
لد ا  راآزدلادسلموازدحلایه دنام نزیاحالد انلرای واحا  زران مرکزی 
زدحلا ظ ی۳ان مرکزی اراتهان را  سوالزرر ۳۶۷۲ نللرسازب نام اکنازاب   مها زکسوادسمبلواا

مه۹۴/۰۳/۲۳ ی رکخادمتح ن ۹۳-۹۴ س لایحصکلو  کمس لالزم احاط حار سا  مهاریک3ا2ل 

الراهمکنار سا  مهار سخالدلراازل.ا  مازاام ررالد اجزکواب ارزیاهمهاب  هاه الرجاازل.االرار ک ن،اهمهاب  هاه ۱۲ر سشا
القکقهامکب ال۱۲۰(ر سا  مهازار سخا  مها)ایحزکلام دقبا  للا-اازم نادمتح نا

  ما:ا__________ااا  ماخ  زدل وا:ا______________اااام ررالد اجزکوا:ا________________
۱  ر سشا
)۰.۵ابهاه   مای دخزد واچکستا؟ایزضکحالهکلا.ا(nearازاfarاادزا ز اprocاب دیاcallایف زتای م نادلف)
)۰.۵اچهاذخک رامکن ل؟ا(procالراق لبای م نابهازب نام اکنادسمبل ابهاج یا  ماnearادزا ز اcallاب دیاب)
اب دیاب ز  لد لنان ت لابهاب   مهretابهادستکالراطزلادج دیاآن،اقبلادزادج دیای م ناCXا مزلناpushازاprocالراصزرتای دخزد واککاج)

)۱ی دخزد  لر،اچهای م ن/ی م  ه کواب کلادج داازل؟ایزضکحالهکلا(

۲  ر سشا
)۰.۵ازادجزدیادستف لراالرارداب زکسکلا؟ا(۸۰۸۶الراREADایه ستام دحلادلف)
)۰.۵الزامزرلادستف لرادزازب نادسمبلواب دیاب   مها زکسواردا  مابب کلا(ب)
)۰.۵اا  مابب کلازان رب لاه اککاردایزضکحالهکل.ا(X86اککاثب تاخ صازاککاثب تاهمهام ظزررادزامجمز2هاثب یه یاج)

)۰.۵ابکتوایبلکلان کل.ا(۲۰ابهایکزکنوا0AFF:9A8Bل)اآلرسام طقوا

۳  ر سشا

2−ا م کشاادلف)
3
16

)۱اب ایزجهابهاق لبازک ارداب زکسکل.ا(

۰۲۲۲۳۳۰۳۱
m'eS

M=1.mازاMاازام  تکسا=e'=e+127ازا2Sلمتا2لل=ا

)۰.۵ایف زتاسکستماد2لدلامنملالزازامقلدر/2لمتااچکست؟ا(ب)
)۰.۵اادست.ا م کشاآنالراسکستمالرالهوازالراسکستماا  زلراا  زلهواچکستا؟ا(BCDا م کشاککا2للا۰۰۱۱۰۰۰۰۱۱۰۱ ج)

۴  ر سشا
)۰.۵'اب ادستف لرادزاککای م نام طقوارداب زکسکل.(aاازاسرسایبلکلاآنابها'al'ابهاثب تااAی م  ه یالزماب دیاد تق لا'

۵  ر سشا
ازقفه۰۲ابهادستکا(ه اح فالراککاب کت).اسرساب ادستف لرادزارزشاآلرسالهوار کهادزاط کقادستکازای ب3اA-Zککاب   مهاب زکسکلاب دیاد تق لا

21hاا،ان ردنت اه یاA-Z)۱اق درالدلراالرالرادستکاردا م کشالهکل.ا(

۶  ر سشا

(b) (a) mov ah,02
    xor dl,dl
L1: int 21h
    inc dl
    cmp dl,0ffh
    jne L1
    int 21h

،ا زاتهاالرASCIIان ردنت ا۲۵۶)ا،انلا م کشاaلرامق بل،الرابخشا(
ادستف لرادزبلزن)اب ادستف لرادزای مل ه یام  سبااbدست.دکنانلاردالراا(

)۱اب زکسکل.انلدماککاس ک3ای دج دامکازل؟ایزضکحالهکل.ا(cmpی م نا

۷  ر سشا
)۱ااذخک راالرادستا(۲۵۰الراس م تالدلراب امقلدرا۰۰۰۶الراآیستاsumاارداب زکسکل.اmov ax,sumم دحلادج دکوای م نا

۸  ر سشا
الدرل.sfاازاofاچهای ثک یاب ah=80hااب دیاneg ah   اب)االدرل.zfاچهای ثک یاب ah=61hااب دیاtest ah,20hدلف)
)۱االدرل.(cfاچهای ثک یاب ah=30hاب دیاSub ah,40h )ج

۹  ر سشا
ایعلدلان ردنت اه یscasbازاrepneادزازرزلیالرک یتاسرساب ادستف لرادزا0Ahان ردنت یاب ادستف لرادزای ب3ا۸۰ککاراتهاحلادنث اب ارک مام  سبا

'A'ازا'a۱'اآ  داب ادنتس بان ردنت اآخ اام رشان کل.ا(ا( 



لد ا  راآزدلادسلموازدحلایه دنام نزیاحالد انلرای واحا  زران مرکزی 
زدحلا ظ ی۳ان مرکزی اراتهان را  سوالزرر ۳۶۷۲ نللرسازب نام اکنازاب   مها زکسوادسمبلواا

مه۹۴/۰۳/۲۳ ی رکخادمتح ن ۹۳-۹۴ س لایحصکلو  کمس لالزم احاط حار سا  مهاریک3ا2ل 
۱۰  ر سشا

ازاب ادستف لرادزshwاب ا  ماproc farاککان ردنت ادزاصفحهانلکلالرک یتازابهادستکاد تق لالهکل،اسرسالرا۰۸دستف لرادزای ب3ااازاm1ارک مام  سبب ا
bpان ردنت ادزاط کقادستکابهار ک نارک ماm2۲.۵ا م کشالهکل.ا(۰۹انهاماخصان  لران ردنت ازدرلاالرادستادض یهازاب ای ب3ا(

۱۱  ر سشا
اراتهالرک یتrepازاmovsbادزازرزلیالرک یتاسرساب ادستف لرادزا0Ahان ردنت یاب ادستف لرادزای ب3ا۸۰ککاراتهاحلادنث اب ارک مام  سبا دلف)

)۲ایع کفاالرالراس م تالدلراد تق لالهکل.(desالراردابها
)۱ارداا حالهکلاااا(orازاandاب االزامث لام  سبادستف لرادزای م  ه یاب)

۱۲  ر سشا
در همین برگه پاسخ داده ) ۳ م کشالدخلوازاام ر لرامن ناب دیاه اسط اب   مهارداماخصاک اینمکلان کل.ا(

Location Counter Object Code

datasg segment

wrd dw  12 dup(10)

dwrd dd   250,512

nums dw  134,255,-1,1

str1 db 25 dup(61h)

datasg Ends

codesg segment

assume cs:codesg,ds:datasg

main proc far

mov ax,seg datasg B8 00 00

mov ds,ax 8E D8

mov ax,nums+2 A1...

mov bx,offset dwrd BB...

mov ax,0 B8…

t1: inc ax 40

cmp al,5 3C…

jne  payan 75...

mov cx,nums 8B…

jmp t1 EB…

payan: ret CB

main endp

codesg ends

end main

همزدرراس بل لاب اکلاحاریک3ا2لمها


