
م ون پایان  ب۱۳۹۳-۹۴سال دوم ؤاالت آز ول و  ی رایا (، ا صادا ویان ا  )ای دا
 

، ایدیداکردهپ  Endnoteافزارهای مشابه چوننرم یا  Citaviافزار با نرمدر این دوره با توجه به آشنایی که  ]امتیاز ۶٠امتیاز از  ٣[.١
ر دانیدعلم را در چه چیزهایی م یهافرآورده نگارشیا  پژوهشافزارها در فرایند گونه نرماین یریبه کارگهای مزیت ؟ به دی

انات در اختیار شما قرار مبیان استفاده از چنین نرم ی هایها با دشواریدهد که در صورت عدم استفاده از آنافزارهایی چه ام
 ن کنید.]اکوتاه منظور خود را بی گزارهنیست. در قالب چند نیازی [تذکر: به توضیحات تفصیل مواجه خواهید بود؟ 

 
ترونی را  امتیاز] ۶٠امتیاز از  ١٢[. ٢  نام ببرید. فقطسه مورد از معایب و سه مورد از مزایای بانکداری ال

 

[تذکر: برای هر پرسش، تنها عنوان گزینه  پاسخ دهید Excelافزار ای زیر دربارۀ نرمهای چهارگزینهبه پرسش امتیاز] ۶٠امتیاز از  ٨[. ٣
 :را در پاسخنامه قید کنید.] درست

 حروف الفبا ... بر اساسبرای مرتب کردن اطالعات موجود در لیست  )٣٫١
 کنیم.انتخاب م Dataرا از منوی  Sortالف)گزینه 

 کنیم.انتخاب م Dataرا از منوی  Formب) گزینه 
 کنیم.انتخاب م Toolsرا از منوی  Sortج) گزینه 
 کنیم.انتخاب م Toolsرا از منوی  Formد) گزینه 

 
های ی محدوده از کاربرگ مورد استفاده تابع که برای محاسبۀ تعداد اطالعات عددی موجود در خانه  )٣٫٢

 گیرد، کدام است؟قرار م
 AVERAGEالف) 

  SUM AUTO ب)
  COUNT ج)
  ROUNDد)

 
 شود؟انجام م Format Cells محاورۀ کادردر کدام زبانه از  تنظیمات مربوط به تعیین خطوط حاشیه  ٣٫٣

 Patternsالف) 
 Alignmentب) 
 Borderج) 
 Fontد) 

 
 های زیر است؟از انواع برنامه یکدام یرمجموعۀز EXCELبرنامۀ  )٣٫۴

 پردازهاواژهالف) 
 های صفحه گستردهبرنامه ب)
 های اطالعاتبانک ج)
 های ترسیمبرنامه د)



 که شودم تأکید: نخستتذکر [ چه خواهد بود؟ MATLABافزار زیر در نرم هایبرنامهاجرای خروج  متیاز] ۶٠امتیاز از  ٩[. ۴
رهای نشان دادن این پرسش، صرفاً  هدف: دوم تذکر .بنویسید را افزارنرم خروج تنها  زارافنرمدر این  سادهدرک برخ دستورات یا عمل

 .]تکیه بر محفوظات نیستاست. برای پاسخ به این سؤاالت نیاز به 
 

۴٫١(  
 

 
۴٫٢( 

 
 

 
۴٫٣( 

           
       
 

۴٫۴( 

 
 برای ساعاتشود. اش، دستمزد اعطاء مساعات کاری بر اساسساعت  ۴٨تا سقف به ی نیروی کار  ]امتیاز ۶٠از امتیاز  ١٠[. ۵

 افزارنرمای در قالب دستمزدش اعطاء خواهد شد. برنامه درصدپنجاهمعادل  یکاراضافه، ساعت ۴٨فعالیت بیش از 
MATLAB  .بنویسید که با دریافت تعداد ساعات کار و دستمزد هر ساعت فعالیت، میزان پرداخت به نیروی کار را نشان دهد

قالب متن برنامه را نوشته و از رسم فلوچارت یا  تنهااستفاده کنید. تذکر:  if-else-end[راهنمایی: برای نوشتن این برنامه از ساختار 
وریتم مربوطه   ]کنید. یبرداربهره پرسشنامه برگۀ از نویس،چرک به نیاز صورت در .ییدنما یزپرهتوضیح ال

 
عبارت نخست سری  nبنویسید که مجموع  MATLABافزار نرمدر  Script فایل ای در قالببرنامه ]امتیاز ۶٠امتیاز از  ١٠[ .۶

 ]کرده و پاسخ مربوطه را به عنوان خروج نمایش دهد. درخواسترا از کاربر  nاین برنامه باید مقدار [راهنمایی:زیر را محاسبه کند. 
 

یرید  امتیاز] ۶٠امتیاز از  ١٠[. ٧ های با سود ثابت در بانک میلیون ریال را در قالب ی از حساب ٣٠٠که مبلغ فردی را در نظر ب
 است. وی تصمیم دارد که ده درصدگذاری معادل سپردهسود ساالنه متعلق به این نرخ گذاری کرده است. فرض کنید که سپرده
میلیون  ٢٠گذاری در بانک، برای نخستین بار مبلغ ی سال سپرده پس از روینازامبلغ را از حساب خود برداشت نماید.  ساالنه

غ برداشت خود را افزایش مبل ،تورم نرخ تناسبِبههای آینده نیز ریال از حساب خود برداشت نمود. این فرد قصد دارد در سال
) ریال i*20.000.000+20.000.000معادل ( باشد، مبلغ برداشت وی در سال دوم i ساالنه برابر اگر نرخ تورم نمونه عنوانبه: تذکر[دهد 



االنه سهمچنین فرض کنید که نرخ تورم یابد] خواهد بود و به همین ترتیب و به تناسب نرخ تورم مبلغ برداشت ساالنه وی افزایش م
 است.شش درصد معادل 

  مطلوبستهایی است که در حساب بانک این فرد، پول وجود دارد. حال تعداد سالمحاسبۀ هدف ما از بررس این مسأله، 
 به نیاز صورت درتذکر اول: [ .پاسخ این مسأله را به کاربر ارائه نماید)که MATLAB )Script File افزارنرمدر قالب  ایبرنامه
 این : به عنوان مثال اگر خروجدوم تذکر. نمائید قید پاسخنامه برگه در را نهایی پاسخ صرفاً و کرده استفاده پرسشنامه برگۀ از نویس،چرک

است و در سال هفتم، در بانک، حساب وی دارای موجودی اولیه گذاری باشد، بدین معناست که برای شش سال بعد از سپرده ۶برنامه عدد 
 موجودی حساب وی صفر خواهد بود.]

 
 
به نمره آزمون  وابستهدر این آزمون، معادل شصت درصد نمره نهایی درس خواهد بود؛ ده درصد  شدهکسبیادآوری: امتیاز (

کالس و ده درصد نیز مربوط به  های، ده درصد مربوط به ارائهWord افزارنرمبه ارزیابی کارگاه از  بستهترم، ده درصد میان
 Citavi) افزارنرمتمرین عمل 

 
 
 

 موفق باشید
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