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جبّبی خبلی را ثب کلوبت هٌبست پر کٌیذ.

1

از ضٌبختِ تریي ضیَُ ّبی ثرگساری جلسبت ّوفکری ٍهطبٍرُ است کِ کبرثرد جْبًی ّن دارد.

0.5

الف)
...............................
ة) ثرای ًَضتي راُ حل عَالًی ٍ پیچیذُ استفبدُ از  .....................هٌبست تر است .

0.5

ج)دستِ ثٌذی ایذُ ّب از ٍظبیف  ......................در یک گرٍُ است.

0.5

د) ثِ هطکل یب هَرد هطکَکی کِ ًیبز ثِ راُ حل دارد  ..............هی گَیٌذ.

0.5

ُ) ثرای دستَرات ٍرٍدی دررًٍذ ًوب از  .................استفبدُ هی ضَد.

0.5

صحیح یب غلظ ثَدى گسیٌِ ّبی زیر را هطخص کٌیذ.

2

 ...الف) ّر چِ ایذُ ّبی کوتری در گرٍُ هغرح ضَد ،راُ حل قَی خَاّذ ثَد.

0.5

 ...ة)در یک الگَریتن تعذاد دستَرّب هتٌبّی است.

0.5

 ...ج)ثرای ّر هسئلِ تٌْب یک راُ حل ٍجَد دارد.

0.5

 ...د)هْبرت حل هسئلِ قبثل یبدگیری است.

0.5

 )ُ ...الگَریتن هی تَاًذ خرٍجی ًذاضتِ ثبضذ.

0.5

)ٍ ...در قبعذُ تورکس ثر کویتّ ،ر چِ ایذُ ثیطتری ثیبى ضَد ،راُ حلْبی خَة عرح خَاّذ ضذ.

0.5

 ...ز) در رًٍذًوب ّر دستَر هی تَاًذ چٌذ هسیر ٍرٍدی ٍ خرٍجی داضتِ ثبضذ.

0.5

سَاالت تستی

3

 )1ثِ رٍش گبم ثِ گبم ثرای حل هسئلِ  ................هی گَیٌذ.
الف) الگَریتن

ة) خالقیت

ج) ًَ آٍری

0.5
د) فلَچبرت

 )2در دستَرات ضرعی یک ضرط هی تَاًذ در ضرط دیگری ثِ کبر ثردُ ضَد ثِ ایٌصَرت  ..............هی گَیٌذ.
الف)ضرط ّبی تَ در تَ

ة)دستَر ضرعی

ج) الگَریتن ضرعی

د)الف ٍ ة

 )3کذاهیک از گسیٌِ ّبی زیر یکی از ثْتریي رٍضْب ثرای رسیذى ثِ ایذُ ّبی خالقبًِ در حل هسبئل ضخصی ٍگرٍّی است؟
الف)ثبرش هغسی

ة) حل هسئلِ

ج)عَفبى فکری

0.5

ة) لَزی

ج) دایرُ

د) هتَازی االضالع

 .............. )5جریبى کبری یک الگَریتن را ثِ تصَیر هی کطذ.
الف) الگَریتن

ة) خالقیت

ج) ًَ آٍری

0.5
د) فلَچبرت

 )6اگر ثخَاّین ثرای حبلتی کِ ضرط ثرقرار ًیست دستَر یب دستَراتی ثٌَیسین از ٍاشُ  .............استفبدُ هی کٌین .
الف)در غیر ایٌصَرت

ة)ضرعی

4

0.5

د)الف ٍ ج

 )4از کذام عالهت ثرای ضرط استفبدُ هی ضَد؟
الف) هستغیل

0.5

ج)اگر

0.5

د)الف ٍ ة

سَاالت تطریحی
 )1اگر ثخَاّین هقذاری را ثرای استفبدُ در هراحل ثعذی الگَریتن ًگْذاری کٌین از چِ چیسی استفبدُ هی کٌین ؟

0.5

 )2دستَرات ضرعی چِ کبرثردی دارًذ؟

0.5

 )3تَضیحبت هرثَط ثِ ستَى  1را ثِ قبعذُ هَجَد در ستَى  2هتصل کٌیذ.

1
ستَى2

ستَى 1
.......الف) ایذُ ّبی غیر عبدی ٍ عجیت ثبعث هیطَد هسئلِ از زاٍیِ دیگری دیذُ ضَد.

-1ترکیت ٍ ثْجَد ایذّْب

.......ة) ثجبی اًتقبد ثِ تَسعِ ٍ ثْجَد ایذُ فکر کٌٌذ.

 -2تورکس ثر کویت

.......ج) ّر چِ ایذُ ثیطتری ثیبى ضَد ،راُ حلْبی خَة عرح خَاّذ ضذ.

 -3استقجبل از ایذُ غیرعبدی

 .....د)هیتَاى ثب تجویع ٍ ترکیت ایذُ ّب ثِ ایذُ ثْتر دست یبفت .

-4اًتقبد هوٌَع

 )4در ًَضتي دستَرالعول ّبی یک الگَریتن چِ ضرایغی ثبیذ رعبیت ضَد؟

1

ٍ )5ظبیف دثیر در حل هسبئل ثِ رٍش ثبرش فکری را ًبم ثجریذ.

1

 )6گبم ّبی حل هسبلِ را ًبم ثجریذ.

1

 )7درستی یب ًبدرستی عجبرات زیر را در هَرد رًٍذًوب هطخص کٌیذ.

1

 .....الف (دستَر ضرعی هیتَاًذ دارای یک هسیر خرٍجی ثبضذ .
 .....ة (دستَر غیر ضرعی فقظ یک هسیر خرٍجی دارد .
0.5

 )8الگَریتن یب رًٍذًوبیی ثٌَیسیذ کِ ثب دریبفت سِ عذد ثِ عٌَاى اضالع هثلث،هحیظ آى را هحبسجِ ٍ چبح کٌذ.

 )9الگَریتوی ثٌَیسیذ کِ دٍ عذد از ٍرٍدی دریبفت کردُ ٍ سپس جبی ایي دٍ عذد را ثب یکذیگر عَض کٌذ.

1

 )10رًٍذًوبیی رسن کٌیذ کِ دٍ عذد را از ٍرٍدی گرفتِ ،سپس کَچکتریي عذد را چبح ًوبیذ.

1

 )11الگَریتن زیر زٍج ٍ فرد ثَدى یک عذد را ًوبیص هی دّذ  ،ثِ جبی هرحلِ 3عجبرت هٌبست ثٌَیسیذ.
 )1ضرٍع

)2عذد Xرا دریبفت کي

صَرت ًوبیص ثذُ"عذد فرد است" .

0.5

 )3اگر ……………… آًگبُ ًوبیص ثذُ"عذد زٍج است"  ،در غیر ایي
 )4پبیبى

 )12الگَریتوی ثٌَیسیذ کِ سِ عذداز ٍرٍدی A ٍB ٍCراثِ عٌَاى اًذازُ اضالع یک هثلث از ٍرٍدی گرفتِ ٍتعییي کٌذکِ آیب

2

ایي سِ عذد هی تَاًٌذتطکیل دٌّذُ یک هثلث ثبضٌذیبخیر؟درصَرت اهکبى تطکیل هثلث ،عجبرتYesرا چبح ًوبیذٍ
درغیرایٌصَرت عجبرت**Noسِ عذد  A ٍ B ٍ Cدرصَرتی یک هثلث تطکیل هی دٌّذ کِ A<B+C ٍ B<A+C ٍ C<A+B
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هَفق ثبضیذ
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