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 1صفحه  
 

 یآناتوم یاتکل

 قرار دارد؟ ن)قلب در کدام میان سینه (مدیاست ـ 1
 میانی د) فوقانی ج) خلفی ب) قدامی الف)

 کره مغزي کدام است؟بزرگترین رابط بین دو نیم ـ 2
 فورنیکس الف)
 ايجسم پینه ب)
 رابط سفید قدامی ج)
 رابط سفید خلفی د)

 سطح با کدام مهره است؟حد تحتانی نخاع در افراد بالغ هم ـ 3
 L5 د) L4 ج) L2 ب) T12 الف)

 هاي فرد آئورت شکمی است؟هاي شریانی زیر جزء شاخهکدامیک از شاخه ـ 4
 لومبار د) مزانتریک فوقانی ج) گونادال ب) رنال الف)

 ؟شودنمیخون وریدي کدامیک از احشاء زیر وارد کبد  ـ 5
 طحال د) روده کوچک ج) معده ب) کلیه الف)

 کند؟پیشابراه مرد از درون کدام عضو عبور می ـ 6
 جسم غاري آلت الف)
 مجراي دفران ب)
 غده پروستات ج)
 سمینال وزیکول د)

 بزرگترین عصب پاراسمپاتیک بدن کدام زوج مغزي است؟ ـ 7
 V د) VII ج) IX ب) X الف)

 گیرد؟عضله تراپزیوس از کدام زوج مغزي عصب می ـ 8
 XI د) X ج) VII ب) V الف)

 ؟باشدنمیکدامیک از اعصاب زیر مربوط به شبکه بازویی  ـ 9
 مدیان د) اولنار ج) فرنیک ب) رادیال الف)

 شود؟حس پوست صورت توسط کدام عصب مغزي تامین می ـ 10
 هیپوگلوسال د) واگ ج) فاسیال ب) تري ژمینال الف)

 تحتانی کدام است؟ شریان اصلی تغذیه کننده اندام ـ 11
 ساکرال میانی د) مزانتریک تحتانی ج) ایلیاك خارجی ب) ایلیاك داخلی الف)

 کند؟کدامیک از اعصاب زیر در مچ دست از درون تونل کارپال عبور می ـ 12
 رادیال د) اولنار ج) مدیان ب) آگزیالري الف)
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 2صفحه  
 

 ؟شودنمیکدامیک از اجزاي زیر جزء ساقه مغز محسوب  ـ 13
 مخچه د) مغز میانی ج) النخاعبصل ب) پل الف)

 شود؟عملکرد کدام گروه از عضالت زیر موجب فلکسیون مفصل زانو می ـ 14
 داخلی ران د) گلوته ال ج) خلفی ران ب) قدامی ران الف)

 شریان تیبیال خلفی اندام تحتانی در کدام محل قابل لمس است؟نبض  ـ 15
 جلوي مفصل مچ الف)
 عقب قوزك داخلی ب)
 عقب قوزك خارجی ج)
 جلوي میانه ساق د)

 

 یزیولوژيف

 ابد؟ییش میت ایمپالس عصبی با کاهش کدام مورد افزایسرعت هدا ـ 16
 ت خازنی غشاءیظرف )الف
 ییثابت فضا )ب
 ناسیونیلیزان میم )ج
 بریقطر ف )د

ولت باشد و غشاء فقط به سدیم نفوذپذیر میلی -50+ و پتاسیم 55اگر پتانسیل تعادل الکتروشیمیایی سدیم  ـ 17
 شود؟ولت میباشد، پتانسیل غشاي سلول چند میلی

 +90 )د +5/2 )ج -50 )ب +55 )الف

 هاي زیر رابطه معکوس دارد؟ساده با کدامیک از کمیتانتشار  ـ 18
 ضخامت غشا )الف
 سطح انتشار )ب
 اختالف غلظت ماده )ج
 حاللیت ماده در چربی )د

 ؟نیست هاي پتانسیل عملکدامیک از موارد زیر از ویژگی ـ 19
 شود.هاي حساس به ولتاژ ایجاد میدر اثر فعالیت کانال )الف
 یابد.میدر طول آکسون بدون تغییر انتقال  )ب
 هاي مختلف متفاوت است.آستانه شلیک آن در سلول )ج
 یابد.میبا افزایش شدت تحریک دامنه آن افزایش  )د

 هاي الکتریکی کدام ویژگی را دارند؟اتصاالت شکافدار در سیناپس ـ 20
 د.کننعمل میفیلتر  low-passبه صورت  )الف
 کنند.عمل میفیلتر  high-passبه صورت  )ب
 دهند.فقط پتانسیل عمل را انتقال می )ج
 دهند.طرفه انجام میانتقال سیگنال را فقط یک )د
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 3صفحه  
 

 دارد؟ کمتريکدام حس در حفظ قامت ایستاده انسان نقش  ـ 21
 تماس )د وضعی )ج دهلیزي )ب بینایی )الف

 کدام است؟انسان مهمترین نوروترانسمیتر تحریکی در مغز و نخاع  ـ 22
 نفریننوراپی )د دوپامین )ج گلوتامات )ب استیل کولین )الف

 شود؟میزان فیلتراسیون گلومرولی و جریان خون کلیوي می کاهشکدامیک منجر به  ـ 23
 تب )د پیري )ج هیپرگلیسمی )ب چاقی )الف

 دهد؟ي زیر فیلتراسیون گلومرولی را افزایش میکدام پدیده ـ 24
 انقباض آرتریول وابران )الف
 انقباض آرتریول آوران )ب
 اي قلبکاهش حجم ضربه )ج
 کاهش ضربان قلب )د

 باشد؟تقریبی چند درصد می کسر تخلیه قلب سالم یک فرد بالغ فیزیولوژیک در شرایط استراحت به طور ـ 25
 100 )د 80 )ج 65 )ب 50 )الف

 شود؟هاي خونی میکاهش فیلتراسیون در دیواره مویرگافزایش کدام فشار سبب  ـ 26
 ستاتیک مویرگیاهیدرو )الف
 اسمزي کلوئیدي پالسما )ب
 اسمزي کلوئیدي مایع میان بافتی )ج
 هاي لنفاويمویرگ )د

 شود؟با دو برابر شدن شعاع رگ، جریان خون چند برابر می ـ 27
 16 )د 8 )ج 4 )ب 2 )الف

کند، افزایش ارادي تعداد تنفس در دقیقه موجب بروز کدام حالت در کارمندي که پشت میز کار استراحت می ـ 28
 شود؟زیر می

 اسیدوز تنفسی )الف
 آلکالوز تنفسی )ب
 2PaOافزایش  )ج
 2PaCOافزایش  )د

 شود؟هاي شیمیائی محیطی میمورد در خون موجب تحریک گیرنده کاهش کدام ـ 29
 اکسیژن )د بیکربنات )ج کربنیک گاز )ب یون هیدروژن )الف

افزایش ناگهانی در غلظت پروتون مایع مول میلی 180متري،  5000با صعود غیرفعال از سطح دریا به ارتفاع  ـ 30
مول انحراف از میلی 30رسد، اما هنوز شود. بعد از مدت کوتاهی سیستم به تعادل میمغزي نخاعی ظاهر می

 سیستم چند است؟ Gainغلظت نرمال باقی است. 
 6 )د 18 )ج 5 )ب 30 )الف
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 4صفحه  
 

 علوم اعصاب

 در کدامیک از اعمال زیر نقش اساسی دارد؟ Reticular Activated System ـ 31
 چرخه خواب و بیداري )الف
 خوردن و آشامیدن )ب
 هاي حرکتیفعالیت )ج
 کنترل درجه حرارت بدن )د

 کدام بخش مغز است؟ (Sensory speach)مرکز حسی گفتار  ـ 32
 ناحیه ورنیکه )الف
 ناحیه بروکا )ب
 Post Coutral Gyrus ج)
 Pre Ceuteral Gyrus د)

 بجز:است،  Prefrontalهمه اعمال زیر مربوط به  ـ 33
 Executive Function الف)
 Exprince of Fear ب)
 Discision making ج)
 Intentionality د)

 باشد؟کدام ناحیه مغز می (Programing)ریزي حرکت ناحیه برنامه ـ 34
 Cingulate الف)
 Pre Motor Cortex ب)
 Pre Centeral Cortex ج)
 Post Centeral Cortex د)

 باشد؟اطالعات بینایی مربوط به دو چشم کدام ناحیه می Convergenceمحل  ـ 35
 در قشر بینایی V1ناحیه  )الف
 Thalamus ب)
 Chisma Optic ج)
 شبکیه )د

 اصالح خطاي حرکت در کدام ناحیه از مغز است؟ ـ 36
 Orbitoprefrontal الف)
 Somatosensory cortex ب)
 Anterior ciugulate ج)
 Primary motor cortex د)

 :بجزشود، در نیمکره چپ بیشتر پردازش میزیر هاي در فرد با غلبه نیمکره چپ همه فعالیت ـ 37
 Write hand control الف)
 speach ب)
 Holostic processing ج)
 Complex matematics د)
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 5صفحه  
 

 :بجزصحیح است،  )Explicit(در مورد حافظه آشکار  زیرهمه عبارات  ـ 38
 .گیري اولیه آن هیپوکامپ استمحل شکل )الف
 .شودمی (Events)شامل رویدادها  )ب
 .باشدمی (Fact)مربوط به حقایق  )ج
 .باشدمی (Skills)ها جزئی از مهارت )د

 باشد؟می زیرناحیه پردازش دید رنگی کدام ناحیه  ـ 39
 V3 د) V5 ج) V4 ب) V2 الف)

 گویند؟بریم، چه میبه حرکات ناگهانی چشم وقتی که نگاهمان را از روي یک شیء به شیء دیگر می ـ 40
 Saccade Movement الف)
 Pursuit Movement ب)
 Convergence Movement ج)
 Vestibular Movement د)

 شود؟اختالل در کدام مسیر عصبی زیر احتماال باعث اشکال در یادگیري حرکتی به طور موثر می ـ 41
 Vestibulocerebellar الف)
 Spinocerebellar ب)
 Tectocerebellar ج)
 Olivocerebellar د)

 شود به چه معنی است؟اي دیده میکه در بیماران مخچه dysdiadochokinesis ـ 42
 عدم توانایی در انجام حرکات متوالی پشت سر هم الف)
 عدم توانایی در رسیدن به نقطه مورد نظر ب)
 عدم توانایی در حفظ باالنس خود در هنگام حرکت ج)
 در هنگام استراحتلرزش غیر ارادي  د)

 ؟نیستکدام عصب مغزي زیر در انتقال حس چشایی دخیل  ـ 43
 XI د) X ج) IX ب) VII الف)

 ؟کندنمیاطالعات کدام حس زیر مستقیم از تاالموس عبور  ـ 44
 چشایی د) بویایی ج) شنوایی ب) بینایی الف)

 ها بارزتر است؟کدام ناحیه زیر در درك فروموننقش  ـ 45
 قشر شنوایی د) قشر بینایی ج) تاالموس ب) میگدالآ )الف

کدام ناحیه مغزش در . را انجام دهد )task(تسمّی خواهیم که با دست می fMRI از فردي در هنگام گرفتن ـ 46
 این حالت فعالیت بیشتري دارد؟

 ودمنبر 4ناحیه  الف)
 برودمن 17ناحیه  ب)
 برودمن 41ناحیه  ج)
 برودمن 1ناحیه  د)
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 6صفحه  
 

 زیر در مورد حس شنوایی درست است؟کدام گزینه  ـ 47
 روداطالعات هر گوش به صورت یک طرفه به مراکز باالتر عصبی می الف)
 روداطالعات هر گوش به صورت دو طرفه به مراکز باالتر عصبی می ب)
 الله گوش در تشخیص محل صوت دخالت ندارد ج)
 بل قابل شنیدن نیستاصوات با شدت صفر دسی د)

 کدام ناحیه زیر در پردازش اطالعات مربوط به حرکت محرك بینایی دخیل است؟ ـ 48
 V3A د) V8 ج) LO ب) V4 الف)

 :بجز ،یک نورون مشارکت دارندتمام موارد زیر در کدگذاري فایرینگ  ـ 49
 فرکانس پتانسیل عمل )الف
 دامنه پتانسیل عمل )ب
 میزان کلسیم وارد شده به پایانه )ج
 پتانسیل استراحت غشا )د

 :بجز ،دارند communicationها از طریق تمام موارد زیر با هم نورون ـ 50
 هارهایش اگزوزوم )د تصاالت شکافیا )ج تشکیل نانوتیوب )ب اتصاالت محکم )الف

 

 ینماش یادگیري

 گیري برابر صفر است؟) براي یک مساله تصمیمrisk Bayesدر کدام حالت ریسک بیز ( ـ 51
 د.نها هم پوشانی نداشته باشهاي دستهتوزیع نمونه الف)
 .تابع هزینه نسبت به پارامترهایش متقارن باشد ب)
 .پذیر باشدآموزشی به صورت خطی جداییمجموعه  ج)
 .بندي نمایدهاي آموزشی را بدون خطا دستهقاعده تصمیم بیز داده د)

𝒘𝒘𝑻𝑻𝒙𝒙 از صفحه zترین فاصله نقطه نزدیک ـ 52 =  :برابر است با 𝟎𝟎
Tw الف) z (2 ب/ || ||Tw z w (ج || || || ||w z (د / || ||Tw z w 

 گیري خروجی تعدادي درخت تصمیم است؟کدام گزینه نتیجه میانگین ـ 53
 افزایش بایاس الف)
 کاهش بایاس ب)
 افزایش واریانس ج)
 کاهش وارایانس د)

ص داده و یهاي نامناسب را تشخکنیم که ویژگیها، تالش میاز ویژگیدر هنگام انتخاب یک زیر مجموعه  ـ 54
 ؟نیستها حذف نماییم. کدام گزینه دلیل حذف این ویژگی

 براي کاهش واریانس مدل الف)
 براي کاهش بایاس مدل ب)
 هاي آزمونبینی روي نمونهافزایش سرعت پیش ج)
 براي افزایش تفسیرپذیري مدل د)
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 7صفحه  
 

 در مقایسه با رگرسیون معمولی درست است؟  regressionridgeکدام گزینه در مورد الگوریتم  ـ 55
 .است ترتر و واریانس بزرگداراي بایاس بزرگ egressionridge rالگوریتم  الف)
 .تر استتر و واریانس کوچکداراي بایاس بزرگ egressionridge rالگوریتم  ب)
 .تر استتر و واریانس کوچکداراي بایاس کوچک egressionridge rالگوریتم  ج)
 .تر استتر و واریانس بزرگداراي بایاس کوچک regression ridgeالگوریتم  د)

 کمک نماید؟ SVMتواند به کاهش بیش برازش در دسته بند هاي زیر میاز گزینه کدامیک ـ 56
 )variables slackبه کارگیري متغیرهاي کمکی ( الف)
 تنظیم نرخ جریمه به مقدار خیلی کوچک ب)
 هانرمال کردن داده ج)
 اياستفاده از تابع هسته چند جمله د)

 هاي تصمیم کمک نماید؟) در درختoverfittingدر کاهش بیش برازش ( تواندنمیکدام سیاست  ـ 57
 هرس درخت الف)
 تعداد نمونه در هر گره برگ اعمال محدودیت وجود حداقل ب)
 اعمال محدودیت حداکثر عمق درخت ج)
 دنهاي هر گره خالص (تنها داراي یک برچسب) باشاطمینان از اینکه برچسب د)

پذیر هستند یک دسته بند داده در فضاي دوبعدي که به صورت خطی جدایی mفرض کنید با استفاده از  ـ 58
 دهیم و پس از آموزش تنها دو بردار پشتیبان بدستیبان با حاشیه سخت را آموزش میماشین بردار پشت

 تدا آموزشبکنیم و دوباره دسته بند را از اآید. حال یک نمونه جدید به مجموعه آموزشی اضافه میمی
ي بیشترین تعداد بردارها ،پذیر هستند) داده آموزشی به صورت خطی جداییm+1دهیم. با فرض اینکه (می
 ) داده آموزشی چند تا است؟m+1یبان این دسته بند پس از آموزش با (تپش

 m+1 د) m ج) 3 ب) 2 الف)

�𝒚𝒚مساله رگرسیون یک متغیره  ـ 59 = 𝒘𝒘𝒙𝒙  کهw  یک عدد حقیقی وx ول طبه  سطري یک بردارm  شاملm  نمونه
𝑳𝑳(𝒘𝒘)ر این مساله تابع زیان برابر است با آموزشی است را در نظر بگیرید. د = 𝟏𝟏

𝒎𝒎
‖𝒚𝒚� − 𝒚𝒚‖𝟐𝟐 کدام گزینه زیر .

 درست است؟

(𝑤𝑤)�𝜕𝜕𝜕� الف)
𝜕𝜕𝑤𝑤

= 1
𝑚𝑚

(𝑦𝑦� − 𝑦𝑦)𝑥𝑥𝑇𝑇 
(𝑤𝑤)�𝜕𝜕𝜕� ب)

𝜕𝜕𝑤𝑤
= 1

𝑚𝑚
(𝑦𝑦� − 𝑦𝑦)𝑥𝑥 

(𝑤𝑤)�𝜕𝜕𝜕� ج)
𝜕𝜕𝑤𝑤

= 2
𝑚𝑚

(𝑦𝑦� − 𝑦𝑦)𝑥𝑥𝑇𝑇 
(𝑤𝑤)�𝜕𝜕𝜕� د)

𝜕𝜕𝑤𝑤
= 2

𝑚𝑚
(𝑦𝑦� − 𝑦𝑦)𝑥𝑥 

 را دارد؟هاي زیر از ویژگی کدامیکیک ماتریس هسته  ـ 60
 پذیروارون الف)
 متقارن ب)
 دست کم یک مقدار ویژه نامنفی دارد ج)
 هاي ماتریس مثبت هستندهمه درایه د)
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 8صفحه  
 

 100اي درجه اید که متغیر هدف در دادگان آموزش از یک مدل چندجملهفرض کنید با تحلیل متوجه شده ـ 61
ت کدام تاس 10هاي آموزشی ویژگی در مساله موجود است و تعداد نمونهکند. با فرض اینکه تنها یک تبعیت می

 د؟شومدل براي حل این مساله پیشنهاد می
 1درجه  د) 5درجه  ج) 100درجه  ب) 10درجه  الف)

 کدام مورد صحیح است؟ -meanskبندي در خوشه ـ 62
 پاسخ نهایی از مقداردهی اولیه مستقل است. الف)
 مقدار تابع هزینه ممکن است افزایشی باشد. ب)
 شود.حتما همگرا می ج)
 هایی مناسب است که تابع هزینه را کمینه کند.تعداد خوشه د)

باشد و  25هاي آموزشی بندي از ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. اگر تعداد نمونهدر یک مساله دسته ـ 63
 کدام مورد زیر صحیح است؟ ،پشتیبان حاصل شده باشدبردار  20

 هاي آزمایشی خواهیم داشتدقت قابل قبولی روي داده الف)
 مدل احتماال بیش برازش شده است ب)
 هاي پرت آزمایش مقاوم شده استمدل در مقابل داده ج)
 کدامهیچ د)

 از راهکارهاي زیر براي تنظیم ابرپارامترهاي یک مدل صحیح است؟ کدامیک ـ 64
 دهداستفاده از مقداري که بهترین دقت روي مجموعه آزمایش را می الف)
 دهداستفاده از مقداري که بهترین دقت روي مجموعه آموزش را می ب)
 استفاده از اعتبارسنجی متقابل ج)
 است تنظیم نشود براي اطمینان از عدم بیش برازش بهتر د)

دنباله مشاهدات به صورت زیر  bو  aو دو عمل  3و  2و  1حالت  3با  -learningQدر روش یادگیري تقویتی  ـ 65
 بوده است:

(1, a) → reward=1, (3, b) →  reward=-1, (1, a) →  reward=1, (3, a) 

 Q(1,a) مقدار Qبا فرض صفر بودن مقدار اولیه  شود.پاداشی است که در هر مرحله کسب می rewardکه 
 است. 1و نرخ آموزش  0,9 شود؟ فرض کنید نرخ تخفیفچقدر تخمین زده می

 -1/0 )د 1/0 )ج 2 ب) 1 الف)

ها تعداد بیشتري داده در خود دارد بندي دو کالسه که یکی از کالسبراي ارزیابی راه حل یک مساله دسته ـ 66
 تر است؟از معیارهاي زیر مناسب کدامیک

 دقت الف)
 یادآوري ب)
 صحت ج)
 ROCمساحت زیر نمودار  د)
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درصد داشته باشد در  50که دسته بند پایه در یک مساله دو کالسه دقتی باالي از موارد زیر درصورتی کدامیک ـ 67
 صحیح است؟ AdaBoostالگوریتم 

 تواند به صفر نزدیک شود.خطاي آموزش به قدر کافی می الف)
 تر است.هاي سادهدر هر تکرار الگوریتم تمرکز آموزش روي داده ب)
 شود.از میانگین ساده براي ترکیب دسته بندهاي پایه استفاده می ج)
 یابد.هاي پایه واریانس افزایش میبا افزایش یادگیرنده د)

𝑲𝑲(𝒙𝒙,𝒙𝒙′) اي با هستهیادگیرنده ـ 68 = (𝟏𝟏 + 𝒙𝒙𝑻𝑻𝒙𝒙′)𝟐𝟐 هاي را در نظر بگیرید که دادهx  در فضايd  .بعدي هستند
 این یادگیرنده چقدر است؟ VCحداکثر بعد 

 d×d + d -1 د) d×d + d + 1 ج) d×d + 1 ب) d×d الف)

 0و  0و  0و  0,25و  0,25 حاشیه سخت مقادیر ضرایب الگرانژ به ترتیب برابر بادر یک ماشین بردار پشتیبان با  ـ 69
و  1ها به ترتیب ) باشد و برچسب1, 3) و (3, 1است. در صورتی که داده اول و دوم دادگان آموزش به ترتیب (

 کدام است؟ bو  wباشند مقدار  -1
 (0.5-,0.5) , 0 الف)
 (0.5-,0.5) , 1 ب)
 (0.5,0.5-) , 0 ج)
 (0.5,0.5-) , 1 د)

 در تجزیه بایاس/واریانس کدام مورد زیر صحیح است؟ ـ 70
 شود.افزایش بایاس باعث بیش برازش می الف)
 پذیر است.افزایش واریانس با کاهش پیچیدگی مدل امکان ب)
 شود.کاهش توامان بایاس و واریانس باعث کاهش خطاي تست می ج)
 واریانس در اختیار یادگیرنده نیست.کنترل  د)

 

 یعصب يهاشبکه در یهوش مصنوع

را در نظر بگیرید. فرض کنید متغیرها تصادفی دودویی  C → B → Aشبکه بیزي به صورت زنجیره علی  ـ 71
 داریم:زیر را در دست است. عالوه بر آن احتماالت  0,5 برابر با T=Aهستند. همینطور احتمال 

0,9 = )A=T |B=T (P 
0,6 ) =A=F | B=T(P 
1 ) =B=T | C=T(P 
0 ) = B=F| C=T(P 

 کدام است؟ C=F|A=T (P مقدار احتمال (
 %50 د) %30 ج) %25 ب) %20 الف)

بدست ) 3, -1, 2فرض کنید در یک مساله از رگرسیون لجیستیک استفاده شده است و بردار وزن برابر با ( ـ 72
 کدام است؟ x = |1= y(P)0،1,  1( ( آمده است. احتمال

 2e / (2e+1(  د) e / (21+1(  ج) (e+1 / (e  ب) e / )1+1(  الف)
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 از راهکارهاي زیر در حل این مشکل موثر است؟ کدامیکدر یک مساله رگرسیون بیش برازش رخ داده است.  ـ 73
 یادگیريهاي افزایش نمونه الف)
 کاهش پیچیدگی مدل ب)
 سازيمنظم ج)
 هر سه مورد د)

هاي هاي متفاوت و از جنسها با مقیاساز دسته بندهاي زیر براي مسایلی مناسب است که ویژگی کدامیک ـ 74
 متفاوت در آنها وجود دارد؟

 کدامهیچ د) نایو بیز ج) پرسپترون ب) درخت تصمیم الف)

 دار زیر را در نظر بگیرید:هاي جهتیک شبکه بیزي با یال ـ 75
)}C  ,F) ,(E  ,C) ,(D  ,C) ,(C  ,B) ,(C  ,A{( 

 شوند؟کدام دو متغیر از هم مستقل می Dبا فرض مشاهده شدن 
 کدامهیچ د) F , A ج) F , E ب) A , B الف)

 ؟است درستنااز موارد زیر در مورد شبکه بیزي  کدامیک ـ 76
 دار بدون دور است.یک گراف جهت الف)
 است. NP-Hard در حالت کلی استنتاج احتمالی در آن ب)
 هاي ممکن از روي ساختار آن قابل استنتاج است.همه استقالل شرطی ج)
 شود.از آن براي نمایش توزیع توام متغیرهاي تصادفی استفاده می د)

 توان بر اساس قاعده تجزیه ادغام نمود؟هاي زیر را میاز جفت گزاره کدامیک ـ 77
)1 (B¬ , (C ⇒A∧B) 
)2 (C¬ , (C ⇒A∨B) 

)3 (A , (C ⇒A∧B) 
 کدامهیچ د) 3مورد  ج) 2مورد  ب) 1مورد  الف)

 اي کاراتر است؟پایگاه دانش گزارههاي استنتاج منطقی زیر در یک از روش کدامیک ـ 78
 Forwardجلو رونده  الف)
 Backwardعقب رونده  ب)
 بر اساس شمارش ج)
 کدام مزیتی نسبت به دیگري نداردهیچ د)

 هاي بدون جهتی به صورت زیر موجود باشد:فرض کنید در گراف یال ـ 79
)}F  ,E) ,(F  ,D) ,(E  ,D) ,(E  ,C) ,(D  ,B) ,( C, A) ,(B  ,A{( 

یود قشود مساله ارضاي اي با گراف قیود داده شده باعث میمسئلهاز متغیرها در  کدامیکسازي روي مشروط
 اي قابل حل باشد؟در زمان چندجمله

 کدامهیچ د) A ج) B ب) D الف)
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اي است که تخصیص مقادیر بولی به متغیرها به گونهفرض کنید مساله ارضاي قیود منطقی زیر را داریم. هدف  ـ 80
 از متغیرها اولویت باالتري براي مقداردهی شدن دارد؟ کدامیکفرمول درست شود. 

(a∨b¬∨c¬)∧)b∨c∨d)∧) b¬∨d∨f) 
 d د) c ج) b ب) a الف)

ها حداکثر هزینه سازگارسازي یالبست با استفاده از در مساله ارضاي قیود براي تشخیص زودهنگام بن ـ 81
 متغیر چقدر است؟ nو  dمحاسباتی سازگارسازي یک یال براي دامنه با اندازه 

 2n(O( د) d(O( ج) 2d(O( ب) nd(O( الف)

گره ریشه از  م.کنیاي استفاده میفرض کنید از هرس آلفا/بتا براي محاسبه مقادیر درخت جستجوي خصمانه ـ 82
رسیم. مقدار هاي درخت میجنس بیشینه و سطح بعد از جنس کمینه است. همینطور در سطح بعدي به برگ

 از موارد زیر صحیح است؟ کدامیکشود. تعیین می 5و  3ارزش اولین و دومین فرزندان ریشه برابر با 
 است. 5مقدار آلفا در این لحظه برابر با  الف)
 است. 5ن لحظه برابر با مقدار بتا در ای ب)
 است. 3مقدار آلفا در این لحظه برابر با  ج)
 است. 3مقدار بتا در این لحظه برابر با  د)

 از موارد زیر صحیح است؟ کدامیک ـ 83
 جستجوي محلی همواره بهینه است. )الف
 است.اي ) داراي مصرف حافظه چندجملهIDSسازي تکرار شونده (روش عمیق )ب
 جستجوي عمق اول همواره کامل است. )ج
 هر تابع مکاشفه مجاز حتما یکنوا هم هست. )د

 کدامیکمساله جستجویی را در نظر بگیرید که تابع مکاشفه و هزینه هر حالت به صورت زیر داده شده است.  ـ 84
براي  (g) مقدار تابع هزینه شود؟مبتنی بر جستجوي درختی انتخاب می *A از حاالت براي گسترش در

ها ي این حالتبرا (h) است. همینطور مقدار تابع مکاشفه 8و  10و  9و  2به ترتیب برابر با  4تا  1هاي باز حالت
 .است 8و  5و  10و  22به ترتیب برابر با 

 4 )د 3 )ج 2 )ب 1 )الف

 هاي نامساوي اعمال بهینه است؟ تحت هزینههاي جستجوي زیر از الگوریتم کدامیک ـ 85
 DFSعمق اول  الف)
 BFSسطح اول  ب)
 UCSهزینه یکنواخت  ج)
 بر اساس تابع مکاشفه دلخواه A* د)

 برد؟ به کار )Overfitting( براي کاهش بیش برازش تواننمی را هاي زیراز گزینه کدامیک ـ 86
 )SGDبه جاي روش نزول در امتداد گرادیان تصادفی ( Adamسازي استفاده از روش بهینه الف)

 (Data Augmentation) افزودن داده آموزشی )ب
 (Batch Normalization)ها نرمال کردن دسته )ج
 Dropoutاستفاده از  د)
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و در الیه خروجی  tanhفعال ساز واحد با تابع  400با یک الیه مخفی داریم که در الیه مخفی  RNNیک شبکه  ـ 87
بعدي  300از بردارهاي  Tیک واحد با تابع فعال ساز سیگمویید دارد. ورودي این شبکه، یک دنباله به طول 

 ادگیرياست. اگر تمام واحدهاي شبکه از بایاس استفاده کنند. این شبکه داراي چند پارامتر (وزن) قابل ی
 است؟

 120801 الف)
 T×120801 ب)
 120400 ج)
 T×120400 د)

 (ناپدیدشدن) گرادیان شود؟ تواند منجر به پدیده محو از توابع فعال ساز زیر می کدامیک ـ 88
 Softplus د) Relu Leaky ج) Tanh ب) Relu الف)

 شوند؟تر اجرا میزیر سریع هاياز الیه کدامیکخواهیم زمان اجراي شبکه کانولوشن را محک بزنیم. می ـ 89
 الیه کانولوشن الف)
 pooling-maxالیه  ب)
 -poolingaverageالیه  ج)
 )normalization Batchسازي دسته (الیه نرمال د)

ساز معتبر جهت آموزش یک شبکه عصبی براي یک کاربرد واقعی هاي زیر یک تابع فعالاز گزینه کدامیک ـ 90
 است؟

 a(x)=-min(2, x) الف)
 a(x)=0.9x+1 ب)
 a(x)=max(x, 0.1x) if x < 0, a(x)=min(x, 0.1x) if x >= 0 ج)
 a(x)=min(x, 0.2x) if x < 0, a(x)=max(x, 0.2x) if x >= 0 د)

زیر در مورد این  کند. کدام گزینهرا در نظر بگیرید که به خوبی تصویر پرتقال را تولید می GANیک شبکه  ـ 91
 ؟نیستشبکه درست 

 ، یادگیري تصویر پرتقال است.GANهدف شبکه مولد  الف)
 تواند تصویر پرتقال را از غیر پرتقال تشخیص دهد.می GANشبکه دسته بند در  ب)
 شود.، خطاي دسته بند آن به یک مقدار ثابت همگرا میGANپس از آموزش شبکه  ج)
 تصاویر پرتقالی را که ندیده است تولید نماید.تواند می GANشبکه مولد  د)

) استفاده Sigmoidساز سیگمویید (که از تابع فعال ) را در نظر بگیریدfeedforwardخور (یک شبکه پیش ـ 92
 در هنگام انتشار گرادیان به عقب، کدام ویژگی زیر در مورد گرادیان برقرار است؟ کند.می

 کند.یابد اما عالمت آن تغییر نمیگرادیان افزایش میاندازه  الف)
 کند.یابد و عالمت آن تغییر میاندازه گرادیان افزایش می ب)
 کند.یابد اما عالمت آن تغییر نمیاندازه گرادیان کاهش می ج)
 کند.یابد و عالمت آن تغییر میاندازه گرادیان کاهش می د)
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هاي مولد و دسته بند است و پارامترهاي شبکه Wشود؟ کمینه می از توابع زیان زیر کدامیک NGAدر شبکه  ـ 93

G  شبکه مولد وD  شبکه دسته بند و)k(z  نمونهk .ام شبکه مولد است 

𝐿𝐿(𝑤𝑤) الف) = 1
𝑚𝑚
∑ log �1 − 𝐷𝐷 �𝐺𝐺�𝑧𝑧(𝑘𝑘)���𝑘𝑘 

𝐿𝐿(𝑤𝑤) ب) = − 1
𝑚𝑚
∑ log (𝐷𝐷(𝐺𝐺(𝑧𝑧(𝑘𝑘))))𝑘𝑘 

𝐿𝐿(𝑤𝑤) ج) = 1
𝑚𝑚
∑ log (1 − 𝐺𝐺(𝐷𝐷(𝑧𝑧(𝑘𝑘))))𝑘𝑘 

𝐿𝐿(𝑤𝑤) د) = − 1
𝑚𝑚
∑ log (𝐺𝐺(𝐷𝐷(𝑧𝑧(𝑘𝑘))))𝑘𝑘 

 ) درست است؟normalization) Batchسازي دسته کدام گزینه درباره نرمال ـ 94

 .است dropoutسازي دسته شکل دیگري از نرمال الف)
 .کندتر میسازي دسته آموزش را سریعنرمال ب)
 .شودها محاسبه میسازي دسته، میانگین روي ویژگیدر نرمال ج)
 دهد.ها را برابر صفر قرار میسازي دسته، یک تبدیل غیرخطی است که میانگین دادهنرمال د)

) با یک الیه کانولوشن را در نظر بگیرید. کدام گزینه درباره این خروجی شبکه CNNیک شبکه کانولوشنی ( ـ 95

 درست است؟

 مستقل از مقیاس است الف)
 ش استمستقل از چرخ ب)
 مستقل از جابجایی است ج)
 هر سه مورد د)

هاي از الیه کدامیک) را که ورودي آن تصاویر خاکستري است را در نظر بگیرید. CNNشبکه کانولوشنی ( یک ـ 96

 جهت آموزش شبکه نیاز دارد؟ کمتريزیر تعداد پارامترهاي 

 3×3فیلتر  10الیه کانولوشن با  الف)
 5×5فیلتر  8کانولوشن با  الیه ب)
 کندتبدیل می 5.×5را به تصاویر  10×10که تصاویر  pooling-maxالیه  ج)
 کندواحد خروجی نگاشت می 4واحد مخفی به  20از  که  متصلالیه کامال د)

 کند؟سازي زیر از گشتاور مرتبه اول استفاده میهاي بهینهاز روش کدامیک ـ 97

 نزول در امتداد گرادیان تصادفی الف)
 Adam ب)
 RMSProp ج)
 Newton-Gauss د)
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درصد است.  42درصد و روي مجموعه آزمون  100دقت یک شبکه آموزش دیده شده روي مجموعه آموزشی  ـ 98
 توان براي کم کردن این فاصله دقت به کاربرد؟هاي زیر را میاز گزینه کدامیک

 GANشبکه  الف)
 Dropout ب)
 تابع فعال ساز سیگمویید ج)
 RMSPropساز بهینه د)

 هاي عصبی چیست؟) در آموزش شبکهearly stoppingفایده اصلی توقف سریع ( ـ 99
 دقت بهتر آموزش )الف
 جلوگیري از همگرایی به بهینه محلی )ب
 دقت بهتر آزمایش )ج
 هر سه مورد )د

با احتساب بایاس چند  1×1یک فیلتر  باشد 64×64×16در یک شبکه کانولوشن، اگر اندازه تصویر ورودي  ـ 100
 پارامتر قابل یادگیري دارد؟

 2 الف)
 1 ب)
 4097 ج)
 17 د)

 موفق باشید
 


