اعمال زير را انجام دهد
 ( ٢اگر عﻼيم بيماري كامﻼ از بين رفته بود مصرف دارو قطع گردد در غير اين صورت در هفته دوم هر  ١٢ساعت يك قاشق از داروي تجويز
شده بخورد و ﭘس از سپري شدن هفته دوم اعمال زير را انجام دهد
 ( ٣اگر عﻼيم بيماري كامﻼ از بين رفته بود مصرف دارو قطع گردد در غير اين صورت در هفته سوم هر  ٨ساعت يك قاشق از داروي تجويز
شده بخورد و ﭘس از سپري شدن هفته سوم اعمال زير را انجام دهد
 (٤اگر عﻼيم بيماري كامﻼ از بين نرفته بود به ﭘزشك مراجعه كند.
;bool symptoms = true
;int totalDays = 21,curDay=1
;}"string[] DrugTime = {"6", "6,18", "6,14,22
;int w = 0
)while (symptoms && curDay <= totalDays
{
;)]Console.WriteLine("day{0,2}, Time= {1}", curDay, DrugTime[w
;w = curDay / 7
)if (curDay % 7 == 0
{
;)")Console.Write("Symptoms disappeared completely?(yes/no
;"symptoms = Console.ReadLine().ToLower()!="yes
}
;curDay++
}
;)"if (symptom) Console.Write("Refer to the doctor

٢٠٠

هنرستان فني و حرفه اي جليل مرشديان
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تاريخ آزمون :

ﭘاسﺦ

 -٦احمد مي خواهد  ١٥نفر را از بين  ٤٠نفر از دوستانش به يك ميهماني دوستانه دعوت كند به شرطي كه هيچ يك از ميهمانان
داراي نام همسان نباشند ،او از يك آرايه به نام  Guestبراي نگهداري اسامي ميهمانان استفاده مي كند ،احمد به صورت تصادفي
نام دوستانش را از ليست  ٤٠نفره انتخاب و چنانچه قبﻼ شخص ديگري همنام وي در ليست دعوت شده ها وجود نداشته باشد،
نام دوستش را به ليست اضافه مي كند .برنامه اي بنويسيد كه به احمد براي انجام اين كار كمك كند.
;]string[] Guest = new string[15
;string Candid
;bool duplicate
;int i = 0
)while (i < 15
{
;duplicate = false
;)Console.Write("Enter Name of {0}th Guest:", i + 1
;)(Candid = Console.ReadLine().ToLower
;for (int j = 0; !duplicate && j < i; j++) duplicate = Guest[j] == Candid
;)"if (!duplicate) Guest[i++] = Candid; else Console.WriteLine("Error … Duplicate Name
}

بارم
٢٠٠

