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  گيردگيرد  ها آرام ميها آرام مي  تنها با ياد اوست كه دلتنها با ياد اوست كه دل

  

  انقياد متغير به مقدار و به محل خاصي از حافظه به ترتيب چه نوع انقياداست؟ . . 11

 زمان اجرا ـ زمان پياده سازي  .ب    زمان اجرا ـ زمان اجرا . الف  

 زمان پياده سازي ـ زمان اجرا  .د  زمان اجرا ـ زمان ترجمه . ج  

 ها كدام گزينه صحيح است؟ در مورد انقياد زبان. 2

 انعطاف پذيري زبانهاي با انقياد دير هنگام بيشتر، ولي سرعت اجراي زبانهاي با انقياد زود هنگام باالتر است.   . الف  

 انقياد زود هنگام مناسب تر است.سرعت اجرا و انعطاف پذيري در زبانهاي . ب  

 سرعت اجرا و انعطاف پذيري در زبانهاي انقياد ديرهنگام مناسب تر است.   . ج  

 انعطاف پذيري زبان هاي انقياد زودهنگام بيشتر ولي سرعت اجراي زبانهاي انقياد ديرهنگام باالتر است. . د  

 كدام گزينه صحيح است؟ . 3

  در پياده سازي طول اجزاي يك ساختمان داده ثابت كه اجزاي همگني دارد،براي نمايش حافظه پيوندي و كل اجزاء يك . الف  

 توصيف كننده الزم است.   

  در پياده سازي طول اجزاي يك ساختمان داده ثابت كه اجزاي همگني دارد،براي نمايش حافظه ترتيبي و هر جزء يك . ب  

 .توصيف كننده الزم است  

 . امكانپذير است  Selectionدر نمايش حافظه پيوندي عمل انتخاب عنصر تصادفي يا  .ج  

 در نمايش حافظه پيوندي عمل انتخاب عنصر ترتيبي امكانپذير است.. د  

 ؟ نيستدر مورد مديريت حافظه ايستا كدام مورد صحيح . 4

 ثابت است.اين تخصيص در زمان ترجمه صورت مي گيرد و در طول اجرا . الف  

 مشكل ترين شكل تخصيص حافظه است. . ب  

 زمان و حافظه اي براي مديريت حافظه در زمان اجرا صرف نمي شود، كارا است. از آنجا كه .  ج  

 در اين تخصيص بازيابي و استفاده مجدد مطرح نيست. . د  

 ؟نيستدر مورد كنترل نوع پويا كدام مورد صحيح . 5 

 الزم نيست هر عمليات به نتايج خود يك نوع را نسبت دهد تا عمليات بعدي بتواند آنها را كنترل كند.  .الف  

 در هر عمليات، كنترل نوع صورت مي گيرد و در صورتي اجرا مي شود كه انواع آرگومان درست باشد .ب  

 ن را مشخص مي كند. در كنترل نوع پويا در هر شيء داده يك برچسب نوع قرار مي گيرد كه نوع آ. ج  

  كنترل نوع پويا در زمان اجرا انجام مي شود.  .د  
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 در مورد اجراي برنامه ها، كدام گزينه صحيح است؟. 6

 در روش شبيه سازي عيب اساسي، از بين رفتن اطالعات مربوط به برنامه است.. الف  

 در روش شبيه سازي عيب اساسي، بزرگتر بودن برنامه مقصد از برنامه مبدا است. . ب  

 روش شبيه سازي براي برنامه هاي مبدا كه داراي حلقه هايي براي اجراي دستورات اصلي هستند، بهتر است. .  ج  

 روش اجراي شبيه سازي تمام مزاياي روش ترجمه (كامپايل) را دارد. . د  

 صحيح است؟كدام گزينه . 7

  در كنترل نوع پويا، ضمن صرف حافظه بيشتر نسبت به نوع ايستا، براي كاهش برخي هزينه ها، ممكن است عمليات  .الف  

 كنترل نشوند.    

 براي قوي بودن زبان، تمام خطاهاي نوع، بطور پويا بايد كنترل شوند، هر چند هزينه ها باال مي رود. . ب   

  ف حافظه كمتر نسبت به نوع ايستا، براي كاهش برخي هزينه ها، ممكن است عمليات كنترل كنترل نوع پويا ضمن صر. ج  

 نشوند.   

  هنگام اشاره به دستور جاري  CEPدر كنترل نوع پويا، براي ساختار كنترل بين برنامه ها و زير برنامه ها، اشاره گر  . د  

 كنترل مي كند قابل اجرا، نوع داده هاي ركورد فعاليت زير برنامه ها را  

  در تعريف ذيل گزينه صحيح كدام است؟. 8

Type vect of Rec1:array [1…20]of Real:  

Vect of Rec2 array[1…20]of Real:  

Var A1,A2:vect of Rec1  

A3:vect of Rec2 

  هم ارزي نام دارند. A3 با  A2 با A1 .الف  

 دارند. نام هم ارزي   A2با   A3و    A1هم ارزي نام و    A3با  A1  .ب  

 .دارندساختاري هم ارزي   A3با    A2و   A1  .ج  

 هم ارزي نام دارند.  A1با   A2هم ارزي ساختاري و   A3با   A1 .د  

]ذخيره شده است ، محل αكه در آدرس  4Bو اندازه هر عنصر    5*7با ابعاد  Aدر آرايه . 9 ]4,3A در صورت ذخيره

  ).؟ (آرايه به زبان پاسكال تعريف شده استسطري برابر است با 

  α+25د.     α7ج.   α+68ب.   α+7الف.   
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  ( از راست به چپ)برنامه ذيل كدام است؟ هبا استفاده از مفهوم نگهداري در فراخواني زير برنامه ها، خروجي قطع  . 10

  باشد .  مي zاولين فراخواني ، زير برنامه  
  Procedure R;  

:  
End;  
Procedure P;  
Var X:integer:=28;  
Begin  
write(x)  
R;  
    X:=x+1;    

    write(x)  
End;  

 Procedure Z;  
      :    

       P; P;         
End; 

 31و 30و  29و  28. ب    30و 29و  29و  28. الف  

 29و 28و  29و  28 . د    28و 28و  28و  28 . ج  

  موجب چه چيزي  مي شود؟ ++Cقطعه برنامه زير در زبان . 11
 Int*p,*q;  

P=new(int);  
q=new(int);  
P=q; 

 تخصيص حافظه. ب    ارجاع معلق  . الف  

 زباله . د    آزادسازي حافظه .ج  

                                                                         ؟چيستعمليات حاصل   a:=b*cاثر جانبي در دستور  .12

 عمل ضرب است. . الف 

 هم عمل ضرب و هم انتساب است.. ب 

 .عمل انتساب است.  ج  

  اثر جانبي در دستور وجود ندارد بلكه عمل  خود اصالحي وجود دارد. . د  
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  عبارتند از:   bو  aدر پاسكال، نوع انتقال پارامترهاي  P1(v[i],i,5,8)با فراخواني زير برنامه ذيل بصورت . 13

Procedure p1(arr, index:a ; lb,hb:b)  
Var tmp:integer;  

 Begin  
For index:=lb to hb do   

Tmp:=tmp+arr;   
Write(tmp);  
End; 

 فراخواني با مقدار   bفراخواني با نام و  a .الف  

 فراخواني با نام  bفراخواني با مقدار و  a .ب  

 فراخواني با مقدار b فراخواني با ارجاع و  a .ج  

  فراخواني با مقدار  bفراخواني با مقدار و  a.د  
 

  در تابع زير نشان دهنده چيست؟hآرگومان سراسري   . 14
G (int X, int Y){  
            x=10;     
            y=x+y;   
            h=y;}     

 آرگومان ضمني .ب    اثر جانبي. الف  

 خود اصالحي . د    نتايج ضمني.ج  

 ؟                                                                                             نيستكدام گزينه صحيح . 15

 براي كاربردهاي جستجو مورد استفاده قرار مي گيرد.   prologزبان . الف  

 .براي پياده سازي ليستها، سيستم مديريت حافظه مخفي وجود دارد  MLدر زبان . ب  

 پياده سازي زير برنامه هاي فراخواني بازگشت، شبيه به ساختار حافظه ركورد متغير است.  Cدر زبان  .ج  

 براي ركورد فعاليت هر زير برنامه، حافظه بطور ايستا اختصاص مي يابد.   fort ranدر زبان . د  

 هاي ساده در زبان استفاده شود، معماري سخت افزار مي تواند:                                                   ليبلاگر از . 16

 را پشتيباني كند.   Caseبطور ضمني ساختار كنترلي . الف  

 .را پشتيباني كند go to و بطور صريح ساختار كنترلي    caseي ساختار كنترلي بطور ضمن. ب  

 .را پشتيباني مي كند  go toرا و مستقيماً ساختار كنترلي  while و  Ifبطور ضمني ساختار . ج  

  .را پشتيباني كند   go toبطور ضمني ساختار كنترل . د  
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به ترتيب از راست به چپ  a[m]را فراخواني مي كند، مقدار  P1زير برنامه  P2در قطعه برنامه ذيل، هنگامي كه زير برنامه . 17

  چيست؟

P1(int*i, int*j){  

             *i=*i+1;    

      *j=*j+1;  
}  
P2( ){  

      int a[2];     
              int m;  

      a[1]=6; a[2]=7;  

      m=1;  

P1(&m, &a[m]);  

for (m=1; m<=2;m++)  
Print f(%d , a[m]);  
} 

  8و  6 .د  7و  6.ج  7و  7 .ب   8و  7 .الف  

  در الگول بصورت زير نوشته مي شود، كدام گزينه در مورد آن صحيح است؟ Sumروال . 18
Real procedure sum (exp, index, LB, UB);Value LB,Ub;  
Real exp; integer index, LB, UB;  
Begin real TMP;TMP:=0;  

For index:= LB step1 until UB do TMP:= TMP+EXP;  
   Sum:=TMP         

End sum; 

  عنصر  25 ،فقط در صورت انتقال كليه پارامترها به روش فراخواني با نام ليست  Sum (A[I],I,1,25)فراخواني   . الف  

 را بر مي گرداند.   Aبردار  اول  

   .را برمي گرداند  Aعنصر اول بردار  25مجموع   Sum(A[1],I,1,25)فراخواني . ب  

  عنصر اول  25فقط در صورت انتقال كليه پارامترها به روش فراخواني با نام مجموع   Sum(A[1],I,1,25)فراخواني . ج  

 را برمي گرداند. A بردار   

 عنصر اول  25فقط در صورت انتقال كليه پارامترها به روش فراخواني با ارجاع مجموع   Sum(A[1],I,1,25)فراخواني  د.  

 را برمي گرداند.  Aبردار  

 ؟                                                       نمي شودتطبيق الگو در كدام زبان بعنوان يك عمليات حياتي محسوب . 19

 Ada           . د  ML .ج  4اسنوبال . ب  Prolog .  الف  
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 ؟  نيست  Perlكداميك از خصوصيت هاي زبان . 20

 نزديكي ارتباط با سيستم عامل . الف  

 ترجمه مستقيم عبارات منظم. ب  

 وجود آرايه هاي انجمني با قابليت آدرس دهي محتويات كه الزاماً از طريق محتويات قابل دستيابي هستند.. ج  

 انجام آسان عمليات تطابق و جايگزيني رشته ها .د  

   كدام گزينه در مورد معيارهاي نحو صحيح نمي باشد؟                                                                               . 21

 قابليت خوانايي و نوشتن. ب    قابليت حمل. الف  

 عدم وجود ابهام . د    سهولت ترجمه. ج  

 در پياده سازي رشته هاي كاراكتري، كدام گزينه صحيح است؟                                                                 . 22

  فقط مي توان با طول ثابت و رعايت حد باال، پياده سازي شوند. . الف  

 باال مشخص باشدمي توان با طول نامحدود پياده سازي كرد ولي در اين حالت بايد حد . ب  

 مي توان با طول متغير و بدون هيچ محدوديتي پياده سازي شوند.. ج  

  مي توان با طول ثابت يا متغير و حد باالي مشخص و يا با طول نامحدود پياده سازي شوند. .  د  

 كدام گزينه در مورد محيط ارجاع يك روال صحيح است؟                                                                         . 23

 محيط ارجاع مربوط به نام يك روال در ساختار بالكي ايستا، در بالك برنامه اصلي قرار دارد. . الف  

 ساختار بالكي ايستا، در بالكي قرار دارد كه آن را در برگرفته است.محيط ارجاع مربوط به نام يك روال در  . ب  

 محيط ارجاع مربوط به نام يك روال در ساختار بالكي ايستا، در محيط محلي همان بالك قرار دارد.. ج  

 محيط ارجاع مربوط به نام يك روال در ساختار بالكي ايستا، در بالك بالفاصله هم سطح آن قرار دارد. . د  

 كدام گزينه صحيح است؟  . 24 

  وظيفه تحليل گر لغوي شناسايي نشانه ها و تعبير عملگر ها است.. الف  

 .وظيفه تحليل گر لغوي شناسايي نشانه ها و پردازش ماكرو است .ب  

 هدف اعالن در زبان ها انتخاب نمايش حافظه، كنترل نوع و عمليات چند ريختي است. ج.  

 وجود اعالن نوع براي متغيرها در هر زبان ضروري است. . د   

كدام گزينه در مورد محيط هاي مشترك(مجموعه اي از اشياء داده كه بين تعدادي زير به نامه مشترك است) صحيح . 25

 ؟نيست

  ه به آنها مراجعه اعالن محيط مشترك بعنوان اسامي محلي زير برنامه ها در جدول نمادها ذخيره مي شود تا زيربرنام . الف  

 كند.   

  بلوك حافظه مربوط به محيط مشترك تا زماني در حافظه است كه امكان فراخواني زير برنامه هايي كه از آن استفاده . ب  

 مي كنند، وجود دارد.  

 باشد. جهت رجوع به اشياء داده موجود در بلوك مشترك، آدرس پايه بلوك، بايد براي زيربرنامه مراجعه كننده مشخص. ج  

  محيط مشترك شامل تعريف متغيرها، ثوابت و انواع داده و تعريف زير برنامه ها، است.. د  
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 سواالت تشريحي

  نمره) 1(خروجي برنامه زير براي حوزه هاي ارجاعي ايستا و پويا چيست؟. 1 
Program main 

Var x,y:integer;  
ProcedurePl; 

Begin  
Writeln(x,y);   

End; 

Procedure P2: 

Var X,Y:integer;  
Begin    
    X:=12;  

    Y:=14;  
Writeln(x,y); 

  P1; 

End;  
Begin  
    X:=2;  

    Y:=4;  

     P2;  
End 

و نوع  kرا بدست آوريد.( آدرس پايه  array[12].Numfld[3]در نظر بگيريد. آدرس محل داده  Cساختمان داده زير را در . 2

  نمره)1(شروع انديس آرايه صفر است) بايت و 6بايت و نوع اعشار  4صحيح 
  Struct student{  

             Int number;   
 Float numfld[10];   

}array[100];    
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  نمره) 5/1(نمايش حافظه براي قطعه برنامه ذيل را طبق ساختارهاي كنترل ترتيب اجرا، رسم نماييد. . 3
 Read(k,I) 

   If k>=0 then  

   While i<=10 do    

   I=i+1; 

Write(I);  
End while;  
Else 
Read(n); 
Case  n of  
A": write ('Alpha');  

 B": write ('Beta');  
End case; 
End If  

 
 

  نمره) 5/1(مشخص كنيد. P2 و   P1و   mainا توجه به برنامه ذيل، محيط هاي ارجاع محلي و غير محلي را براي . ب4 
Program main;  
Var x, y,z:real; 

Procedure p1(x:real);  
Var Q:real;  
Procedure p2(z:real);  
Var Q:real;  
Begin 

      Statement 1;   
     Statement2;  

        z:=z+y;     
     Statement3;    
End; 
Begin 

    Statement4;  
    P2(y);  
    Statement5;  
End;  
Begin 

    Statement6;    
    P1(x);   

   Statement 7;  
   Statement 8;  
End;  
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  نمره) 1( زمان انقياد مجموعه دستورات ذيل چگونه است:. 5

K:=0;  

For(i=0; i<10; i++) 

        K:=k+1;  
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