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2

ثبرم

جبّبی خبلی را ثب کلوبت هٌبست پر کٌیذ.
الف)  ..........................یکی از ثْتریي رٍضْب ثرای رسیذى ثِ ایذُ ّبی خالقبًِ در حل هسبئل ضخػی ٍگرٍّی است.

0.5

ة)  ..............جریبى کبری یک الگَریتن را ثِ تػَیر هی کطذ.

0.5

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

0.5

د)دستَر ضرعی در رًٍذًوب ثب  ........هطخع هی ضَد.

0.5

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

0.5

غحیح یب غلظ ثَدى گسیٌِ ّبی زیر را هطخع کٌیذ.
 ....الف) ّر چِ ایذُ ّبی کوتری در گرٍُ هغرح ضَد ،راُ حل قَی خَاّذ ثَد.

0.5

 ....ة)ثرای خبظ اًذیطیذى ثبیذ خالقیت داضت.

0.5

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

0.5

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

0.5

 )ُ ....رٍش ثبرش هغسی کبرثرد جْبًی ٍ ثیي الوللی دارد.

0.5

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

0.5

 ....ز) اگر ثخَاّین هقذاری را ثرای استفبدُ ّبی ثعذی ًگْذاری کٌین از ٍرٍدی استفبدُ هی کٌین .

0.5

سَاالت تستی

3

 )1ثِ هطکل یب هَرد هطکَکی کِ ًیبزثِ راُ حل دارد  ...........هی گَیٌذ.
الف)ثبرش فکری

ج)سَال

ة)هسئلِ

0.5
د)ّن فکری

 )2اگر ثخَاّین ثرای حبلتی کِ ضرط ثرقرار ًیست دستَر یب دستَراتی ثٌَیسین از ٍاشُ  ..............استفبدُ هی کٌین .
الف)در غیر ایٌػَرت

ج)اگر

ة)ضرعی

د)الف ٍ ة

 )3کذاهیک از گسیٌِ ّبی زیر از ضٌبختِ تریي ضیَُ ّبی ثرگساری جلسبت ّوفکری ٍهطبٍرُ است کِ کبرثرد جْبًی ّن دارد؟
الف)ثبرش هغسی

ة) حل هسئلِ

ج)عَفبى فکری

الف)الگَریتن

0.5
ج)ضٌبخت هسئلِ

د)الف ٍة

 )5در دستَرات ضرعی یک ضرط هی تَاًذ در ضرط دیگری ثِ کبر ثردُ ضَد ثِ ایٌػَرت  ..............هی گَیٌذ.
الف)ضرط ّبی تَ در تَ

ة)دستَر ضرعی

ج) الگَریتن ضرعی

0.5

د)الف ٍ ة

)6کذام گسیٌِ در هَرد یک الگَریتن ًبدرست است؟

0.5

الف)الگَریتن هی تَاًذ خرٍجی ًذاضتِ ثبضذ

ة)تعذاد دستَرّب هتٌبّی است

ج(الگَریتن هی تَاًذ ٍرٍدی ًذاضتِ ثبضذ

د)ضرٍع ٍ پبیبى آى هطخع هی ثبضذ

4

0.5

د)الف ٍ ج

 )4کذام گسیٌِ رٍضی گبم ثِ گبم ثرای حل هسئلِ هی ثبضذ؟
ة)فلَچبرت

0.5

سَاالت تطریحی
 )1در رًٍذًوب ضکل هرثَط ثِ ّر کذام را ثٌَیسیذ.
عولیبت

0.5

ٍرٍدی ٍ خرٍجی

 )2چِ زهبًی از دستَرات ٍرٍدی استفبدُ هی ضَد؟

0.5

1.5

 )3دٍ هَرد از قَاعذ اسبسی در ثبرش فکری را ًبم ثردُ ٍضرح دّیذ.

 )4در ًَضتي یک الگَریتن چِ ضرایغی ثبیذ رعبیت ضَد؟(2هَرد)

1

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

1

 )6هَارد ستَى  Aرا ثِ هَرد هرتجظ ثب آى در ستَى ٍ Bغل کٌیذ.
A
)1.......در ایي گبم هَردّبی ًبضٌبختِ هطخع هیطًَذ

1
B
)aثبزثیٌی ٍ ارزیبثی

)2.......در ایي گبم اعالعبت ثررسی ضذُ ٍ ترکیت هیطًَذ

)bاجرا

)3.......در ایي گبم درستی جَاة ثررسی هیطَد

)cعرح ًقطِ

)4.......در ایي گبم ایذُ ّبی ارائِ ضذُ اًجبم هی ضًَذ

)dثررسی هسئلِ
)eضٌبخت هسئلِ

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

1

.......الف (دستَر ضرعی هیتَاًذ دارای یک هسیر خرٍجی ثبضذ .
.......ة (دستَر غیر ضرعی فقظ یک هسیر خرٍجی دارد .
 )8الگَریتن یب رًٍذًوبیی ثٌَیسیذ کِ عَل ٍ عرؼ یک هستغیل را از ٍرٍدی دریبفت کردُ ،هحیظ آًرا ًوبیص دّذ.

0.5

 )9الگَریتن زیر چِ کبری اًجبم هیذّذ؟

0.5

 -1ضرٍع
 S,m -2را دریبفت کي
 -3اگر  S > mآًگبُ  Sرا چبح کي در غیر ایٌػَرت  mرا چبح کي
 -4پبیبى

)10الگَریتن یب رًٍذًوبیی ثٌَیسیذ کِ 5عذد دریبفت کردُ ٍ هیبًگیي آًْب راهحبسجِ کٌذسپس اگر عذد حبغل هضرة 4ثَد

1

پیغبم  Multiple of 4را ًوبیص دّذ.

 )11اگر  A mod 2=1ثبضذ یعٌی  Aچِ عذدی است؟

0.5

)12الگَریتوی ثٌَیسیذ کِ دٍ عذد را از ٍرٍدی ثگیرد ٍ حبغل تقسین عذد ثسرگتر ثر عذد کَچکتر را ًوبیص دّذ.رًٍذ ًوبًیس

2

رسن ضَد.

هَفق ثبضیذ

20

