
حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

زبان ماشين وبرنامه سازي سيستم,زبانهاي ماشين وبرنامه سازي سيستم

يك ۱ ۲۵۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),رياضي (كاربردي ),مهندسي كامپيوتر(سخت
۱۱۱۵۱۹۲ - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )۱۱۱۵۱۱۱افزار)چندبخشي 

 کداميک از موارد زير است؟ 8(100)معادل مبناي ده عدد

10046416

1

۱234

-

....

 (مبنا) چيست؟M باشد ، M در مبناي ۴۳ برابر M در مبناي ۱۳ و ۳اگر حاصلضرب دو عدد 

6789

2

۱234

-

....

 بيتي است؟۱۶ بصورت ۱۶ برابر با کداميک از اعداد زير در مبناي ۲) در سيستم مکمل ۱۰ (در مبناي 256-عدد 

0100HFEFFHFF00H1000H

3

۱234

-

....

 چيست؟۱۶ در مبناي DXبعد از اجراي دستورات زير مقدار 

MOV   AX,-1

MOV   BX,10

IMUL   BX

0000HFFFFH000AHمشخص نيست

4

۱234

-

....

 دارد؟Quadwordيک سگمنت چند 

464212213

5

۱234

-

....

  چيست؟AH و ALپس از اجراي دستورات مقابل مقدار 

X   DB   0A2H

MOV   AX , 0502H

IDIV   X

AL=A2H , AH=DBHAL=05H , AH=02H

AL=F3H , AH=3CHAL=0AH , AH=08H

6

۱2

34

-

..

..
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

زبان ماشين وبرنامه سازي سيستم,زبانهاي ماشين وبرنامه سازي سيستم

يك ۱ ۲۵۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),رياضي (كاربردي ),مهندسي كامپيوتر(سخت
۱۱۱۵۱۹۲ - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )۱۱۱۵۱۱۱افزار)چندبخشي 

 چيست؟AXبعد از خاتمه اجراي دستورات زيرمحتواي 

MOV   CX,10

MOV   AX,1

MOV   DL,2

FOR:MUL   DL

CMP   AX,64

LOOPNE   FOR

641024100

7

۱234

-

....

کدام دستور مجازاست؟

XCHG  TEMP,SUMSTDDIV   10,VALUEIMUL   2

8

۱234

-

....

نتيجه دستور مقابل چيست؟

MOV   CL,2

MOV   AL,AAH

SHR   AL,CL

AL=2AH , CF=1AL=EAH , CF=1AL=2AH , CF=0AL=EAH, CF=0

9

۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

زبان ماشين وبرنامه سازي سيستم,زبانهاي ماشين وبرنامه سازي سيستم

يك ۱ ۲۵۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),رياضي (كاربردي ),مهندسي كامپيوتر(سخت
۱۱۱۵۱۹۲ - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )۱۱۱۵۱۱۱افزار)چندبخشي 

) باشد ، دستورات زيرمربوط  به چيست؟۷ و ۵ طول دو ضلع يک مثلث قائم الزاويه (با طولهاي  BX و AXاگر 

MOV   AX,5

MOV   BX,7

MUL   AX

MOV   CX,AX

MOV   AX,BX

MUL   BX

ADD   AX,CX

مساحت مثلثمربع طول وترطول وتر مثلثمحیط مثلث

10

۱234

-

....

 چه عددي است؟CL شود ، محتواي FFH عدد CLاگر بعداز اجراي دستور زير مقدار 

XOR    CL, OFH

FF0FF000

11

۱234

-

....

 چيست؟ALبعد از اجراي دستورات زيرمحتواي 

X          DB          20,50,114,16

MOV   DI,1

MOV   AL,20

ADD   X[DI],AL

MOV   AL,X[DI]

20702550

12

۱234

-

....

9   از 3  صفحه  92-1391  نیمسال اول   ۱۷۰۱/۱۷۰۱۷۵۱ 

w w w . P n u N e w s . c o m

www.PnuNews.com
www.PnuNews.net

http://www.PnuNews.com
http://pnunews.com
http://pnunews.net


حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

زبان ماشين وبرنامه سازي سيستم,زبانهاي ماشين وبرنامه سازي سيستم

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),رياضي (كاربردي ),مهندسي كامپيوتر(سخت
۱۱۱۵۱۹۲ - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )۱۱۱۵۱۱۱افزار)چندبخشي 

دستورات زير پياده سازي کداميک از موارد زير است؟

CMP   AX,23

JE   L1

CMP   BX,50

JG   L1

JMP   L2

L1:INC   AX

L2:

IF (AX=23  OR  BX>50) 

 AX=AX+1

IF (AX<>23  OR  BX<50) 

 AX=AX

IF (AX>=23  AND  BX<>50) 

 AX=AX+1

IF (AX<23  AND  BX>=50)

13

۱2

34

-

..

..

) چيست؟۱۶ (در مبناي BXبعد از اجراي دستورات زيرمحتواي 

MOV   BX,150

STC

ADC   BX,BX

30029930112D

14

۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

زبان ماشين وبرنامه سازي سيستم,زبانهاي ماشين وبرنامه سازي سيستم

يك ۱ ۲۵۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),رياضي (كاربردي ),مهندسي كامپيوتر(سخت
۱۱۱۵۱۹۲ - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )۱۱۱۵۱۱۱افزار)چندبخشي 

) چيست؟۱۶ (در مبناي AXبعد از اجراي دستورات زيرمحتواي 

STC

MOV   AX,1H

MOV   CL,8

RCL   AX,CL

FFFFH0000H0100H0180H

15

۱234

-

....

  بدون تغيير ساير بيت ها شود؟AXاجراي کدام دستور مي تواند باعث معکوس شدن بيت شماره صفر ثبات 

AND   AX,1AND   AX,FFFEHXOR   AX,1XOR   AX,FFFEH

16

۱234

-

....

PUSH و POP باشد، و درون اين سه روال از دستورات  NEAR از نوع PROC3  و FAR از نوع  PROC2 و PROC1اگر 

 چه تغييري مي کند؟SPاستفاده نشده باشد. بعد از اجراي تمام دستورات ذيل محتواي 

CALL   PROC1

CALL   PROC2

CALL   PROC3

CALL   PROC1

SP-10SP+10SP+5SP

17

۱234

-

....

LOCAL در ماکروها چه اهمیتی دارد؟استفاده از برچسب هاي 

براي راهنمایی کاربران مورد استفاده قرار می گیرند.

حجم برنامه را کاهش می دهند.

به خوانایی برنامه کمک می کنند.

LOCAL نباشند با بیش از یکبار فراخوانی ماکرو ، با خطا مواجه می شویم.اگر برچسبها 

18

۱

2

3

4

-

.

.

.

.
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

زبان ماشين وبرنامه سازي سيستم,زبانهاي ماشين وبرنامه سازي سيستم

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),رياضي (كاربردي ),مهندسي كامپيوتر(سخت
۱۱۱۵۱۹۲ - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )۱۱۱۵۱۱۱افزار)چندبخشي 

را در نظر بگيريد .  ماکروي زير

Mac1  macro n1,n2

Push   n1

Push   n2

Pop    n1

Pop    n2

Endm

چيست؟ AX,BX بعد از اجراي برنامه زير مقدار

MOV   AX,20
MOV    BX,10

MAC1   AX,BX

ax=10  ,  bx=20ax=10  ,  bx=10ax=20  ,  bx=10ax=20  ,  bx=20

19

۱234

-

....

 را محاسبه مي کند؟۱۶بر  dx کداميک از دستورات زير باقيمانده تقسيم محتواي

Or  dx,000fHAnd  dx,000fHAnd  dx,0008Or  dx,0008

20

۱234

-

....

چيست؟ AX,BX باشد، بعد از اجراي دستورالعمل هاي زير مقدار AX=5 و  BX=6 اگر دستورالعمل

PUSH  AX

PUSH  BX

POP   AX

POP   BX

AX=5  ,  BX=6AX=11  ,  BX=6AX=5  ,  BX=11AX=6   ,  BX=5

21

۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

زبان ماشين وبرنامه سازي سيستم,زبانهاي ماشين وبرنامه سازي سيستم

يك ۱ ۲۵۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),رياضي (كاربردي ),مهندسي كامپيوتر(سخت
۱۱۱۵۱۹۲ - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )۱۱۱۵۱۱۱افزار)چندبخشي 

دستورات زير چه کاري انجام مي دهد ؟

             STD

             LEA     DI,STR

             MOV   CX,100

NEXT: MOV   AL,’A’

             STOSB

             MOV   AL,’B’

             STOSB

             MOV   AL,’C’

             STOSB

              LOOP   NEXT

. کپی می کند STR را در انتهاي ABC بار رشته 100 

. کپی می کند STR را در C  کاراکتر100سپس  B  کاراکتر100سپس  A  کاراکتر100ابتدا 

 . کپی می کند STR را در ابتداي ABC یکبار رشته

. کپی می کند STR را در ابتداي ABC بار رشته 100

22

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

: کد زير را در نظر بگيريد

IRP     NUM, <1,2,1,2>

DW    NUM*NUM

ENDM

مجموع مقادير آرايه ايجاد شده چيست؟

103366

23

۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

زبان ماشين وبرنامه سازي سيستم,زبانهاي ماشين وبرنامه سازي سيستم

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),رياضي (كاربردي ),مهندسي كامپيوتر(سخت
۱۱۱۵۱۹۲ - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )۱۱۱۵۱۱۱افزار)چندبخشي 

CF را تغییر می دهد ؟کدامیک از دستورات زیر مقدار 

PUSHMOVSBRCRMOV

24

۱234

-

....

قطعه برنامه زير چه کاري انجام مي دهد؟

STRING     DB ‘the time & is now’

CLD

MOV        AL,’&’

MOV       CX, 15

LEA         DI,STRING

REPNE     SCASB

JNZ          NONE

DEC         DI

MOV       BYTE PTR[DI]. ‘*’

NONE:

.  تبديل مي نمايد*به STRING کاراکتر & را در رشته

.را مي شمارد STRING تعداد کاراکتر هاي & را در رشته

.را مي شمارد STRING   را در رشته*تعداد کاراکترهاي 

. را به & تبديل مي نمايد STRING را در رشته*اولين کاراکتر 

25

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

-1 نمايش دهد.DX را محاسبه و نتيجه را در Nبرنامه اي بنويسيد که با کمک يک روال فاکتوريل عدد 

سواالت تشريحي
 نمره۱,۴۰ 
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

زبان ماشين وبرنامه سازي سيستم,زبانهاي ماشين وبرنامه سازي سيستم

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),رياضي (كاربردي ),مهندسي كامپيوتر(سخت
۱۱۱۵۱۹۲ - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )۱۱۱۵۱۱۱افزار)چندبخشي 

برنامه اي بنويسيد که جمله اي را از ورودي بخواند وتمام کاراکترهاي جمله را ، با استفاده از دستورات منطقي ،
از حروف کوچک به حروف بزرگ تبديل کند.

 نمره۱,۴۰ -2

 نمره۱,۴۰ -3  را باهم جابجا کنيد. BL و  AL  با استفاده از دستورات پشته محتواي ثباتهاي

برنامه اي بنويسيد که جمله اي را کاراکتر به کاراکتر توسط توابع ورودي از صفحه کليد دريافت کند وتعداد
کاراکترهاي جمله راچاپ کند.(انتهاي جمله به نقطه ختم مي شود).

 نمره۱,۴۰ -4

برنامه مرتب سازي حبابي را بنويسيد؟  نمره۱,۴۰ -5
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