
 وزارت آموزش و پرورش

  بندر عباس 2آموزش و پرورش ناحیه 

 صدر... ا هنرستان آیت

    مبانی رایانه  :نام درس      کامپیوتر: رشته                      :نام و نام خانوادگی 

 درسارهجمیله  :نام دبیر         دوم: پایه                          :تاریخ امتحان 

  .) نمره دارد 0.25هر سوال (اي سواالت چهارگزینه) الف

 واحدهاي اصلی رایانه کدام است؟  -1

  واحد محاسبه و منطق، ثبات، واحد کنترل ) ب      خروجی، ثبات، هارد /ورودي) الف

  حافظه، پردازش، ثبات، واحد کنترل ) د  خروجی، حافظه، پردازش مرکزي /ورودي) ج

 کدام عدد است؟  1001و  1011حاصل جمع دودویی  -2

   10100) د    10101) ج    11100) ب    1010) الف

 کدامیک از جمالت زیر در رابطه با حافظه صحیح است؟  -3

  . شوداندازي سیستم الزم است استفاده میهایی که براي راهبراي حفظ داده ROMحافظه ) الف

  . فقط خواندنی است RAMحافظه ) ب

  . شودع جریان برق پاك میبا قط ROMاطالعات حافظه ) ج

  . است) RWM(، حافظه خواندنی نوشتنی ROMنام دیگر حافظه ) د

 هاي زیر دستگاه ورودي هستند؟ کدامیک از گزینه -4

  صفحه نمایش، چاپگر، پالتر، اسپیکر ) ب    ماوس، صفحه کلید، اسکنر، چاپگر ) الف

  ، اسپیکر، میکروفون ماوس، صفحه کلید) د    وب کم، میکروفون، اسکنر، قلم نوري ) ج

 هاي زیر مثالی براي زبان سطح پایین است؟ کدامیک از گزینه -5

  سی، سی شارپ ) د  ویژوال بیسیک، سی ) ج  اسمبلی، زبان ماشین ) ب  پاسکال، سی شارپ ) الف

 هاي زیر مرحله نهایی فرایند یادگیري در هرم دانش است؟ کدامیک از گزینه -6

  دانش ) د      رد خ) ج    اطالعات ) ب    داده ) الف

 دهد؟ فلوچارت زیر چه عملی انجام می -7

  

  .)نمره دارد 0.5هر سوال ( جاهاي خالی زیر را با عبارت مناسب پر کنید ) ب

 افزارسخت. شودگفته می............................ هاي الکترونیکی و الکترومکانیکی به تجهیزات فیزیکی رایانه، اعم از قسمت -1

 کد اسکی. است.......................... ها استفاده از ها در رایانههاي متداول براي کدگذاري حروف، ارقام و عالمتیکی از روش -2

 بیت. نامیممی.................... دارد،  1یا  0کوچکترین واحد حافظه که فقط گنجایش نگهداري  -3

 اهرم هدایت . باشدمی........................... رود سازي به کار میههاي شبیاي و برنامهنهاهاي رایابزاري که بیشتر در بازي -4

کند نویسی را به زبان قابل فهم براي ماشین تبدیل میي نوشته شده با یک زبان خاص برنامهافزاري که برنامهنرم -5

 مترجم زبان . گویندمی............................... 

  داده . شودگفته می................... که پیش از پردازش و به عنوان ورودي در اختیار داریم،  اي از اطالعات خامبه مجموعه -6

  دقیقه 60 :مدت امتحان 

 :شماره صندلی 

   Nتا  1چاپ حاصلضرب ) الف

  ریل عدد ورودي محاسبه فاکتو) ب

   Mتا  Nچاپ اعداد بین ) ج

   10تا  1چاپ اعداد اول بین ) د



   .) نمره دارد 0.25هر سوال (  براي نادرست مشخص کنید ×براي درست و  درستی یا نادرستی جمالت زیر را با ) ج

عمل هماهنگی و هدایت واحدهاي اصلی رایانه را بر واحد کنترل با نظارتی که بر عملکرد سایر واحدهاي رایانه دارد،  -1

 . ( ........... ) عهده دارد

 ×. ( ........... ) شوندگذاري میهاي متحدالمرکز هستند که از بیرون به سمت مرکز شمارهها، دایرهقطاع -2

 ........ ) . ( ...هاي متنوعی تولید کردها و گزارشتوان نامهپرداز میافزارهاي واژهبه کمک نرم -3

  . ( ........... ) با قابلیت دستیابی براي عموم کاربران است) ي شخصیمشابه یک روزنامه(نوشت، یک صفحه وب وب -4

   .) نمره دارد 0.25هر سوال (. عدد آن را در ستون دوم بنویسید. است 2مربوط به کدام عنوان در ستون  1توضیحات ستون ) د

   2ستون                1ستون           

  )4(بایوس     . گیردبه طور موقت در آن قرار می  CPUدر حال پردازش  ها و دستوراتحافظه موقتی که داده -1

  ) 3(  نوار مغناطیسی      . شودیک دستگاه ورودي است براي وارد کردن تصویر به رایانه استفاده می -2

  ) 1(   ثبات       . کندرتیبی عمل میي جانبی است که براي خواندن و نوشتن به روش تیکی از انواع حافظه -3

  (   )مترجم         . هاي ورودي و خروجی بر عهده این برنامه استاندازي دستگاهشناسایی و راه -4

  ) 2( اسکنر                           

  ) نمره 2(. اعداد زیر را به مبناي خواسته شده ببرید) هـ

1- (51)10=(110011)2  
 

2- (250)10=(FA)16  
 

3- (B4E)16=(101101001110)2  تبدیل مستقیم  

 
4- (101001110010)2=(A72)16 تبدیل مستقیم 

  

  ) نمره 1. (انجام دهید 2محاسبات زیر را در مبناي ) و

1- 1100+1101=1100 
  

 
2- 11101-1111=1110 

  

  

  . به سواالت زیر پاسخ دهید) ز

منظور از . عهده دارد اجراي عملیات محاسباتی و منطقی را بر ) نمره 1( .کار واحد محاسبه و منطق را بنویسید -1

 . اي استعملیات محاسباتی همانند اعمال ریاضی و منظور از عملیات منطقی، اعمال مقایسه

  

 
 221=210*211=1024*2048 ) نمره 0.5( گیگا بایت چند مگا بایت است؟ 2048 -2

  

 
 ر افشان  جوه –لیزري  –سوزنی  )نمره 0.75( .انواع چاپگر از نظر سرعت عمل و هزینه چاپ نام ببرید -3

  

 
 بندي وقت پردازنده زمان –مدیریت منابع ) نمره 0.5(. دو وظیفه از وظایف اصلی سیستم عامل را بنویسید -4

  

  



  ) نمره 1.5. (جاهاي خالی الگوریتم را پر کنید) ح

  

   .است یا خیر تامتعیین کند عدد  دریافت عدد وروديالگوریتم زیر قرار است با 

  

 شروع -1

2- ......................... N را دریافت کن . 

3- Sum=0  
4- I=1  
 ..........  Sum=Sum+I............................سپس ...........  N Mod I = 0........................اگر  -5

6- I=I+1  
  5سپس برو به مرحله  I<Nاگر  -7

 . "تام نیست"اینصورت چاپ کن در غیر  "تام است"سپس چاپ کن ..............  Sum=N........................اگر  -8

 پایان  -9

  

   .را چاپ کند 10تا  1الگوریتم زیر قرار است اعداد فرد بین 

  

 شروع  -1

2- I=1....................  

3- I را چاپ کن . 

4- I=I+2 .................... 

 . 3آنگاه برو به مرحله  I<=10اگر  -5

 پایان  -6

  

  ) نمره 3(. هاي زیر را بنویسیدالگوریتم) ط

 . را دریافت کرده و تعیین کند اول است یا خیر یک عدد -1

 
 . هاي آن را در خروجی چاپ کندعلیهعددي را دریافت کرده و مقسوم -2

  

 . عدد ورودي را محاسبه کرده و در خروجی چاپ کند 10مجموع و میانگین  -3

  

  ) نمره 3(. هاي زیر را رسم کنیدت مسئلهرفلوچا) ي

 . 1000 تا 100بین  3هاي عدد چاپ مضرب -1

  

 
 . ي اول سري فیبوناچیپانزده جمله -2

  

 
 . جابجایی دو عدد ورودي -3

  

  

  :نام و نام خانوادگی مصحح   :نمره با حروف   :نمره با عدد 

  :امضاء 

  :نمره پس از تجدید نظر 

  

  


