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 ....ها و تبارهاها و تبارهاها و تبارهاها و تبارها    ها و خردهاست؛ نه به ثروتها و خردهاست؛ نه به ثروتها و خردهاست؛ نه به ثروتها و خردهاست؛ نه به ثروت    برتري مردم به يكديگر، به دانشبرتري مردم به يكديگر، به دانشبرتري مردم به يكديگر، به دانشبرتري مردم به يكديگر، به دانش: : : : ))))عععع((((امام عليامام عليامام عليامام علي
  

 محدوديتهاي بيشتري نسبت به ساير محيطها وجود دارد؟  I/Oامه سازي در ارتباط با در كداميك از انواع محيطهاي برن. 1111

  محيطهاي اينترنتي .د           محيطهاي سيستم تعبيه شده .ج          محيطهاي دسته اي .ب  محيطهاي محاوره اي. الف  

 ه سازي محسوب مي شود؟زبان برنامه نويسي پرولوگ از نظر كاربرد جزو كدام دسته از زبانهاي برنام. 2

  هوش مصنوعي .د  علمي           .ج  تجاري. ب  سيستمي. الف  

 منظور از قابل تعامد بودن زبان برنامه سازي چيست؟. 3

  .يعني امكان تجزيه ويژگيهاي مشابه زبان وجود داشته باشد .الف  

  .  ازتركيب ويژگيهاي مختلف ،تركيب جديد با معنايي ايجاد شود .ب  

  .تجزيه ويژگيهاي مشابه ،ويژگي جديد با معنايي ايجاد شوداز  .ج  

  .تركيب ويژگيهاي مختلف جهت ايجاد تركيب جديد ميسر نباشد .د  

 نزديكترند؟ كدام دسته از مدلهاي زبانهاي برنامه سازي به مدل منطقي .4

      زبانهاي تابعي .ب    زبانهاي دستوري .الف  

  گراانهاي شيءزب .د    زبانهاي قانونمند         . ج  

 شكل زير بيان كننده عملكرد و نقش كدام يك از اجزاي مشاركت كننده در فرآيند ترجمه و اجراي زبان است؟. 5

 

  آدرس اجرائي  آدرس كامپايل شده  زير برنامه

A 400 -100  2400-2100  

B 300 -100  2601-2401  

C 600 -50  3152-2602  
    

  كامپايلر .د  دهكننبار .ج  پيش پردازنده .ب  اسمبلر. الف  
  

 چگونگي ذخيره آرايه ها و توصيف آنها توسط كدام يك از نقشهاي زير مشخص مي شود؟. 6

  ويراستار پيوند .د    برنامه نويس .ج  كنندهبار .ب  مترجم .الف  

 ، كدام يك از موارد زير است؟ Xمجموعه انواع ممكن براي متغير زمان انقياد . 7

        نزمان تعريف زبا .د      زمان پياده سازي زبان .ج    هزمان ترجم .ب   زمان اجرا .الف  
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 ...........زبانهايي كه ساختار نحوي اندكي ارائه مي كنند. 8888

    .كنند خوانائي باالتر توليد مي رنامه هائي باب .الف

  .كنند ئي با خوانايي پايين تر توليد ميبرنامه ها .ب

    .  كنند قابليت نوشتن پايين تر توليد مي برنامه هائي با .ج  

  .اين موضوع تاثيري در قابليت نوشتن و خواندن ندارد .د  

 گيرد؟ صورت مي كامپايلر، در كدام مرحله از مراحل ترجمهات زمان نگهداري جدول نمادها، بسط ماكروها و اجراي دستور. 9

  بهينه سازي .د    تحليل لغوي .ج  تحليل نحوي .ب  تحليل معنايي .الف  

  چيست؟)bootstrapping() خود راني (منظور از راه اندازي خود كار. 10

    ساخت كامپايلر زبان توسط همان زبان برنامه سازي .الف  

  لر زبان توسط مفسر زبان ديگرتوليد كامپاي .ب  

      ساخت مفسر زبان بوسيله كامپايلر زبان ديگر .ج  

  تبديل زبانهاي برنامه سازي مختلف به يكديگر .د  

 تعريف نمود؟ BNFتوسط گرامر توان نميكدام بخش از نحو زبان را . 11

  .آنهائي كه وابسته به متن هستند .ب  .تعريف يك شناسه در بلوك خود .لفا  

  .مواردي كه وابسته به متن نيستند .د  .آنهائي كه قابل بهينه سازي نيستند .ج  

 تضمين كننده صحت كامل برنامه در فرآيند وارسي باشد؟ تواند ضرورتا نمياز موارد زير است كه  كدام يك. 12

  بررسي پياده سازي مشخصات برنامه .ب    زبان  )S(تعيين مشخصات  .الف

  آزمون و تست برنامه .د Pامه و برن )S(بررسي مشخصات  .ج

كند تا در حين اجراي برنامه از  اي هستند كه كامپيوتر مجازي آنها را ايجاد مي اي ذكر شده ، اشياي داده دركدام گزينه، همة اشياء داده. 13

 ها استفاده كند و مستقيماً در اختيار برنامه نويس نيستند؟ آنها براي ذخيره داده

       ها و آرايه هاثوابت، متغير .الف  

    هاي زمان اجرا و بافرهاي فايل ، پشتهها متغيرها، آرايه .ب  

      هاي فضاي آزاد ها، بافرهاي فايل و ليست هاي زمان اجرا، ركوردهاي فعاليت زير برنامه شتهپ .ج  

  ها و ثوابت ها، بافرهاي فايل، آرايه فايل .د  
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 ؟محسوب نمي شودكداميك از موارد زير جزو اهداف اصلي اعالن، . 14

  عمليات چند ريختي .د     مديريت حافظه .ج    انتخاب نمايش حافظه      .ب     تعيين مقدار شي ء داده   .الف  

 پويا در نظر گرفت؟به روش ع كنترل نو مزيت اصلياز گزينه هاي زير كداميك را مي توان به عنوان . 15151515

  استفاده كمتر از حافظه .ب  سهولت در اشكالزدايي برنامه ها .الف  

  افزايش سرعت اجراي برنامه .د    انعطاف در طراحي برنامه .ج  

 ان داراي تبديل نوع ضمني هستند؟در كدام گزينه، هر دو زب . 16

          C , PL/1.ب  Ada , PASCAL .الف  

 Ada , PL/1 .د     C, Pascal.ج   

شود و انتهاي رشته با تهي  ها، در كدام نمايش زير، رشته به صورت آرايه پيوسته ازكاراكترها ذخيره مي در نمايش حافظه براي رشته. 17 

  گردد؟ مشخص مي

       طول نامحدود با تخصيص ثابت .ب      هاي متغير با تخصيص طول نامحدود .الف  

  طول متغير با حد معين .د    طول ثابت .ج  

  كند؟ در حساب الندا، تعريف زير، كدام عملگر را تعريف مي. 18

                                    ))))((.((... bNaMabaNM λλλλ 

  -  .د    +  .ج  /  .ب  *.الف  

  شود؟ كدام گزينه ، موجب رخ دادن پديدة زير مي. 19

شود كه آن شي داده وجود ندارد، محتويات محلي از حافظه را كه به شي داده ديگري اختصاص يافته  اي نسبت داده مي مقداري به شي داده« 

 »نددهد، حتي ممكن است محلي ازحافظه را كه توسط مديريت حافظه تنظيم شده است خراب ك است تغيير مي

  زباله .ب    هاي معلق ارجاع .الف

  بافر صفحه كليد .د    هاي زمان اجرا پشته .ج  
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  ؟اميك از موارد زير استكد Cخروجي برنامه زير در زبان . 20
Main() 

{int *p,*q,i,j; 

Int **qq; 

i=1;j=2;printf("i=%d;j=%d;\n",i,j); 

p=&i;q=&j; 

*p=*q;Printf("i=%d;j=%d;\n",i,j); 

qq=&p; 

**qq=7;printf("i=%d;j=%d;\n",i,j); 

} 

. الف  
2j;7i

2j;2i

1j;1i

==

==

==

. ب  
7j;7i

2j;2i

1j;1i

==

==

==

. ج  
7j;7i

2j;1i

2j;1i

==

==

==

. د  
2j;7i

2j;2i

2j;1i

==

==

==

  

 مقصود از هم ارزي ساختاري براي دو نوع داده چيست؟. 21

  .دو نوع داده هم ارز هستند اگر اشياء داده آنها عناصر خارجي يكساني داشته باشند .الف  

  .دو نوع داده هم ارز هستند اگر اشياء داده آنها عناصرداخلي يكساني داشته باشند .ب  

  .و نوع داده هم ارز هستند اگرصرفا نامهاي يكسان و مشابه به يكديگر داشته باشندد .ج  

  .دو نوع داده هم ارز هستند اگر نامهاي يكسان و اشياء خارجي متفاوت داشته باشند .د  

 صورت مي گيرد؟)  eager ( بصورت عجوالنه ،درختي عباراتنمايش در كداميك از حالتهاي زير، ارزيابي  . 22

  .براي  هر گره عملياتي ، ابتدا عملگر ها و بعد عملوند ها ارزيابي مي شوند .فال  

  .براي هر گره عملياتي، عملوند ها و عمليات با هم  ارزيابي مي شوند .ب  

  .براي هر گره عملياتي، ابتدا عملوند ها و سپس عمليات  ارزيابي مي شوند .ج  

  .اجراي عمليات  ارزيابي نمي شوندبراي هر گره عملياتي، عملوند ها قبل از  .د  

 كدام يك از گزينه هاي زير صحيح  مي باشد؟.23 

  .بسيار زياد استفاده مي شود  go toامروزه از دستور  .الف  

  .فقط بصورت شرطي، امكان پذير است go toاستفاده از دستور  .ب  

  .فقط بصورت غير شرطي، امكان پذير است go toاستفاده از دستور  .ج  

  .برنامه ها را از حالت ساختيافته خارج مي كند go toاستفاده از دستور  .د  
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 همانند زير برنامه هاي فاقد پارامتر رفتار مي شود؟ پارامترهاي واقعي،در كداميك از روشهاي انتقال پارامتر ، با . 24

    فراخواني با نام .الف  

          فراخواني با ارجاع .ب 

      فراخواني با مقدار .ج  

  فراخواني با مقدار نتيجه .د  

 ن برنامه درست است؟كداميك از تفسيرهاي زير در مورد اي. برنامه زير را در زبان پاسكال در نظر بگيريد . 25

Program exam(input, output); 

Procedure S; {1} 

     Begin 

          Writeln('sample1') 

     End;  

Procedure T; 

Procedure U; 

Begin 

       S {2} 

End; 

       Procedure s; {3} 

 Begin 

Writeln(Sample2) 

End; 

 Begin 

U 

End; 

 Begin 

       T 

End. 

  
  .را فراخواني مي كند و برنامه اجرا مي شود 3موجود در محل  S، 2فراخواني در محل  .الف  

  .يك ارجاع پيشرو فاقد اعالن است 2در محل  Sبرنامه ترجمه نمي شود زيرا فراخواني  .ب  

  .ا ايجاد مي كنديك ارجاع پيشرو معتبر ر 2در محل  Sبرنامه ترجمه مي شود و فراخواني  .ج  

  .را فراخواني مي كند  1موجود در محل  S،زير برنامه  2فراخواني زير برنامه در محل  .د  

  

  

        ))))نمرهنمرهنمرهنمره    6666((((: : : : تشريحيتشريحيتشريحيتشريحيسؤاالت سؤاالت سؤاالت سؤاالت 

 ....هر سؤال يك نمره داردهر سؤال يك نمره داردهر سؤال يك نمره داردهر سؤال يك نمره دارد: : : : توجهتوجهتوجهتوجه

   يك تعريف با استفاده از حساب الندا بنويسيد؟ orو  not  ،andبراي هر يك از توابع بولين . 1

 

  را در زبان پاسكال به همراه يك مثال شرح دهيد؟ ركورد متغير. 2

  

S {2} 

S; {1} 

1 
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  به همراه مثال شرح دهيد؟ or,and ملگرهايرا براي ع) Short – Circuit(عبارات بولين مداركوتاه . 3

  

   ؟خروجي برنامه زير را در هر يك از حالتهاي ارسال پارامتر با مقدار، مقدار نتيجه و ارجاع مشخص كنيد. 4
               Program s; 

               Var x,y,j:integer; 

                Procedure T(y,z:integer); 

               Begin 

                     Z:=Z-5; 

                     Y:=Y+5; 

                     X:=X-Y; 

               End; 

               Begin 

               X:=3; 

              Y:=4; 

              T(X,Y); 

              Writeln(x,y); 

              End. 

  ؟كد زير رادر حوزة پويا و ايستا مشخص كنيد خروجي شبه. 5

                                                                           

;end

;)(p

;end

;)(p

;3:xint

begin

;)(p

end

;)x(write

begin

);(pprocedure

;2:xint

begin

=

=

    

  

  را به همراه يك مثال شرح داده و مشكل مربوطه را بحث كنيد؟) aliase(پديدة نام مستعار . 6


