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 حمیدرضا افشارراد:  مولف                 
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
الهام نقیبی :ويراستار   
فرزانه نیکخواه :صفحه آرايي   
داریوش فرسایی طراح جلد:  
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 -1347افشار راد، حمیدرضا،  :سرشناسه
نمونه سواالت حل شده برنامه  پدیدآور: عنوان و نام 
 پیشرفته ++Cگرا در نویسی شیء

  /مولف: حمیدرضا افشارراد؛ویراستار: الهام نقیبی 
 1399تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 

  :مصور،ص96مشخصات ظاهري:
 978-622-218-339-4شابک: 

 96ص.کتابنامه.    فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
مسائل، تمرین -سی ++(زبان برنامه نویسی کامپیوتر):موضوع

 ها و غیره(عالی)
-C++(computer program language)موضوع: 

problems,exercises,etc.(higher) 
مسائل، تمرین ها و غیره -برنامه نویسی شیءگراموضوع: 

 (عالی)
 object-oriented programming(computer موضوع:

science)-problems,exercises,etc.(higher)  
  QA 76/ 73رده بندي کنگره: 
  133076/005 رده بندي دیویی:

 7293858شماره کتابشناسی ملی: 
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 فهرست مطالب

 

 7 ّای هشزثظ تا ساصًذُ ٍ هخشب تشًاهِفصل اول:  

 

 18 هشزثظ تا ٍساثرّای  تشًاهِفصل دوم:  

 

 48 ّای هشزثظ تا سشتاسگزاسی اخشازَس تشًاهِفصل سوم:  

 

 69 دٍسرزَاتغ ٍ  ّا کالس تا هشزثظ ّای تشًاهِفصل چهارم :  

 

 77 تشًاهِ ّای هشزثظ تا زَاتغ هجاصیفصل پنجم :  

 

 85    ّای هشزثظ تا قالة تشًاهِفصل ششم :  

 

 

 

 

 



  

  

  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  "جناب آقاي حميدرضا افشارراد"كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مولف مقدمه
 بسمه تعالی

گشا، تِ ّوشاُ زطشیح ػولکشد ٍ  ًَیسی ضی ّای هسؼذد صتاى تشًاهِ ٍجَد هشجؼی ضاهل ًوًَِ هثال

ًَیسی تسیاس هفیذ اسر. خس اص  هٌذاى صتاى تشًاهِ تشًاهِ تشای داًطجَیاى ٍ ػالقِ 1زطشیح کذ هٌثغ

افضاسی ٍ ّوچٌیي چٌذ  ّای ًشم ًَیسی ساهاًِ ای دس صهیٌِ عشاحی ٍ تشًاهِ ّا زجشتِ ٍ فؼالیر حشفِ سال

ذسیس ّای فؼلی ٍ سایج ز سال زذسیس دس هشاکض داًطگاُ ػلوی ٍ کاستشدی هؼسقذ ّسسن، دس کٌاس ضیَُ

ضذُ ٍ ػولی، کوک ضایاًی  ّای حل ّا ٍ زوشیي گیشی اص کساتی ضاهل ًوًَِ هثال ًَیسی، تْشُ صتاى تشًاهِ

تِ داًطجَیاى دس دسک هغلة، فْن هَضَػاذ ٍ هفاّین اسائِ ضذُ دس کالس خَاّذ کشد. زوشکض ایي 

گیشی اص آًْا  ُ ٍ تْشًَُیسی ًیسر؛ تلکِ ًحَُ اسسفاد کساب تِ هَضَػاذ دسسی ٍ هفاّین صتاى تشًاهِ

ای هخسصش تِ هَضَع  ّا تشحسة اّویر هَضَع، اضاسُ هَسد زَجِ ٍاقغ ضذُ اسر. الثسِ دس تشخی هثال

ّای ایي کساب تِ عَس هسسقل تیاى گشدیذُ ٍ تِ  دسسی ضذُ اسر. زَضیحاذ ّش یک اص ًوًَِ تشًاهِ

 هثال دیگشی اسجاع دادُ ًطذُ اسر.

ضَد کِ کذ هٌثغ آًْا ًیض  ضذُ تِ ّوشاُ زطشیح ػولکشد آًْا سا ضاهل هی ًوًَِ سؤال حل 35ایي کساب  

تاضذ؛ یؼٌی تشًاهِ  ًام تا ضواسُ تشًاهِ دس کساب هی ّا ّن ضویوِ اسائِ ضذُ اسر. ًام فایل 2دس لَح فطشدُ

ّای  ّا ٍیژگی دس لَح فطشدُ اسر. دس ًوًَِ تشًاهِ cpp.15دس کساب داسای کذ تشًاهِ  15ضواسُ 

تیاى ضذُ اسر.  8، دٍسر7، چٌذ ضکلی6ساصی ، کدسَل5ِ، سشتاسگزاسی4ًظیش ٍساثر 3گشا ًَیسی ضی اهِتشً

کِ قثال زَسظ ایٌجاًة ٍ اًسطاساذ  ++c  ٍCًَیسی  ًوًَِ سَال حل ضذُ تشًاهِ 110اسر. دس کساب 

اسائِ  11ٍ ضیی 10ًظیش کالس 9گشا ًَیسی ضی ّای اتسذایی تشًاهِ هحسشم دیثاگشاى تِ چاج سسیذُ، ٍیژگی

 ++DevCسثکی تِ ًام  12ّا ٍ کاهدایل ٍ اجشای آًْا، اص هحیظ زَسؼِ ضذُ اسر. جْر ًگاسش تشًاهِ

                                                           
1
 Source Code 

2
 CD 

3
 Objec Oriented Programming 

4
 Inheritance 

5
 Overloading 

6
 Encapsolation 

7
 Polymorphism 

8
 Friends 

9
 Objec Oriented Programming 

10
 Class 

11
 Object 

12
 Integrated Development Environment (IDE) 



 گشاى زْشاىٌّشی دیثاهَسسِ فشٌّگی    /    ++cًوًَِ سَاالذ حل ضذُ تشًاهِ ًَیسی ضی گشا دس        6              

 

قاتل ًصة اسر کِ ػالٍُ تش ساٌّوای سشیغ اسسفادُ اص  1اسسفادُ ضذُ اسر کِ تِ سادگی تش سٍی سایاًِ

ّا  جْر هطاّذُ تشًاهِتاضذ. الصم تِ رکش اسر  آى، فایل قاتل ًصة آى تش سٍی لَح فطشدُ هَجَد هی

اسسفادُ کٌیذ. ++DevCسایاًِ کدی ٍ سدس دس هحیظ  2تْسش اسر، اتسذا آًْا سا تش سٍی دیسک سخر

     کٌیذ.

 هَلف

 1399زاتسساى 
 

 

 

 

  

                                                           
1
 Computer 

2
 Hard Disk 


