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سازهاى آهَزش ٍ پرٍرش استاى اصفْاى

 هذیریت آهَزش ٍ پرٍرش ضْرستاى دّاقاى
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رمتا
ادب مثل عطر است،ما ربای خودمان استفاده می کنیم اما دیگران هم از آن لذت می ربند.

ف
ردی

 

جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة پر کٌیذ. 1

  ضَد. ی....... گفتِ ه ییاعذاد دٍدٍ ستنیّا در س کیاز صفر ٍ  کیتِ ّر  الف( 0.5

 تاضذ. یه 2 یهعادل عذد ........... در هثٌا 10عذد  (ب 0.5

 ضَد. ی............ در ًظر گرفتِ ه یهثٌا نیسیهثٌا تٌَ يییرا تذٍى تع یاگر عذد (ج 0.5

تراتر ارزش رقن سوت راست خَدش است. دّذّی ستنیارزش ّر رقن در س (د 0.5 ................ 

2 هطخص کٌیذ.صحیح یا غلط تَدى گسیٌِ ّای زیر را 

  ت.اس 9عذد  2956رقن در عذد  يیالف( تاارزش تر..... 0.5

ب( 0.5  .کوتر است 2 یتعذاد ارقام هثٌا نیدادُ ا صیًوا 10ٍ  16ٍ  10 یرا در هثٌاّا 10عذد  .....

0.5 ج(  تشکیل شده است.  2و  1و  0از رقم های  2سیستم عدد نویسی مبنای  .....

0.5 د(   .است 7 ،2 یدر مبنا یرقم 3عدد  نیبسرگتر .....

0.5 )ُ   ترای ًوایص رًگ از کذّای دٍدٍیی استفادُ هی کٌذ.  RGBسیستن رًگ  .....

 3 سَاالت تستی

 چٌذ است؟ 8رگتریي  سِ رقوی هثٌای تس -1 0.5

 100د(                                         777ج(                              888ب(                              999الف(

 

 چِ رًگی را ًوایص هی دّذ؟ FF00FFعذد -2 0.5

 د( زرد                      ج( سثس                                        فیرٍزُ ایب(                             تٌفصالف( 

 ... صفرّر عذد تِ تَاى -3 0.5

 د(صفر                                      2ج(          ب( خَد آى عذد                                 الف( یک              

 چٌذ است؟ 3( ارزش رقن 304)16در  -4 0.5

 256د(                                   32ج(                                        64ب(                                 16الف(

سَاالت تطریحی  4 

 .ذیتثر 2 یتِ هثٌا "کاّص ٍزى ّا "را تِ رٍش 10(176)عذد -1 1

 

 

 

 تثذیالت زیر را اًجام دّیذ.-2 6
(111011)2=(                 )10                 

(478)10=(             )16 
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(4C)16=(     )10   

(AC1)16=(           )2 

(1110101101)2=(             )16    

(21)10=(                    )2   

 تا رکر هثال.ذیسیرا تٌَ 16تِ  2یعذد از هثٌا لیهراحل تثذ-3 1

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                            ذیدّ حیرا تَض اًِیدر را والیّگسا دس ستنیاستفادُ از س تیهس-4 1

 

 

 

1  ن؟یچرا در رایاًِ از سیستن عذدی دٍدٍیی استفادُ هی کٌ-5

 

 

 

 تا رکر هثالچٌذ ارزش است؟  یّر رقن دارا یسیًَ عذد ستنیدر س -6 1

 

 

 

 است؟ یچٌذ رقو 8 یدر هثٌا ی(رقوی)تیت 18 ییعذد دٍدٍ کی صیًوا-7 0.5

 

 حاصل عثارات زیر را تذست آٍریذ.-8 1
(1101)2+(1110)2=(              )2   

  

                                                                                          

 

     (1101)2-(1011)2=(              )2 

 

 

 

 تٌَیسیذ. 8را در هثٌای  16(8A)هعادل عذد-9 1

 

 
 

  هَفق تاضیذ 20

www.hoonarjo.ir


