
  :قابل توجه دانشجويان

  .مطالعه آن براي امتحان ضروري استواالت زير نمونه سواالت بخش انتهايي درس است و س

  

 :اي بنويسيد كه نمرات چند دانشجو را به صورت يك بردار بگيرد و عمليات زير را انجام دهد برنامه -1

راهنمايي براي دادن پيام .(پيام خطا دهد) ماتريس يا اسكالر باشد(در صورتيكه ورودي كاربر بردار نباشد �

  )استفاده كنيد dispبه جاي  errorتوانيد از تابع  خطا مي

تك تك نمرات را چك كند و به صورت زير آنها  if-else-endو دستورات شرطي  forبا استفاده از حلقه  �

  :را تغيير دهد

  تغيير دهد 9را به  5مرات كمتر از ن �

  .تغيير دهد 9.5را به  8و  5نمرات بين  �

  .تغيير دهد 10را به  10و  8نمرات بين  �

  نمره افزايش دهد 1را  15و  10نمرات بين  �

 .نمره افزايش دهد 0.5را  19.5و كمتر از  15نمرات بيشتر از  �

clc 

clear all 

close all 

a=input('pls inter your numbers:'); 

[r,c]=size(a); 

if (r==1 & c==1) | r~=1 

    error('you dont inter your numbers in correct form') 

end 

for i=1:size(a,2) 

    if a(1,i)<=5 

        a(1,i)=9; 

    elseif a(1,i)>5 & a(1,i)<=8 



         a(1,i)=9.5; 

          elseif a(1,i)>8 & a(1,i)<=10 

               a(1,i)=10; 

               elseif a(1,i)>10 & a(1,i)<=15 

                   a(1,i)=a(1,i)+1; 

                     elseif a(1,i)>15 & a(1,i)<=19.5 

                         a(1,i)=a(1,i)+.5; 

    end 

end 

    disp('tashih:') 

    disp(a) 

     

     

     

%     clc 

% clear all 

% close all 

% a=input('pls inter your numbers:') 

% [r,c]=size(a); 

% if (r==1 & c==1) | r~=1 

%     error('you dont inter your numbers in correct form') 

% end 

% for i=1:size(a,2) 

%     b=a(1,i); 

%     if b<=5 

%         b=9; 

%     elseif b>5 & b<=8 



%          b=9.5; 

%           elseif b>8 & b<10 

%                b=10; 

%                elseif b>=10 & b<=15 

%                    b=b+1; 

%     else 

%         b=b+.5; 

%     end 

%    d(1,i)=b; 

%      

% end 

% disp('numbers is'); 

%    disp(d); 

                    

          

         

         

  

فلوچارت قبال .(نمايش دهد 2آن عدد را در مبناي از كاربر گرفته و  10برنامه اي بنويسيد كه عددي را در مبناي  -2

  )رسم شده

  بنويسيم چه تغييري در برنامه ايجاد مي شود؟اگر  بخواهيم براي چند عدد كه كاربر تعدادشان را مشخص مي گند برنامه را  -

clc 
clear all 
%decimal 2 binary 
n=input('n'); 
tn=n; 
adad=0;i=0; 
while n~=0 
re=rem(n,2); 
adad=adad+10^i*re; 
n=floor(n/2); 
i=i+1; 



  
end 
fprintf('the number is %g and the binary transmision is 
%f',tn,adad) 

 

از كاربر دريافت كرده ، آن را به  2برنامه اي بنويسيد كه يك عدد را در مبناي   breakو  whileبا استفاده از دستورات  -- 3

 not aنبود چاپ كند  2در ضمن اگر عدد در مبناي . مبناي ده تبديل كندو عدد در مبناي ده را به صورت زيرچاپ كند

valid number و از برنامه خارج شود.    

  :نتيجه اجرا

base 2: 1001  

     base 10: 9       

clc 
clear all 
num=input('n'); 
NUM=num; 
tn=0; 
i=0; 

  
while(num>0) 
dig=rem(num,10); 
if dig<2 
    tn=tn+2^i*dig; 
    i=i+1; 
    num=floor(num/10); 
else  
    disp('not valid num') 
 break 
end 

  
  
end 
fprintf('base 2: %g \n base 10: %g',NUM,tn)   

  
     

 

به اين ترتيب كه ابتدا از . مي خواهيم برنامه اي طراحي كنيم كه با استفاده از آن جدول ضرب را به دانش آموزان بياموزيم - 4 

داد از در هر جاي برنامه كه دانش آموز پاسخ اشتباه . 9تا مضارب عدد  3خواسته شود و سپس مضارب  2دانش آموز مضارب 

  .اين برنامه را بنويسيد  breakتو در تو و دستور   forبا استفاده از حلقه . برنامه خارج شده و امتياز او نشان داده مي شود

  :نتيجه اجرا



  

clc 
clear all 
emt=0; 
for i=2:10 
    for j=2:10 
         fprintf('%g*%g',i,j) 
             m=input('='); 
        if m~=i*j      
               break 
        else  
            emt=emt+1; 
        end 

         
    end 
     if m~=i*j 
              break 
     end 

        
end 
disp('you have a mistake and emtiaz is') 
disp(emt) 

  

 


