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 مهر ماه  29دوشنبه 

 نامگذاری ها
 باید این تمرین 

 پیاده سازی شود. fb_Exam1aروی شاخه  •

 DS98991در ریشه ریپازیتوری گیت پروژه  E1aدر پوشه  •

 solution :E1aنام  •

 E1a :اصلی نام پروژه •

 E1a.Testsنام پروژه تست:  •

پول ریکوسات برای بردن به مساتر درسات بشاود و    add/commit/pushتمرین باید در این شااخه  •

کامپا.تی شوو. ب ای ا  یناناا  ک کامل شووزا اکت  ووو    ا    "کامل"شااود و ب د از بیلد مویقیت یمی   

  یک.و   یناناا پاز  کنازب نجات  هاز    ک تکنال پ.ل  "پ.ل"خ. ت.ا   ا شاخه مستی 

 .تمام نام های کالس ها، متدها، شاخه ها... باید عینا با رعایت حروف ب رگ و کوچک انجام شود •

 
 

 

 
 %10 – ساخت پول ریکوئست

ب د از درسات کردن پروژه ها و اااایه کردن یایلها قبا از اینکه هیک کدی ب نید مزم اسات که یایا ها را به گیت 

add/commit/push  کنیاد و درvisualstudio.com  برای بردن این شااااخاه باه مساااتر یاک پول

 درصد نمره را دارد. 10درست کنید. این قسمت به تنهایی  Exam1aریکوست به نام 

 



 %20 – های زیباسنگ – 1ال سو
های زیبا شاده اسات. او ی بازیگوش برکه، به تازگی عالقمند به جمع یوری سان ، قورباغه(Froggie)یراگی  

ی د هر روز ت داد سان  های زیبای جمع یوری شاده کنهر روز ت دادی سان  زیبا را به کالکشان خود اااایه می

دهد چندمین ای در نظر گریته که نشاان مییراگی برای هر سان  شامارهکند. عالوه بر این  خود را یادداشات می

را در چندمین روز  nخواهد بداند که سان  شاماره  اش اااایه شاده اسات. یراگی میسانگی اسات که به مجموعه

 ی شما این است که به یراگی کمک کنید پاسخ سوالش را بیابد.پیدا کرده است. وظیفه

 

 ورودی و خروجی:

 دهد هر روز یراگی چند سن  زیبا پیدا کرده است.و یک یرایه است که نشان می nد ورودی عد 

 در چندمین روز پیدا شده است. nدهد سن  شماره خروجی یک عدد است که نشان می

 را برگردانید. صفردر کالکشن یراگی موجود نبود عدد  nسن  شماره در صورتی که 

 

 

 نمونه ورودی: نمونه خروجی:
4 20 

4 6 3 10 7 4 
 

 توایح:
4 + 6 + 3 < 20 < 4 + 6 + 3 + 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 %20 – کسرهای واحد – 2سوال 
توان به صورت مجموع چند کسر واحد نمایش داد. کسر واحد کسری است که صورت هر عدد گویای مثبت را می

مجموع چندین کساار واحد به ین یک و مخرج ین یک عدد طبی ی باشااد. شااما باید یک عدد گویا را به صااورت  

 دست یورید به طوری که مخرج کسرها تکراری نباشند.

 

 :ورودی و خروجی

 اند.در ورودی یمده (dr)و مخرج  (nr)دو عدد صورت 

 ی مخرج کوچکترین کسر واحد در مجموع است. )ب رگترین مخرج(دهندهخروجی یک عدد است که نشان

 

 

 نمونه ورودی: نمونه خروجی:
231 6 

14 
 

 توایح:
6/14 = 1/3 + 1/11 + 1/231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نکات دیگر
 استفاده کنید. Linqیا  Array.Sortبرای مرتب سازی میتوانید از  •

 در صورت نیاز میتوانید متدها یا کالس های جدید ت ریف کنید. •

 کاری:برای اینکه برای یرستادن امتحان در گیت دچار مشکا نشوید قبا از شروع هر  •

• git checkout master 

• git pull 

شااخه مساتر شاما هیک تفاوتی با شااخه مساتر سامت سارور ندارد. ب د شااخه جدید را مطمئن شاوید که   •

 :درست کنید 

• git checkout -b fb_Exam1a 
 

   اه پی ه    "GradedTests.cs"  ک   وو  کی ا پی ه   لو و   تسو  نماننز تنییا هاا لایلاعز  •

 TestDataپ.شوه  ب هنچناا   ضواله کی    ایاه لای ااا ووو شوا ا    اه پی ه   لو و  ضواله کناز تسو   

مثول تنییا هوا تنمانوان کیی    اوه لوایول    اوا تنوات موت.یوان دا   خول پی ه  تسووو  کپو کی     

E1a.Tests.csproj ضاله کنازب  

 

 

 


