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 ّا تَابع ٍ آرایِ -  1391توریٌات هباًی کاهپیَتر ٍ برًاهِ ًَیسی پاییس پٌجن سری       

 

برابر با خَد آى ( بِ جس خَدش)ّای آى  علیِ یک عذد صحیح کاهل عذدی است کِ هجوَع هقسَم .1

 .1+2+3;  6یک عذد کاهل است  6هثال عذد . عذد ضَد

. یک عذد کاهل است یا خیر numberبٌَیسیذ کِ هطخص کٌذ آیا پاراهتر  perfectتابعی با ًام 

را در خرٍجی چاپ  111تا  1ای بٌَیسیذ کِ تواهی اعذاد کاهل بیي  با استفادُ از ایي تابع برًاهِ

 .کٌذ

 

 .علیِ هطترک آًْا را برگرداًذ بٌَیسیذ کِ دٍ عذد دریافت کردُ ٍ بسرگتریي هقسَم gcdتابعی بِ ًام  .2

 :بع زیر را بصَرت بازگطتی پیادُ سازی کٌیذتَا .3

a. تابع تَاى ضاهل دٍ ٍرٍدی کِ اٍلی را بِ تَاى دٍهی هیرساًذ. 

b. تابع فاکتَریل کِ عذدی هیگیرد ٍ فاکتَریل آى را برهیگردًذ. 

c.  ِتابع فیبًَاچی کِ عذدی بعٌَاى ضوارُ جولِ هیگیرد ٍ آى عذد از دًبالِ فیبًَاچی ک

 :رداًذبِ ضرح زیر است را برهیگ

0 , 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , … 
 

 .ای بٌَیسیذ کِ عذد بسرگی از کاربر گرفتِ ٍ تعذاد تکرار ّر رقن از آى را چاپ کٌذ برًاهِ. 6

 .را گرفتِ ٍ دترهیٌاى آى را هحاسبِ کٌذ m*nبرًاهِ ای بٌَیسیذ کِ یک هاتریس . 7

ضرب کٌذ ٍ حاصل را  n*pرا گرفتِ ٍ در یک هاتریس  m*nای بٌَیسیذ کِ یک هاتریس  برًاهِ. 8

 .جای دّذ m*pدر یک هاتریس 

یک )عذدی تصادفی در بازُ یک تا ضص تَلیذ ٍ هیساى تکرار ّر عذد  111ای بٌَیسیذ کِ  برًاهِ. 9

 .را بذست آٍرد( تا ضص

عَاهل را با تَاى را گرفتِ ٍ بِ عَاهل اٍل تجسیِ کٌذ ٍ ّریک از  nتابعی بٌَیسیذ کِ کِ عذد  .11

 آى چاپ کٌذ



 nکِ از  !Kرا بِ عٌَاى پاراهتر بگبرد ٍ کَچکتریي عذد بصَرت  nتابعی بٌَیسیذ کِ عذد . 11

 .بسرگتر است را برگرداًذ
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