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 نامگذاری ها
 باید این تمرین 

 پیاده سازی شود. fb_Exam1bروی شاخه  •

 DS98991در ریشه ریپازیتوری گیت پروژه  E1bدر پوشه  •

 solution :E1bنام  •

 E1b :اصلی نام پروژه •

 E1b.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  Exam1bریکوست به نام 

 



 %25 – زیرآرایه با بیشترین مجموع – 3ال سو
به شاما داده میشاود. شاما باید دنباله ای از اعداد مجاور هب  به  ول دلهواه در این یرایه پیدا   یک یرایه یک ب دی

 کنید به  وری که مجموع اعداد این دنباله بیشترین مقدار ممکن باشد.

 

 ورودی و خروجی:

 است. پر از اعداد مثبت و منفی nو یک یرایه  به  ول  nعدد ورودی 

 خروجی یک عدد است که بیشترین مجموع ممکن را نشان میدهد.

 

 

 نمونه ورودی: نمونه خروجی:
11 8 

-2 5 6 -2 -3 1 5 -6 
 

  :حتوای
5 + 6 = 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 %25 – قورباغه گرسنه – 4سوال 
انرژی زیادی صاارف کرده و   زیبا برای کالکشاان خود  هاییوری ساان امروز حین جمع (Froggie)  یراگی 

خیلی گرسانه اسات ولی هنوز راه زیادی به خانه مانده اسات. او برای رسایدن به خانه دو مسایر  پی  روی خود 

 در خانه ینها غذا بهورد.  میتواند   تا از دوساتان یراگی ساکونت دارند که یراگی  nدارد. در هر یک از این دو مسایر  

واحد غذا از یراگی  pز یک مسایر به مسایر دییری بپرد ولی این کار به اندازه  همچنین یراگی میتواند در بین راه ا

شاما باید به   . از ین جا که یراگی برای رسایدن به خانه عجله دارد هیک وقت به عق  بازنمییردد.انرژی کب میکند 

 یراگی کمک کنید که بیشترین غذا را در راه خانه بهورد و کمترین انرژی را مصرف کند.

)هر یرایه برای یکی از مسایر ها    nبه  ول    د واحد غذا در خانه هر یک از دوساتان یراگی به صاورد دو یرایهت دا

مسااایرا را یراگی میتواناد در هر خااناه از یرایاه هاا باه خااناه جلویی حرکات کناد یاا   از اعاداد  بی ی داده میشاااود.

 .عوض کند و به خانه ی جلویی متناظر در یرایه دییر برود

 و خروجی:ی ورود

مساایرها و ت داد غذاهای   از و همچنین یک یرایه دو تایی از یرایه ها داده شااده که هر کدام یکی  n , pاعداد 

 موجود در هر خانه را نشان میدهند.

 که بیانیر بیشترین واحد غذایی است که یراگی میتواند در راه رسید به خانه ذخیره کند. است یک عددخروجی 

 

 

 نمونه ورودی: نمونه خروجی:
26 6 2 

1 2 3 4 7 1 

4 5 1 4 1 7 
 

 توایح: 
4 -> 5 -> (3-2) -> 4 -> 7 -> (7-2) 

 

 

 نمونه ورودی: نمونه خروجی:
160 6 8 

31 47 14 9 47 0  

14 49 11 23 10 20 
 

 توایح: 
31 -> 47 -> 14 -> 9 -> 47 -> (20-8) 



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

 در صورد 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_Exam1b 
 

   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     

E1b.Tests.csproj ضاله کنازب  

 

 

 


