
 کدام گزینه غلط است؟ _ ۱

 ✓مسائل ریاضی است.فقط در یادگیری سریع و حل هوشمندی  .1

 هوش به تمام ابعاد زندگی انسان ها مربوط میشود.  .2

 هوش انسان ترکیبی از توانایی های او است.  .3
 های انسان میتوان به توانایی یادگیری و ساز گاری انسان اشاره کرد.از مهم ترین توانایی  .4

 می نامند.  و اطالعات از محیط پیرامون و استفاده از آن هارا......دریافت قوانین _ ۲

 ✓یادگیری .1

 سازگاری .2

 درک  .3

 خود اگاهی  .4

 به صورت پویا و گذر از مشکالتی که برای انسان پیش می آید چه نام دارد؟  توانایی انطباق با محیط پیرامون ۳

 یادگاری .1

 ✓سازگاری .2

 درک  .3
 خوداگاهی .4

 دهند؟ _سیستم های هوشمند  وظایف خود را به کمک کدام مفهوم انجام می ۴

 ✓عامل .1

 پردازنده .2

 ریزپردازنده  .3

4. CPU 

و فقط قادر است در برابر برخی از نشانه ها و پیام ها واکنش هایی  _کدام نوع تعامل در سطح پایینی از هوشمندی قرار دارد5

 ساده از خود نشان دهد؟

 ✓سادهواکنشی  .1

 مبتنی بر مدل .2
 مبتنی بر هدف  .3

 مبتنی بر سود مندی .4

 _این مثال بر کدام عامل هوشمند داللت دارد؟۶

زیند که امن تر از و یا کمتر این ترافیک  »خودروی خودران برای رسیدن به مقصد از بین مسیرهای مختلف مسیری را بر می گ

 را داشته باشد« 

 واکنشی ساده  .1

 مبتنی بر مدل .2
 مبتنی بر هدف  .3

 ✓مندیمبتنی بر سود  .4

 ؟گیری عالوه بر اطالعات گذشته و فعلی به وضعیت اطالعات مطلوب نیز نیازمند استکدام عامل هوشمندی برای تصمیم_ ۷

 واکنشی ساده  .1
 مبتنی بر مدل .2

 ✓هدف مبتنی بر  .3

 مبتنی بر سودمندی  .4

 است بازی شطرنج از نوع کدام عامل برنامه  _ ۸

 واکنشی ساده  .1



 مبتنی بر مدل .2
 مبتنی بر هدف  .3

 ✓مندیمبتنی بر سود  .4

 است؟ شویی هوشمند مبتنی بر کدام عامل ماشین لباس _ ۹

 واکنشی ساده  .1

 ✓مبتنی بر  .2

 مبتنی بر هدف  .3
 مبتنی بر سودمندی  .4

 جنبه مختلف معرفی شده است؟ هوش انسان چند برای _ ۱۰

1. ۶ 
2. ۸ 

3. ۹✓ 

4. ۱۰ 

 کدام جنبه هوش عبارت زیر را توجیه می کند؟ _ ۱۱

 قدرت تشخیص تصاویر و تجسم فضایی اشیا را دارند و جهت یابی خوبی دارند« » 

 ریاضی _ منطق  .1
 کالمی_زبانی .2

 ✓فضایی_دیداری .3

 میان فردی _ارتباطی  .4

 کدام جنبه هوش داللت بر جمله زیر را دارد؟ _ ۱۲

 است«و سیاستمداران موفق بارز  فروشندگان،مشاوران  هوش در روانشناسان،این جنبه از » 

 منطق_ریاضی  .1

 کالمی_زبانی .2
 فضایی_دیداری  .3

 ✓میان فردی_ارتباطی .4

 ؟کدام تعریف کامل تری از هوش مصنوعی است_ ۱۳

 شاخه ای از علم رایانه است  .1

 افزار ها شده است باعث توسعه نرم .2

 رفتار های هوشمندانه انسان دارد سعی در تقلید  .3
سازی توانایی های های هوشمند با شبیهای از علم رایانه است که ضمن مطالعه و توسعه نرم افزارها و استفادهشاخه .4

 ✓.انسان در ماشین سعی در تقلید رفتار های هوشمندانه انسان دارد

 است؟در مورد آزمون سنجش میزان هوشمندی ماشین کدام گزینه صحیح _ ۱۴

 ✓یک شخص به عنوان قاضی با یک ماشین و یک انسان گفتگو می کند. .1

 . کندماشین با یک قاضی و یک انسان گفتگو می  .2
 کند. انسان با یک قاضی و یک ماشین گفتگو می  .3
 هیچکدام  .4

به آن چه  _اگر هوش مصنوعی فقط بر مسئله و شرایط خاصی تمرکز داشته باشد و در یک حوزه خاص کاری را انجام دهد ۱۵

 می گویند؟

 هوش مصنوعی تک بعدی  .1
 کاره هوش مصنوعی تک .2



 هوش مصنوعی قوی  .3

 ✓ضعیفهوش مصنوعی  .4

 یک سطح باالتر از هوش مصنوعی محدود چه نام دارد؟ _ ۱۶

 هوش مصنوعی ضعیف  .1
 فراموش .2

 ✓عمومیهوش مصنوعی  .3

 ۳و۲گزینه  .4

 )به ترتیب از راست به چپ(  . باشدکدام گزینه نشان دهنده صحیح سیر تحول هوش مصنوعی می_ ۱۷

 عمومی«محدود« فراهوش .1

 ✓محدود«قوی«فراهوش .2

 قوی«محدود«فراهوش  .3
 عمومی«محدود«قوی  .4

_جهان مملو از هوش مصنوعی....... است و پژوهشگران در مرحله انتقال از هوش مصنوعی....... به هوش مصنوعی.....  ۱۸

 هستند.

 ✓محدود_محدود_عمومی .1

 عمومی_محدود_محدود .2
 عمومی_محدود_عمومی  .3
 محدود_محدود_فراهوش .4

 _هوش انسان در کدام دسته بندی قرار دارد؟ ۱۹

 محدود .1

 ✓عمومی .2

 فراهوش  .3
 ضعیف .4

 _انتظار می رود در سالهای آینده کدام بخش ها بیشترین میزان افزایش تقاضا برای شغل های هوشمند را داشته باشند؟۲۰

 ✓عمومی_اموزشبهداشت _خدمات  .1

 بهداشت گردشگری .2

 آموزشی_مشاغل خطرناک .3
 اموزشی_محیط زیست_بهداشت  .4

 کدام گزینه در مورد کاربرد هوش مصنوعی در حوزه شغلی صحیح است؟ _ ۲۱

 شود شغل هایی که مناسب انسان نیست حذف شودهوش مصنوعی باعث می .1
 کنندهوش مصنوعی شغل های باالتر با بازدهی بهتر می  .2
های خاصی نیاز دارند و حتی ممکن است از انسان وقت کمتری  کنند که به مهارتغل های ایجاد میهوش مصنوعی ش .3

 بگیرند 

 ✓مواردهمه  .4

 است؟پیشرفته ترین فناوری هوش مصنوعی مربوط به کدام _ ۲۲

 انسان ها   .1
 حیوانات .2

 ✓هاربات  .3

 هیچکدام  .4

 _مزایای خودروهای خودران کدام است؟ ۲۳



 _افزایش ظرفیت داخل خودرو _کاهش مصرف سوخت و ترافیکامنیت سفر و آسودگی خیال  .1
 ها_ کاهش کرایه  به مقصدکاهش آلودگی _ کاهش زمان رسیدن  .2
 پلیس_ حذف راننده و  کاهش تصادفات .3

 ✓مواردهمه  .4

 است?کدام !hello worldمهمترین مزیت برنامه _ ۲۴

 ✓است شود و برنامه ساده یک خروجی ساده روی صفحه نمایش چاپ می .1

 ن استارزا .2
 به راحتی قابل دسترس است. .3

 کاربرد زیادی دارد.  .4

 کدام گزینه زبان مخصوص برنامه ریزی هوش مصنوعی است؟ _ ۲۵

1. Lisp 

 پرولوگ  .2

3. Prolog_lisp  ✓ 

 جاوا  .4

 از کدام گزینه به عنوان داده ورودی برای برنامه های هوش مصنوعی می توان استفاده کرد؟_ ۲۶

 نشانه_صدا .1
 المسه .2

 بو_مزه .3

 ✓مواردهمه  .4

 خروجی حاصل از برنامه هوش مصنوعی کدام است؟ _ ۲۷

 چاپ_صوتی .1
 تصویری  .2
 حرکتی .3

 ✓مواردهمه  .4

 مهم ترین و قدیمی ترین زبان برنامه نویسی منطقی در زمینه هوش مصنوعی کدام است؟  ۱_ ۲۸

1. Lisp 

 ✓پرولوگ .2

3. Prolog_lisp 

 جاوا  .4

 منطقی برای استنباط حقایق جدید بیان می شوند. _مسئله ها در پرولوگ به صورت.....۲۹

 حقایق  .1
2. Rule 

 قواعد .3

 ✓(rule( و قواعد )factحقایق) .4

 _کدام گزینه صحیح است؟۳۰

 در بخش بیان حقایق باید خاص اشیا و روابط صریح بین اشیا با دقت توصیف شوند. .1
 زوابط ضمنی بین اشیا بیان می شود برای بیان قواعد .2
 شود وجو سواالتی در مورد روابط بین اشیا پرسیده میدر بخش پرس  .3

 ✓مواردهمه  .4

 ای جدید است؟ های رایانه های جدید بازیکدام از ویژگی_ ۳۱



 گرافیک سه بعدی .1
 کنترل بازی  .2

 ✓گزینه یک و دو  .3

 هیچ کدام .4

ترین جزئیات بازی حساس هستند و از این جزئیات ای به کوچکرایانه امروزه با استفاده از کدام هوش مصنوعی رقبای _ ۳۲

 علیه رقیب استفاده می کنند؟

 هدف گرا .1

 ✓گرارویداد  .2

 گزینه یک و دو   .3

 هیچکدام  .4

 کدام گزینه بیانگر واقعیت افزوده است؟_ ۳۳

 محیط واقعی .1

 محتوای شبیه سازی .2

 ✓شدهترکیب محیط واقعی و محتوای شبیه سازی  .3

 هیچ کدام .4

 کدام گزینه صحیح است؟_ ۳۴

 . استخراج اطالعاتی بسیار دقیق فراتر از آنکه در یک متن بتوان نوشت را پردازش تصویر می گویند .1
 و سه بعدی پیرامون را بازسازی کند. بعدی جهانبینایی ماشین سعی دارد از طریق پردازش تصاویر دو  .2

نایی ماشین به زبان ساده یعنی اینکه رایانه ها بتوانند جهان را به کمک دوربین ها ببینند بفهمند و حتی از بینایی بی .3

 انسان فراتر بروند.

 ✓مواردهمه  .4

 سطح باال ورودی کدام است؟  ۱۰در پردازش تصویر در _ ۳۵

 ✓اشیااز صفاتی  .1

 تصاویر  .2
 توصیف سطح باالی تصویر  .3

 همه موارد .4

 از نظر سطح پردازش تصویر با سایرین متفاوت است؟ _کدام گزینه ۳۶

 تبدیل یک تصویر رنگی به سیاه و سفید .1

 اعمال جلوه های ویژه به تصاویر .2
 حذف نویز از تصاویر  .3

 ✓متنتشخیص ویژگی های تصویر مانند صورت های  .4

 و تشخیص تصویر پردازش سطح......است.  قطعه بندی تصویر، پردازش سطح....._ ۳۷

 میانی_پایین .1

 پایین_میانی .2

 ✓میانی_باال .3

 باال_میانی .4

نرم افزار تشخیص چهره تشخیص یک متن در تصویر برچسب گذاری نام افراد در برخی دوربین های عکاسی به ترتیب  _ ۳۸

 در کدام سطح پردازش تصویر می باشند؟ 

 ✓میانی_میانی_باال .1

 میانی_باال_میانی .2
 اال_میانی_باالب .3



 باال_باال_میانی .4

 چه عاملی باعث شده صنایع و کارخانه ها به سرعت به سمت پردازش تصویر و بینایی ماشین بروند؟ _ ۳۹

 خطای کم  .1
 سرعت زیاد و هزینه نگهداری پایین  .2
 ساعته اپراتور  ۲۴بی نیازی به حضور  .3

 ✓مواردهمه  .4

 

 است؟سیستم تشخیص اثر انگشت یا شناسایی افراد از روی عنبیه چشم به کدام حوزه هوش مصنوعی مرتبط _ ۴۰

 تشخیص چهره  .1
 راهنمایی و رانندگی  .2

 ✓امنیت .3

 پزشکی  .4

 تعداد ورودی در شبکه عصبی پرسپترون......وتعدادخروجی .....است. _ ۴۱

 دلخواه.دلخواه  .1
 دلخواه.بی نهایت  .2

 یک.دلخواه  .3

 ✓یکدلخواه.  .4

 استفاده از کدام منطق میتوان هوش مصنوعی را بیشتر به هوش انسانی و یا هوش جمعی موجودات شبیه کرد؟ با_  ۴۲

 منطق دودویی   .1

 ✓فازیمنطق  .2

 ۲و۱گزینه  .3

 هیچکدام  .4

 است؟کدام گزینه بیانگر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات از که الگو گرفته از رفتار پرندگان _۴۳

1. POS 

2. PSO✓ 

3. OPS 

4. SOP 

 مزایای استفاده از منطق فازی کدام است؟_ 44

 حل معتبری برای اغلب مسائل پیچیده است. چون منطق فازی شبیه فرآیند تصمیم گیری و استدالل انسان است راه .1
 مفاهیم ریاضی را می توان به سادگی با این منطق بیان کرد  .2
 ساخت و درک سیستم های مبتنی بر این منطقه بسیار راحت است  .3

 ✓مواردهمه  .4

 _در مورد هوش مصنوعی کدام گزینه با سایرین متفاوت است؟۴۵

 ها از بین رفتن برخی شغل .1
 کم شدن تماس حضوری انسانها  .2

 انسانی قضاوت منطقی به جای قضاوت  .3

 ✓کارهادقت باال در انجام  .4

 _کدام ویژگی می تواند هم مزیت و هم عیب استفاده از هوش مصنوعی باشد؟۴۶

 ✓حضوریتصمیم گیری سریع _کم شدن تماس  .1



 دقت باال در انجام کارها .2
 دستیار شخصی هوشمند  .3
 همه موارد .4

لف می تواند مسیری را انتخاب کند که کمتر  ریم که برای رسیدن به مقصد از بین مسیر های مختداخودروی خود را نی _ ۴۷

 شود؟ میاست و یا کمترین ترافیک را دارد. این خودرو چه نوع معامله هوشمندی محسوب 

 مبتنی بر مدل .1

 ✓سودمندیمبتنی بر  .2

 مبتنی بر هدف  .3
 یادگیرنده  .4

 

 

 

 

 


