
www.baroot.com جستجو و ثبت رایگان آگھی استخدام

Aghapesae
Typewriter
آخرین اخبار حوزه استخدام و شنیدنی های بازار را از ما بخواهید :http://baroot.com/newsثبت و جستجوی رایگان آگهی استخدام :http://www.baroot.comاولین و به روزترین ربات استخدامی تلگرام :http://www.telegram.me/BarootBotکانال باروت در تلگرام :http://www.telegram.me/eestekhdam

Aghapesae
Typewriter

http://baroot.com/news
http://www.baroot.com
http://www.telegram.me/BarootBot
http://www.telegram.me/eestekhdam


 جمًُری اسالمی ایران

 يزارت آمًزش ي پريرش

 آزمًن استخذام پیماوی يزارت آمًزش ي پريرش

 دفترچٍ سؤاالت اختصاصی

 رشتٍ

 َىرآمًز کامپیًتر

زقیقِ 70سَال            ٍقر:  50زؼساز 

 زذکز هْن:

تزای ّز خاسد غلظ،  -1
1
4

 ًوزُ هٌفی هٌظَر هی ضَز. 

خاسد آى سؤال غلظ هحسَب هی ضَز. ،زر صَرزی کِ تِ سؤالی، تیص اس یک خاسد زازُ ضَز -2

7/3/1389  
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 اختصاصی                                                                                                                     َىرآمًز کامپیًتر

 ((www.baroot.com؟ًیسرکسام گشیٌِ، زر هَرز اًَاع ضاذص صحیح  -101

اگز ضاذص هسزاکن تاضس، یؼٌی لٌگزگاُ رکَرزی اسر.(1

غیزهسزاکن تاضس، یؼٌی لٌگزگاُ گزٍّی اسر.اگز ضاذص (2

رٍ زاضسِ تاضین، ضاذص هسزاکن اسر.ص تِ زوام رکَرزّا ًطاًِذاگز زر سغح آذز ضا(3

رٍ زاضسِ تاضین، ضاذص غیزهسزاکن اسر.اگز تِ ّز گزٍُ رکَرزّا زر سغح اٍل ًطاًِ(4

زٍر زر زقیقِ تاضس، سهاى ضیفر تالک تز حسة ثاًیِ  bit/sec 320 ٍ 1000 ;Rpmتایر ٍ ًزخ اًسقال  B;1600زر یک فایل زززیثی اگز  -102

 ((www.baroot.comکسام اسر؟

1)06/40 2)03/40 3)06/20 4)03/20 

 Sequentialتایر زر ثاًیِ، سهاى ذَاًسى کل فایل تِ صَرذ  2500تایر اسر. تا ًزخ اًسقال  1200تالک تا عَل  50فایل خایلی ضاهل  -103

 ((www.baroot.comچٌس ثاًیِ اسر؟

1)48 2)24 3)240 4)420 

 ((www.baroot.comزرس(آ: a -: کلیسkضزط تزٍس خسیسُ زصازف چیسر؟ ) -104

اگز  (1
i jk k  ُآًگا

i ja a     2)  اگز
i jk k  ُآًگا

i ja a 

iاگز  (3 jk k  ُآًگاi ja a 4)  اگزi jk k  ُآًگاi ja a 

 ((www.baroot.comّای اصلی را تِ زززیة سزػر اس چح تِ راسر هززة کززُ اسر؟کسام گشیٌِ، حافظِ -105

1) Floppy ،CD ،Cache2) Flash memory ،Cache ،RAM

3) RAM ،Cache ،Register4) Floppy ،CD ،Flash memory 

 ((www.baroot.com؟ًیسرکسام ػثارذ زر هَرز تافزیٌگ هضاػف، صحیح  -106

ّا تِ عَر خی زر خی ٍ اًثَُ، حسواً السم اسر کِ زٍ تافز زر اذسیار تزًاهِ تاضس.زر خززاسش فایل(1

کٌس، تایس تیطسز اس سهاًی تاضس کِ تزای اًسقال تالک تِ یک تافز ًیاس زارین.تزای خززاسش هحسَای یک تافز هصزف هی CPUسهاًی کِ (2

Bضزط کارایی تافزیٌگ هضاػف (3

B G
C
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Rضزط کارایی تافزیٌگ هضاػف (4
R

R W
C

t
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 ((www.baroot.comهغٌاعیسی، ...........................ر رٍی زیسک زّا چگالی ضثظ زازُ -107

 زر ضیارّای تیزًٍی تیطسز اس ضیارّای زرًٍی اسر. (2 زر ضیارّای تیزًٍی تزاتز ضیارّای زرًٍی اسر. (1

 زززیة ذاصی ًسارز. (4 زر ضیارّای تیزًٍی کوسز اس ضیارّای زرًٍی اسر. (3

 ((www.baroot.comآهسُ زر اًسْای تالک، زقزیثاً تزاتز اسر تا:حافظِ ّزس تِ ٍجَز  -108

 ًصف کالسسز(4 ًصف ضیار(3 ًصف تالک(2 ًصف رکَرز(1

حزکر ًَار ٍ سزػر  BPI 800زر ًَاری تا چگالی  -109
sec

inch80 زَقف  -ٍ سهاى حزکرmsec 5  تایر، زرصس اسسفازُ  2000ٍ عَل تالک

 ((www.baroot.comٍاقؼی اس ًَار زقزیثاً کسام اسر؟

1)82 2)86 3)75 4)96 

 ساسی زرجا اسر؟کسام گشیٌِ زر فایل خایل، ًَػی تٌْگام -110

 رٍسرساًیتِ(4 زّیساسهاى(3 حذف(2 زرج(1

((www.baroot.comگززز؟چٌس تار چاج هی okزر زکِ تزًاهِ سیز، کلوِ  -111

1)9

2)10

3)2

4)3 

enum{red,green=8,blue}I; 

for(I=red;I<=blue;I++) 

         Printf("ok"); 

 ((www.baroot.comضَز؟تزای زؼزیف سیز، چٌس تایر حافظِ هصزف هی -112

1)144

2)114

3)48

4)38 

struct {int a[5]; 

    union{ 

             char*ch; 

               float*f[5]; 

              }u; 

        struct{ 

                     double d; 

                     long double 1d[2]; 

                     }s; 

           }str[3]; 

 ((www.baroot.comذزٍجی تزًاهِ سیز چیسر؟ -113

1)book

2)ook

3)my book

4)myb 

Char st[]=''mybook''; 

FILE*p; 

Fp=fopen(''filel.text'',''w+t''); 

Fprintf(fp,''%s'',st); 

Fseek(fp,-(ftell(fp)-3),SEEK_END); 

Fscanf(fp,''%s'',st); 

Printf(''%s'',st); 
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 ((www.baroot.comذزٍجی زسسَر سیز، کسام اسر؟ -114

1)A ،65

2)A ،6961

3)AB ،65

4)65 ،6961 

Char ch='AB'; 

Int i='AB'; 

Cout<<(int)ch<<","<<(char)i; 

 ((www.baroot.comذزٍجی زکِ تزًاهِ سیز، چیسر؟ -115

1)959871
2)ADG

3)6567697173
4)ACEGI 

Char ch; 

For(ch=65;ch<75;ch+=2) 

       Cout<<ch; 

       Ch++; 

 ((www.baroot.comذزٍجی زکِ تزًاهِ سیز، چیسر؟ -116

1)0

2)8

3)5

 ذغا زارز.(4

Int i.j=5; 

If(i=0,j=8) 

                      cout<<j; 

else 

                      cout<<i; 

 ((www.baroot.comکار زاتغ سیز، چیسر؟ -117

گززاًس.زز را تزهیکَچکػسز (1

گززاًس.زز را تزهیػسز تشرگ(2

گززاًس.صفز ٍ یک را تزهی(3

 ذغا زارز.(4

Template  <class t> 

t    m(t  a, t  b) 

  {return(a>b ? b:a)} 

 ((www.baroot.comزر اًسْای زکِ تزًاهِ سیز، کسام اسر؟ Tهقسار ًْایی هسغیز  -118

1)202

2)200

3)242

4)144 

x=9; 

y=(++x)*(x++); 

T=y+++y 

 ((www.baroot.com؟یسرًحَُ زؼزیف کسام یک اس هسغیزّای سیز، صحیح ً -119

1) car a[]=''ABC'';2) char*a=''ABC'';

3) char  a[]={'A','B','C'};4) ]=''ABC'';4char a[ 

 ((www.baroot.comذزٍجی زکِ تزًاهِ سیز، چیسر؟ -120

1)7

2)1287

3)5

4)1797 

union tu {  int a; 

             char b[2];  }u; 

u.b[0]=5; 

u.b[1]=7; 

printf(''%d",u,a); 
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 ((www.baroot.comکسام زسسَر، زرسر اسر؟ -121

1)cout<<''ok''<<”\n”;

2)cout>>"ok";

3)cin<<k;

4)cin<<k<<”\n”;

 ((www.baroot.comذزٍجی زکِ تزًاهِ سیز چیسر؟ -122

1)400-

2)115

3)144-

 ذغا(4

Usingned char ch; 

Ch=-400; 

Printf(''%d'',ch); 

 ((www.baroot.comاسر( Blankتِ هؼٌای  ذزٍجی زسسَر سیز، چیسر؟ ) -123

1)ABCD 4
2)ABCD

3)4

4)4ABCD 

Printf(''%d'',printf(''%s'',''ABCD'')); 

 ((www.baroot.comاسر؟ ًازرسر کسام گشیٌِ سیز -124

زَاًس ٍرٍزی زاضسِ تاضس.ساسًسُ، هیزاتغ (1

ضَز.تزای تارگذاری ػولگزّا اسسفازُ هی operatorزسسَر (2

زر ٍراثر چٌسگاًِ، اجزای زَاتغ ساسًسُ اس راسر تِ چح اسر.(3

گیزز.اسسفازُ قزار هی، تزای زَاتغ هجاسی هَرز virtualزسسَر (4

 ٍ تِ صَرذ ٍرٍزی ٍ ذزٍجی، کسام زکِ تزًاهِ زرسر اسر؟ textجْر تاس کززى یک فایل هسٌی تِ ًام  -125

1) 

 
 ;

. '' '', )( & ;

iofstream s

s fopen test in out
  

                          

2)
  

 ;

. '' '',( :: :: );

fstream s

s open test ios in ios out
 

                                                                 

3)  

 
;

. ('' '');

fstream s

inouts open test
  

4)  

 
;

. '' '', :: :: );

iostream s

s fopen test ios in ios out9
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 ((www.baroot.comًوایس(تِ اتسسای لیسر اضارُ هی headکار قغؼِ تزًاهِ سیز، چیسر؟ ) -126

زرج زر صف خیًَسی(1

زرج زر اًسْای لیسر(2

زرج رز اتسسای یک لیسر غیززْی(3

 زرج زر خطسِ خیًَسی(4

new(p);

p data data;

p link head;

head p;

 

 



 ((www.baroot.comکززى یک گزٍُ تِ یک لیسر خیًَسی زٍعزفِ، چٌس ػول جایگشیي السم اسر؟تزای اضافِ  -127

1)1 2)2 3)3 4)4 

 زَاى ساذر؟ّای آى( هیگزُ، چٌس زرذر جسسجَی زٍزٍیی هسفاٍذ )اس لحاػ فزم زرذر ٍ تسٍى زَجِ تِ زازُ 3تا  -128

1)4 2)6 3)3 4)5 

 کٌس؟هطرص هی، زرذر سیز را Preorderکسام گشیٌِ خیوایص  -129

1)a b c d e f g h

2)d b g e a f h c

3)a b d e g c f h

4)d g e b h f c a 

 

 فزض کٌیس اػساز سیز، تِ زززیة اس چح تِ راسر زر یک زرذر جسسجَی زٍزٍیی ذالی زرج ضًَس، زرذر ًْایی کسام اسر؟ -130

1)  2)  

3)  4)  

 ((www.baroot.comّای ایي گزاف کسام اسر؟تاضس. زؼساز یالهی 2، 4، 3، 1، 2زر یک گزاف، زرجِ رئَس  -131

1)10 2)12 3)6 4)8 
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 ((www.baroot.comخیوایص ػوقی گزاف سیز چیسر؟ -132

1)a b c d e f g

2)b a c d e f g

3)a b d g e c f

4)a b d g f c e 

 ًیاسهٌس اسر؟ pushتِ ػثارذ خسًَسی زَسظ خطسِ خٌس ػول  A*B+C/D-E^(F*G)+Hتزای زثسیل  -133

1) 8 2) 14 

3) 16 4) 7 

 کٌین؟ای تزای لیسر هشتَر اسسفازُ هیّای زکزاری را اس لیسسی حذف کٌین، اس کسام ساذسار زازُچٌاًچِ ترَاّین زازُ -134

Heapزرذر  (2 زرذر جسسجَی زٍزٍیی (1

 صف (4 خطسِ (3

 ((www.baroot.comرٍ کسام اسر؟هاززیس هجاٍرزی گزاف رٍتِ -135

1) 
 
 
 
  

0 1 1
1 0 1
1 1 0

  

 

2)
 
 
 
  

0 1 0
0 0 1
1 0 1

 

3)
 
 
 
  

1 1 0
0 0 1
1 0 1

 4)
 
 
 
  

1 0 1
1 0 0
0 1 1

 

 زّس؟ػٌصز، کسام گشیٌِ ٍضؼیر خز ٍ ذالی تَزى صف را زرسر ًطاى هی 8زر یک صف حلقَی تا  -136

1) 4= r ;f 5ى ذالی تَز ;r  ٍ2 ;f .0 (2 خز تَزى= r ;f  7ذالی تَزى ;r  ٍ0 ;f .خز تَزى 

3) 2= r ;f  0ذالی تَزى ;r  ٍ0 ;f .1 (4 خز تَزى= r ;f  4ذالی تَزى ;r  ٍ3 ;f .خز تَزى 

*Aػثارذ  prefixهؼازل  -137 B C) F /( D E* G   کسام اسر؟www.baroot.com)) 

1) ABC DE*F*G/    2) BC /**ADEFG    

3) /**A BCDEFG  4) DEFG BC **/A    
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 ((www.baroot.comچگًَِ اسر؟ preorder  ٍpostorderخیوایص زرذر سیز تِ صَرذ  -138

1) 
preorder:ABDECFGHIJ

postorder:EDBFHJICA





  

2)
preorder:DEBAFCHGJI

postorder:EDBAFHJIGC





3)
preorder:EDBFHJICA

postorder:DEBAFCHGJI





4)
preorder:ABDECFGIHJ

postorder:EDBFHJICA





 

 ضًَس، زرذر حاصل کسام اسر؟ min-heapزر صَرزی کِ اػساز تِ زززیة اس چح تِ راسر ٍارز یک زرذر  -139

, , , , , ,14 17 14 16 11 15 10

1)  
2)  

3)  
4)  

 ((www.baroot.comکسام اسر؟ زؼساز ػٌاصز غیز صفز زر یک هاززیس سِ قغزی -140

1) n 2 3  2)n 3 2  3)
n(n ) 1

2
  4)

n(n ) 1
2

  

 ((www.baroot.comزر کسام گشیٌِ، ًَع ارزثاط زٍعزفِ ًاقص اسر؟ -141

 ایزلَیشیَى هاَّارُ(4 سینتی(3 زلفي(2 رازیَ(1

 گَیٌس.سهاى چٌس سیگٌال اعالػازی ٍجَز زارز، ضثکِ ........................... هیای کِ زر آى اهکاى ػثَر ّنتِ ضثکِ -142

1)Baseband 2)Broad band 3)Segment 4)Back bone 

 ((www.baroot.comضَز؟ازُ هیفتزای اًسقال اعالػاذ اسس Tokenزر کسام زَخَلَصی، اس  -143

1)Star 2)Bus 3)Mesh 4)Ring 

 ضَز.تِ یکسیگز، اس کاتل .......................... اسسفازُ هی Uplinkّا اس عزیق خَرذ تزای ازصال ّاب -144

1)Cross Over 2)Straight Through 3)Coaxial 4)Fiber Optic 
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 ((www.baroot.comگَیٌس.ّای زَلیسضسُ زر الیِ ضثکِ، ............................... هیتِ تسسِ -145

1)Datagram 2)Frame 3)Packet 4)Token 

 ((www.baroot.comزر کسام ضثکِ تیطسز اسر؟ (Collision)احسوال تزذَرز  -146

1)Ethernet 2)Token Ring 3)Apple Local Talk 4)Tcp/IP 

 ((www.baroot.com؟ًیسرزرسر  Client-Serverّای ّا، زر هَرز ضثکِکسام یک اس گشیٌِ -147

ضَز.اعالػاذ زوام کارتزاى، تِ صَرذ هسوزکش زر یک کاهدیَزز ًگْساری هی(1

زَاًس زسسزسی کارتزاى تِ هٌاتغ هرسلف را زؼییي ًوایس.هسیز ضثکِ، هی(2

ٍجَز زارز. Read only  ٍFullفقظ زٍ ًَع زسسزسی (3

زَاًس زاضسِ تاضس.کارتز هی 10تیطسز اس (4

148- Router کٌس؟زر کسام الیِ کار هیwww.baroot.com)) 

 اًسقال(4 ضثکِ(3 خیًَس زازُ(2 فیشیکی(1

 ضَز؟ّای الکسزًٍیکی اس یک کاهدیَزز تِ کاهدیَزز زیگز اسسفازُ هیکسام خزٍزکل، تزای ارسال خیام -149

1)SNMP 2)HTTP 3)NCP 4)SMTP 

 ((www.baroot.comتاضس؟کسام گشیٌِ زرسر هی -150

1)TCP کٌس.الیِ اًسقال کار هی، زر

2)Telnetکٌس.، خزٍزکلی اسر کِ اهکاى ارزثاط تا زلفي را تزقزار هی

3)FTP خزٍزکلی تزای هثازلِ خیام اس عزیق ،Mail Server .اسر

4)NCPّای هسل ، یکی اس خزٍزکلOSI .اسر
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