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شماره صفحه 1 :

تجدید نظر

دبیرستان غیر دولتي کوشا (دوره دوم)

تاریخ امتحان 99/3/9 :

نام و نام خانوادگی دبیر :

نمره به عدد :

تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :

1

دٍ هشحلِ سٍش علوی سا ًبم ببشیذ ٍ ّشکذام سا تعشیف کٌیذ.

2

2

پلی سبکبسیذّبی رخیشُ ای دس گیبّبى ٍ جبًَساى سا ًبم ببشیذ.

1

3

ًقص آًضین ّب سا بٌَیسیذ ٍ بگَییذ چشا آًضین ّب اختصبصی عول هی کٌٌذ ؟

1

4
-

ة) گلیکَطى

ة) کَئیي -کَتیکَل
د)کَتیکَل -پلی سبکبسیذ

فشآیٌذ تقسین سلَلی کِ طی آى ّش سلَل ًصف تعذاد کشٍهَصم ّبی سلَل ٍاحذ خَد سا دسیبفت هی کٌذ.

ة) ّبگ سبصی

ج) هیَص

د) جَاًِ صدى

هبدُ ای کِ بَسیلِ سلَل ّبی جبًَسی سبختِ هی ضَد ٍ تَلیذ پشٍتئیي ٍیشٍسی سا هتَقف هی سبصد ؟

الف) کبسا جٌیذى
5

ج) آة

د) پبدتي

بِ الیِ ی  ...........................سٍی سطح بشگ سا  ...........................هی گَیٌذ.

الف) هیتَص
-

بارم

کذام هبدُ صیش آلی ًیست ؟

الف) کَتیکَل -کَئیي
ج) پلی سبکبسیذ -کَئیي
-

تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :

سواالت تستی

الف) سبکبسٍص
-

نام و نام خانوادگی دبیر :

نمره به عدد :

ة) الجبیي

ج) فیبشًٍَطى

پاسخ کوتاه دهید :

1

یک ٍیتبهیي هحلَل دس آة ٍ یک ٍیتبهیي هحلَل دس چشبی سا ًبم ببشیذ.

2

ٍیتبهیي ّ A ٍ Cشکذام دس چِ غزاّبیی ٍجَد داسًذ ؟

3

یکی اص عَاهل پَسیذگی سا بٌَیسیذ.

د) ایٌتشًشٍى
1/5

6

اگش خَى فشدی بب هبدُ ضذّ  ٍ Aضذّ  Bلختِ ًطَد :

1

الف) گشٍُ خًَی فشد چیست ؟
ة) دس گشٍُ خًَی ایي فشد چِ هبدُ ای ٍجَد داسد ؟
7

جبّبی خبلی سا پش کٌیذ.

1

 ) 1تقسین هیَص بِ هٌظَس تَلیذ سلَل ّبی  ......................................صَست هی گیشد.
 )2سابطِ ببصّبی آلی ّوَاسُ بِ طَسی است کِ دس هقببلِ  ( Aآدًیي )  ٍ ......................................دس هقببل G

( گشاتیي )  ......................................قشاس هی گیشد.
 ) 3یک سابطِ غزایی بیي چٌذ جبًذاس  ......................................گفتِ هی ضَد.
8

دٍ خطّ دفبعی هْنّ بذى هب دس بشابش عَاهل بیوبسی صا کذاهٌذ ؟

9

لٌفَهیي چیست ؟

1

1/5

 10آیب هی تَاى خَى جبًَساى سا بِ اًسبى تضسیق کشد ؟ چشا ؟

1

 11هَاسد استفبدُ اص ٍیشٍع ّب سا بٌَیسیذ.

1

 12هَاسد استفبدُ اص ٍیشٍع ّب سا بٌَیسیذ.

1

 13ضکل یک تشی گلیسیشیذ سا سسن ٍ ًبم گزاسی کٌیذ.

1/5

 14دٍ ٍیظگی هْنّ اثش اًگطت سا رکش ًوبییذ.

1

 15اصطالحبت صیش سا تعشیف کٌیذ.

2

ّ )1شم تعذاد :
 )2پَسیذگی :

