
www.mathworks.ir 

 

 MATLABدوره آموزشي نرم افسار 
 محمد فيروز فر

ضاي سيستن سا اضغال هي كٌذ؟  چِ هقذاسي اص فMATLAB 7.9ًشم افضاس -1

 3.49GB(                        د2.2GB(                  ج2.49GB(   ب                    1.2GB(الف

  هي تاضذ؟MATLABكذام يك اص كاستشدّاي صيش خضء كاستشدّاي -2

هذل كشدى ٍ ضثيِ ساصي (سياضيات ٍ هحاسثات                                    ب(الف

ّش سِ هَسد (سسن ًوَداسّاي ػلوي ٍ هٌْذسي                          د(ج

دستَساتي كِ قثالً اًدام ضذُ اًذ سا دس كذام يك اص پٌدشُ ّاي صيش هي تَاى يافت؟ -3

 work space(                                   بcommand window(الف

ّيچ كذام (                                        دcommand history(ج

كذام يك اص هَاسد صيش هي تَاًذ يك ًام صحيح تشاي يك هتغيش تاضذ؟ -4

 PC  2(                                                           ب2PC(الف

ّش سِ هَسد (                                                              دPC2(ج

كذام يك اص ػولگشّاي صيش تشاي اخشا ضذى ًسثت تِ تقيِ ػولگشّا الَيت داسد؟ -5

  ) ((د^                           ( ج( /                           ب*                        (الف

 كذام يك اص دستَسات صيش صحيح هي تاضذ؟ Aتشاي هحاسثِ هؼكَس هاتشيس -6

 A(                  دdet(A)(                    جA.^-1(               بinv(A)(الف

 

:  تِ ضكل سٍتشٍ هي تاضذAاگش فشض كٌين هاتشيس -7
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 چيست؟ a(3,:)خشٍخي دستَس 

(                                            ب12     11     10     9(الف
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 11 (                                                                          د3 (ج

 

 چيست؟ a(2,3) خشٍخي دستَس 7تا فشض داضتي هاتشيس سؤال -8

ّيچ كذام (                     د7(                          ج6(                                ب10(الف
 

 



www.mathworks.ir 

 

 چيست؟ [ ]=a(: , 2: 3) خشٍخي دستَس 7تا فشض داضتي هاتشيس سَال -9

 (الف
11109

765a

321

ب                                       )
129

85

41

a 

        (ج

1110

76a

32

ّيچ كذام (                                                د

 تَليذ كشد؟ 3 3 (ّواًي)تا استفادُ اص چِ دستَسي هي تَاى هاتشيس ٍاحذ -10

ّيچ كذام (              دeye(3)(                   جones(3)(                    بzeros(3)(الف

:   تِ فشم صيش هفشٍض هي تاضذXهاتشيس -11

987

654X

321

 

 چيست؟ tril(x)خشٍخي دستَس 

 (الف
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تشاي خاتدايي سغشّاي يك هاتشيس خاظ اص چِ دستَسي استفادُ هي ضَد؟ -12

 triu(                                 دtril(                        جflipud(                بfliplr     (الف

 تِ صَست صيش تؼشيف ضذُ است؟ aفشض كٌيذ هاتشيس -13
A=1       2         3 

 چيست؟ length(a)خشٍخي دستَس  

ّيچ كذام  (                                  د3 (                                ج2 (                       ب1 (الف

تشاي پي تشدى تِ اتؼاد يك هاتشيس اص كذام يك اص دستَسات صيش استفادُ هي ضَد؟ -14

 primes (                          دnumel (                          جlength(                  بsize (الف

استفادُ اص كذام يك اص دستَسات صيش سثة ًوايص ًتايح هحاسثات تِ ضكل گَيا هي ضَد؟ -15

 format short (                                             بformut long (الف

 format rat (                                                دformat bank (ج

. خشٍخي كذام يك اص دستَسات صيش تشحسة دسخِ هي تاضذ-16

( (                                                 بsind(45) (الف
180

pi
45(   sin 

هَاسد الف ٍ ب (                                                      دsin(45) (ج

 اص كذام گضيٌِ هي تَاى استفادُ ًوَد؟ MATLABتشاي ًوايص ػثاست سياضي سٍتشٍ دس -17

))10(sin(
e 

 e.^ sin(sqrt(10))(                  ب                   e^sin(sqrt(10)) (الف
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 exp.(sin(sqrt(10))) (                                    دexp(sin(sqrt(10))) (ج

تشاي تذست آٍسدى اًذاصُ يك ػذد هختلظ اص چِ دستَسي استفادُ هي ضَد؟ -18

 abs(                        دreal(                         جimag(                         بangle (الف

تشاي هحاسثِ تشاكت يك ػذد اص چِ دستَسي استفادُ هي ضَد؟ -19

 round (                        دfix (                           جceil (                         بfloor (الف

 هؼادل كذام يك اص دستَسات صيش است؟ floorتشاي اػذاد اػطاسي هثثت دستَس -20

 Lcm (                       دgcd (                           جfix (                        بround (الف

تشاي هحاسثِ سيطِ ّاي يك چٌذ خولِ اي اص چِ دستَسي استفادُ هي كٌين؟ -21

 roots (                            دpoly (                     جdevonv (                        بconr (الف

ِ ّاي آى-22 ِ اي تياتين كِ سيط كذام دستَس صيش هي تَاًذ ها سا ياسي ساصد؟ .   تاضذ1 ,2هي خَاّين چٌذ خول

 deconv([1    2]) (      دconv([1   2]) (         جpoly([1   2]) (         بroots([1   2]) (الف

:   تِ صَست سٍتشٍ هفشٍض استCفشض كٌيذ تشداس -23
C=[2     3     5     6    10] 

 چيست؟ isprime(C)خشٍخي دستَس 

 0     0     1     1     1  (                                    ب1   1    1    0     0 (الف

 1     0     0     0    1  (                                      د0   0    0   1     1    (ج

تا فشض داضتي هاتشيس سٍتشٍ  -24

654

X

321

  

 چيست؟ prod(x)خشٍخي دستَس 

 18       10        4 (                                          ب 120         6 (الف

  4      10       18  (   د                                   6           120      (ب

 تِ ضكل a تِ تشتية تَاًْاي ًضٍلي، دس تشداس ،x كِ ضشاية ،تشاي هطتق گشفتي اص يك چٌذ خولِ اي-25

سٍتشٍ هَخَد هي تاضذ، اص چِ دستَسي استفادُ هي ضَد؟ 
a= 1        2        3 

    polyder(a) (              دdsolve(a) (                   جpoly(a) (          بdiff(a) (الف

 اص چِ دستَسي استفادُ هي كٌين؟ MATLABتشاي هؼشفي تَاتغ ًواديي دس -26

 symsum (                   دsyms  (           ج        polyval (  ب            rand(الف

 اص چِ ًوادي استفادُ هي ضَد؟ MATLAB دس ()تشاي ًوايص دادى ػالهت ًاهساٍي -27

 =~  (د~                       ( = ج( / =                             ب= /                (الف

 اص چِ ًوادي استفادُ هي ضَد؟ MATLAB دس ANDتشاي ًوايص دادى ًواد -28
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 ّيچ كذام (                         د~ (                                ج| (              ب& (الف

 

 اص چِ ًوادي استفادُ هي ضَد؟ MATLAB دس ORتشاي ًوايص دادى ًواد -29

 ّيچ كذام (                        د~ (                              ج| (              ب&(الف

 اص چِ ًوادي استفادُ هي ضَد؟ MATLAB دس NOTتشاي ًوايص دادى ًواد -30

ّيچ كذام  (                        د~ (                              ج| (              ب&(الف

:  اگش داضتِ تاضين-31
A=   1      2      3      4      5      6 

B=   5      6      7      8      9     10 
 چيست؟ d=B+(A>=3)خشٍخي دستَس 

 d= 5     6      8      9      10     11 (                 بd= 6     7      8     9     10     11 (الف

  d= 3      5      7     9     11      13 (                  د   d= 5     6     7      8      9     10 (ج

 A= 1     2      3     4     5     6                                                                   : اگش داضتِ تاضين-32

 e = (A>2) & (A<=5)خشٍخي دستَس سٍتشٍ چيست؟                                                                  

 1     0      0      0     1     1 (                       ب0      1      1       1      0     0 (الف

 1      1      1     0     0    0  (                      د    0       0       0      1      1     1(ج

 A= 1     2     3     4     5      6:                                                                     اگش داضتِ تاضين-33

 چيست؟ d=~(A>3)خشٍخي دستَس  

 d = 1     1    0      0     1     1 (                      بd = 0     0     0     1    1     1 (الف

  d = 0     0     1     1      0     0 (                      د d = 1     1     1     0      0     0 (ج

تشاي هحاسثِ هدوَع يك دًثالِ اص چِ دستَسي استفادُ هي ضَد؟ -34

 symsum  (                       دsyms (                        جlimit (                 بint (الف

 تِ چِ صَستي تايذ استفادُ ًوَد؟ intتشاي هحاسثِ اًتگشال سٍتشٍ اص دستَس -35


2/

0
dx)x2sin(

 

( (الف
2

pi
,0,f,xint(ب         ) )x,f,

2

pi
,0int(ج            ) )

2

pi
,0,x,fint(د               ) )x,f,0,

2

pi
int( 

تشاي هقذاسدّي تاتغ سوثليك اص چِ دستَسي استفادُ هي ضَد؟ -36

 polyval (                               دeval (                     جsymsum (                      بsyms(الف

 تاتؼي هؼلَم تاضذ، تشاي هحاسثِ سشي هك لَسى تِ كاس هي سٍد؟ fكذام دستَس صيش تا فشض ايٌكِ -37

 taylor(f) (                                      بtaylor(f,2,1) (الف

 ّيچ كذام (                                             دtaylor(f,2) (ج

 هي تاضذ؟ factorكذام يك اص هَاسد صيش اص هَاسد استفادُ اص دستَس -38
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تشاي فاكتَسگيشي استفادُ هي ضَد (تشاي هحاسثِ فاكتَسيل يك ػذد تِ كاس هي سٍد                ب (الف

 هَاسد الف ٍ ب( تشاي هحاسثِ هدوَع سشي استفادُ هي ضَد                       د (ج

 

تشاي حل هؼادالت ديفشاًسيل اص چِ دستَسي استفادُ هي ضَد؟ -39

 ّيچ كذام (                      دsolve (                     جdsolve (                   بdiff (الف

فحِ تِ عَس ّوضهاى اص چِ دستَسي استفادُ هي ضَد؟ ظتشاي سسن چٌذ ضكل دس يك -40

 figure (                  دhold on (                          جplot (            بsubplot (الف

هيتَاى كليِ دستَسات اخشا ضذُ قثلي سا هطاّذُ كشد...... دس - 41  

 command window (الف 

 current directory (ب

 command history (ج

 workspace (د

تشاي اخشاي دستَسات هغلة ٍهطاّذُ ًتيدِ آى تِ كاس هيشٍد..... پٌدشُ - 42  

 command window  (الف

 workspace (ب

 current history (ج

 command history (د

تشاي رخيشُ ساصي ٍ هطاّذُ هقاديشهتغيشّاي تؼشيف ضذُ تِ كاس هيشٍد...... پٌدشُ - 43  

 command history (الف

 command window (ب

 workspace (ج

 current history (د

كذام دستَس اضتثاُ است؟- 44  

 plot(x,y,’r*’)(الف

 plot(x,y,’*r’) (ب

 subplot(2 , 3 , 3) (ج

  subplot(2 , 3 , 7) (د

؟كذام يك اص ػولگشّاي صيش خض ػولگشّاي هتلة ًيستٌذ-45  

* ( الف  
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/ ( ب  

.* (ج  

.+ (د  
 

استفادُ هي كٌين؟ ............  اص دستَس workspaceتشاي تذست آٍسدى هتغيشّاي هَخَد دس -46

 look for (الف

 whos (ب

 ver(ج

 feval(د

كذام دستَس تشاي پاک كشدى صفحِ ًوايص پٌدشُ دستَس تِ كاس هيشٍسد؟- 47  

 clc (الف

 clear all (ب

 look for (ج

 close all (د

كذام دستَس تشاي پاک كشدى حافظِ هتلة ٍ فضاي كاس تِ كاس هي سٍد؟- 48  

 clc (الف

 clear all (ب

  look for (ج

 close all (د

ست؟ ًيكذاهيك اص اػذاد ثاتت ٍ پيص فشض هتلة - 49  

 inf (الف

 e (ب

 eps (ج

 3 1ٍ گضيٌِ )د

 چيست؟ A=conj(2+3i) حاصل ػثاست - 50

 2 (الف

 3i(ب

 3i+2(ج

 3i-2(د

دس هَسد دستَس صيش كذام گضيٌِ صحيح ًوي تاضذ؟ -51
>>plot(x,y1,x,y2,x,y3) 
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.  سسن هي كٌذx سا تشحسة y1 ٍ y2 ٍ y3ايي دستَس ًوَداس (الف

.  دس يك صفحِ هطتشک سسن هي كٌذx سا تشحسة y1 ٍ y2 ٍ y3ايي دستَس ًوَداس  (ب

.  دس يك صفحِ هطتشک سسن هي كٌذy1 ٍ y2 ٍ y3 سا تشحسة xايي دستَس ًوَداس (ج

 .ايي دستَس تِ عَس پيص فشض سِ سًگ هختلف سا تِ سِ ًوَداس اختصاظ هي دّذ(د

 

تشاي سسن چٌذ ًوَداس دس يك صفحِ هختصات اص كذام يك اص دستَسات صيش استفادُ هي ضَد؟ -52

 ceil(                 دcompose(              جhold on(                     بfloor (الف

تشاي هطثك ضذى صفحِ اي كِ ًوَداس دس آى سسن ضذُ است اص چِ دستَساتي استفادُ هي كٌين؟ -53

         plot3(                   دmesh(                   جgrid on(               بhold on(الف

 تِ چِ هٌظَس استفادُ هي ضَد؟ titleاص دستَس -54

. تشاي ػٌَاى دّي هحَس افقي تِ كاس هي سٍد(الف

. دس هختصات خاصي اص صفحِ ػٌَاًي سا تايپ هي كٌذ(ب

. تشاي صفحِ اي كِ ًوَداس دس آى سسن ضذُ است ػٌَاى قشاس هي دّذ(ج

ّيچ كذام (د

تشاي ايٌكِ تِ ّش ضكل يا ًوَداس صفحِ اي خذاگاًِ اختصاظ دّين اص كذام يك اص دستَسات صيش استفادُ -55

هي ضَد؟ 

 figure(                دxlable(                      جgrid on(                  بhold on(الف

تشاي تؼييي هقذاس كويٌِ ٍ تيطيٌِ هحَسّاي افقي ٍ ػوَدي دس سسن ًوَداس، اص چِ دستَسي استفادُ هي -56

ضَد؟ 

 text(             دgrid on(                             جaxis(                    بfigure(الف

تشاي قسوت تٌذي صفحِ اي كِ ًوَداسّا دس آى صفحِ سسن هي ضًَذ اص چِ دستَسي استفادُ هي -57

ضَد؟ 

 subplot(           دmeshgrid(                           جplot 3(                   بezplot(الف
 

 تشاي چِ هٌظَسي استفادُ هي ضَد؟ ezplotاص دستَس -58

. تقسين تٌذي صفحِ اي كِ ًوَداسّا دس آى قشاس داسًذ(الف

سسن سِ تؼذي (ب

. سسن تَاتؼي كِ تِ صَست ًواديي تؼشيف ضذُ اًذ(ج

ّش سِ هَسد (د

تشاي سسن تَاتغ سِ تؼذي اص چِ دستَسي استفادُ هي ضَد؟ -59

 (              دmesh(                    جplot3(                   بezplot3(الف
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surf    

تشاي سسن هٌحٌي ّاي پاساهتشيك سِ تؼذي اص چِ دستَسي استفادُ هي ضَد؟ -60

 surf(                 دmesh(                     جplot3(                  بezplot3(الف

 

تشاي سسن سغَح دس فضا اص چِ دستَسي استفادُ هي ضَد؟ -61

 surf(ّيچ كذام                 د(                     جplot3(                  بezplot3(الف

 

 تِ چِ هٌظَس تِ كاس هي سٍد؟ ezsurfدستَس -62

سسن سغَح دس فضاي سِ تؼذي (الف

سسن هٌحٌي ّاي پاساهتشيك سِ تؼذي (ب

سسن تَاتغ سِ تؼذي (ج

سسن سغَح پاساهتشيك سِ تؼذي (د

 چيست؟ roots([1     1])حاصل ػثاست -63

 0(د+                1 (ج-                     2 (ب-               1(الف

كذاهيك اص دستَسات صيش خضء دستَسات هشتَط تِ كاس تا چٌذ خولِ اي ّا ًيست؟ -64

 polyval(              دpol2cart(                جsym2poly(                بpoly2sym (الف

f=xاگش -65
2
 چيست؟ diff(f,`x`) تاضذ، حاصل 1+

 1(                     دx+1(                         جx*2(                     بx+1*2 (الف

هحيظ ٍاسظ گشافيكي هتلة چيست؟ -66

 state flow(              دSimalink(                     جM-file(                    بGUIDE(الف

 چيست؟ poly2sym(a) تاضذ، حاصل ػثاست a=[1  0]اگش -67

 [3   2   1](             دx^2+1(                     جx(                         بx+1(الف

. استفادُ هي كٌين......... ٍ......... تشاي سسن دٍ دستگاُ قغثي ٍ دكاستي تِ تشتية اص دستَسات -68

 mesh , surt(        دsurf , mesh(                   جpolar , plot(            بpolt , polar(الف

 

. دس سيوَليٌك ّستٌذ...................... هٌاتغ سيگٌال دس كتاتخاًِ -69

 simpower (          دcontinous(                        جsources(                      بSinks(الف

تشاي هطاّذُ يك سيگٌال تشحسة يك سيگٌال ديگش اص كذام تلَک صيشاستفادُ هي ضَد؟ -70

 XY Graph(          دdisplay(                        جscope(            بfloating scope(الف

 ايداد كشد؟ M- FILEتا كذام سٍش هي تَاى يك -71

 M-file blank ٍ صيش گضيٌِ newاص هٌَي فايل commandدس پٌدشُ (الف
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 blank M-file صيش گضيٌِ new file فشهاى action دكوِ اتضاس current directoryدس پٌدشُ (ب

 دكوِ اص ًَاس اتضاس Editorدس پٌدشُ (ج

ّوِ هَاسد (د

. استفادُ هي ضَد................ تشاي اًدام كاسّايي كِ تِ تؼذاد هؼيي تايذ تكشاس ضًَذ اص حلقِ -72

 for…. end(             دif… endif(                  جfor….. endfor(           بwhile …end(الف

. استفادُ هي ضَد.... تشاي اًدام كاسّايي كِ تا تشقشاسي ضشعي تايذ تكشاس ضًَذ اص حلقِ -73

 for…. End(             دif …endif(                  جfor….. endfor(           بwhile …end(الف

 

تشاي خشٍج اص داخل حلقِ اص كذام فشهاى استفادُ هي ضَد؟ -74

 exit(                 دbreak(                            جloop(                بend loop(الف

 ًوايص دادُ هي ضَد؟ aتؼذ اص اخشاي تشًاهِ صيش چٌذ تاس -75
a=4; 

while a>10 

      disp(`a`) 

      a=a+1; 

      if  a==7 

      break 

      end 

   end 

 تشًاهِ اخشا ًوي ضَد ٍ خغا داسد(چْاس تاس           د(ضص تاس         ج(سِ تاس           ب(الف

كذام گضيٌِ غلظ است؟ -76

.  هدوَع سغشّا ٍ ستَى ّاي هاتشيس سا هي دّذsum(sum(a)(الف

.  حاصلضشب سغش ّا سا هيذّذprod(a)(ب

 . حاصلضشب ستَى ّا سا هيذّذprod(a) (ج

.  هيتَاًذ تشداس يا هاتشيس تاضذsizeآسگَهاى فشهاى (د

 

 تِ اػذاد اٍل تدضيِ كٌين تايذ Aاگش تخَاّين ػذد -77

 factor(A)(الف

 Conj(A)(ب

 primes(A) (ج

 sum(A) (د

 دس سيوَليٌك ًيست؟ sinksكذاهيك دس كتاتخاًِ -78

 step(                   دto workspace(                         جDisplay(                   بscope(الف
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 چيست؟ B=sort(A) تاضذ هاتشيس A=[3 2 -2 5]اگش -79

 B=[-2 2 3 5] (الف

   B=[5 3 2 -2](ب

 B=[2 -2 5 3] (ج

 B=[5 3 -2 2](د

كذام گضيٌِ صحيح تش است؟ -80

ٍاحذ كٌتشل اهَس خاسي سا كٌتشل هي كٌذ  (الف

ثثات يك ًَع حافظِ گشاًقيوت است (ب

 سا تطكيل هي دٌّذ cpu ٍاحذ حساب ٍ هٌغق ٍ حافظِ –ٍاحذ كٌتشل (ج

ّوِ هَاسد (د

......  صهاًي اخشا هي ضَد كِ GUID،RESIZE  FCNدس هحيظ -81

.  كاستش اقذام تِ تغييش اًذاصُ يك ضيئ كٌذ(الف

( figure)كاستش اقذام تِ تغييش اًذاصُ پٌدشُ اصلي كٌذ (ب

.  يك هٌَ كٌذ كاستش اقذام تِ تغييش اًذاصُ (ج

. كاستش اقذام تِ حزف يك سيئ كٌذ (د

تا كذام دستَس هي تَاى هقذاس پاساهتش يك ضيئ سا اخز كشد؟  -82

 get(               دset(                  جcallback(                 بhendles(الف

كذام يك هؼادل ٍاحذ حساب ٍ هٌغق است؟ -83

 REGISTER(              دCPU (                  جCU (                   بALU (الف

:  قشاس دّين تايذ3 سا تشاتش bتشاي آًكِ دسايِ سغش دٍم ستَى سَم هاتشيس -84

 b[3,2]=3 (               دb[2,3]=3 (                 جb(3,2)=3 (                 بb(2,3)=3 (الف

هدضا داسد كِ هي تَاى تا استفادُ اص آى تِ اًتخاب آى ضيئ تِ هٌظَس تٌظين پاساهتش آى ..........ّش ضيئ يك -85

كشد ؟ 

 string(                   دhandle(ٍيژگي                 ج(                       بcolor(الف

كذام دستَس تشاي تٌظين پاساهتش ّاي يك ضيئ استفادُ هي ضَد؟ -86

  handles(الف

 get(ب

 set(ج

  setcolor(د

كذام يك ػالئن الكتشًٍيكي سا تِ سيگٌالْاي ٍيذيَيي تثذيل هي كٌذ؟ -87

ّيچ كذام ( كاست گشافيكي        د( كاست هَدم               ج(كاست صَتي              ب(الف
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كذاهيك ػالين الكتشًٍيكي سا تِ ػالئن صَتي تثذيل هي كٌذ تا صذا اص تلٌذگَ قاتل ضٌيذى تاضذ -88

كاست ضثكِ ( كاست گشافيكي              د(كاست هَدم             ج(كاست صَتي            ب(الف

كذام يك ػالئن صَتي سا تِ صذا تثذيل هي كٌذ تا اص عشيق خغَط تلفي هٌتقل ضَد؟ -89

كاست ضثكِ (كاست گشافيكي             د(كاست هَدم               ج(كاست صَتي            ب(الف

كذام گضيٌِ صحيح است؟ -90
.  خاهَش تاضذكليذّاي ػذدي تِ خاي اػذاد كاس خاتدايي هكاى ًوا سا اًدام هي دٌّذNUM LOCKاگش كليذ (الف

 سٍضي تاضذ ّوِ حشٍف اًگليسي تِ حالت تضسگ ًَضتِ هي ضًَذ CAPS LOCKاگش كليذ (ب

 صدُ ضَد آًچِ كِ دس سٍي هاًيتَس ديذُ هي ضَد تش سٍي كليپ تشد رخيشُ هي ضَد PRINT SCREENاگش كليذ (ج

 ّوِ هَاسد (د

 

 

ٍيشٍسْا تَسظ كذام فايل ّا هٌتقل هي ضًَذ؟ -91

 COMتا فايل ّاي تا پسًَذ (                        بEXEفايلْا تا پسًَذ (الف

ّوِ هَاسد  (                    دSYSتا فايل ّاي تا پسًَذ (ج

كذام گضيٌِ دسست است؟ -92

هَدم ٍسيلِ اي است كِ دس هثذا سيگٌالْاي الكتشيكي سا تِ سيگٌالْاي صَتي تثذيل هي كٌذ (الف

هَدم ٍسيلِ اي است كِ دس هقصذ سيگٌالْاي صَتي سا تِ سيگٌالْاي الكتشيكي تثذيل هي كٌذ (ب

ِ سيگٌالْاي كاهپيَتشي ساتِ سيگٌالْاي هٌاسة تشاي ػثَساصيك كاتل تثذيل هيكٌذ (ج ِ اي ك هَدم ٍسيل

 الف ٍ ب(د

دس ايٌتشًت هؼشفي هي ضًَذ ....... ًشم افضاسّايي كِ سايگاى ّستٌذ تا ػٌَاى -93

 SHARE WARE(      دFREE WARE(       جSOFT WARE(      بHARD WARE(الف

هَقغ فشهت كشدى ديسك ًشم كذام گضيٌِ تاػث ساختي ديسك ساُ اًذاص هي ضَد؟ -94

 QUICK FORMA(          ب CREAT ANMS _DOS STARTUP DISK(الف

 FILE SYSTEM (                                       دVOLUM LABEL (ج

:  تاػث هي ضَدCTRL+ALT+DELفطاس دادى ّوضهاى كليذّاي -95

 تاص ضَد TASK MANAGERپٌدشُ (كاهپيَتش سيست ضَد                 ب(الف

ّيچ كذام (هحيظ داس ظاّش ضَد                  د(ج

فايل ّاي قسوت سيوَليٌك تا چِ پسًَذي رخيشُ هي ضًَذ؟ -96

 com.(                       دexe. (                        جmdl. (                بm.(الف

 تا چِ پسًَذي رخيشُ هي ضًَذ؟ MATLABتشًاهِ ّاي ًَضتِ ضذُ دس -97

 com.(                       دexe. (                        جmdl. (                بm.(الف
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 تِ چِ هٌظَس تِ كاس هي سٍد؟ function trigonometric تلَک MATLABدس سيوَليٌك -98

تشاي ايداد تَاتغ ًوايي (تشاي ايداد هَج سيٌَسي                     ب (الف

 ّش سِ هَسد(تشاي ايداد تَاتغ هثلثاتي                          د(ج

 دس فضاي كاس هتلة تكاس گشفتِ هي ضَد؟ simulinkتشاي رخيشُ خشٍخي ........ تلَک -99

 save(             دto workspace(               جscope (                      بto file (الف

 تشاي تغييش ظاّش تشًاهِ ٍ پٌدشُ ّاي فؼال اص كذام هٌَ هيتَاى استفادُ كشد؟-100

 file(                   دdesktop(                          جwindow(           بview(الف

 

 

 

 

 

 

 

د ج ب الف ردیف د ج ب الف ردیف د ج ب الف ردیف 

1  *   35   *  69  *   

2    * 36   *  70    * 

3   *  37   *  71    * 

4   *  38    * 72    * 

5    * 39  *   73 *    

6 *    40   *  74   *  

7 *    41   *  75    * 

8   *  42 *    76   *  

9  *   43   *  77  *   

10   *  44    * 78    * 

11  *   45    * 79  *   

12 *    46  *   80   *  

13   *  47 *    81  *   

14 *    48  *   82    * 

15    * 49  *   83 *    

16    * 50    * 84 *    

17   *  51   *  85   *  
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18    * 52  *   86   *  

19 *    53  *   87   *  

20  *   54   *  88 *    

21    * 55    * 89  *   

22  *   56  *   90    * 

23  *   57    * 91    * 

24  *   58   *  92   *  

25    * 59  *   93   *  

26   *  60 *    94 *    

27   *  61    * 95  *   

28 *    62    * 96  *   

29  *   63 *    97 *    

30   *  64   *  98   *  

31  *   65  *   99   *  

32    * 66 *    100   *  

33   *  67  *        

34    * 68 *         

 


