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 هطخع کٌیذ.)×( غحیح ٍغلط تَدى جوالت سا تا عالهت  1

                                             غ       ظ       ّوِ ی  اعذاد غحیح هثثت ، اص غفش تضسگتش ّستٌذ  .                                          الف( 

       غ      احتوال صٍج یا فشد تَدى تشاتش است .   ظ ، غحثت هی کٌین ٍقتی دس احتوال اص پشتاب تاسب( 

    غ      ظ         داسای تیطتشیي اسصش هکاًی است.                                  27465031دس عذد  7سقن ج( 

          غ      ظ                                 دسجِ است.                                       180هجوَع دٍ صاٍیِ ی هتون د( 
 .یذهطخع کٌ)× ( پاسخ دسست سا تا عالهت  2

 هتش چٌذ هتش است ؟ یدس 25

  250د(                     5/2ج (                     025/0ب (                0/ 25(   الف

 کٌٌذ  ؟  یه یاىت یهساحت استاى ّا ٍکطَس ّا سا تا چِ ٍاحذ

                                هشتع  یلَهتشد (  ک               ج ( هتشهشتع                 یلَهتشب ( ک                    (  ّکتاس   الف

 تاضذ ؟  یه یشتخص پز 9ّن تش  3ّن تش  یشاص اعذاد ص یککذام   

    3190د (                        2901ج (                        1290ب(                        1260(الف

 تاضذ ؟                                                یه 100کوتش اص  یةعذد تِ سٍش گشد کشدى تا تقش یةتقش یشص یٌِکذام گض  

                                                                          4953 ~ 5000ب(                        4576  ~  4570(   الف

   2149  ~  2150د (                       7049  ~  7100 ج (     
 جاّای خالی سا تا کلوِ یا عذد هٌاسة پشکٌیذ. 3

 تاضذ ................................. هی ًاهٌذ.خطی کِ اص ٍسط یک پاسُ خط هی گزسد ٍ تش آى عوَد 

 اگش ضشب دٍ عذد یا کسش تشاتش  ................................. تاضذ ، آى دٍ عذد یا کسش سا هعکَس یکذیگش هی ًاهٌذ.

 .................. هی گَیٌذ .دسجِ تچشخاًین ٍضکل سٍی خَدش هٌطثق ضَد تِ ایي ًقطِ  ................... 180اگش ضکل سا حَل ًقطِ 

 ٍقتی تخَاّین آهاس ٍاطالعات سا تِ غَست دسغذ ًطاى دّین اص ًوَداس  .................................استفادُ کٌین.

 تِ سَاالت پاسخ دّیذ. 4

 کسش ّای صیش سا تِ اعذاد اعطاسی تثذیل کٌیذ.

                                                                           ; 

  
                                                                                             ; 

  
 

                               تا تَجِ تِ الگَی دادُ ضذُ تِ سَاالت پاسخ دّیذ .                                                                               5

                                                هشتع تطکیل ضذُ است؟                                                        19الف( کذام ضواسُ ضکل اص 

             ب ( ضکل دٍاصدّن اص چٌذ هشتع تطکیل ضذُ است؟ 
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 5/45    8/0                          تقسین سٍتِ سٍ سا تا دٍ سقن اعطاس حساب کٌیذ ،                                             88 6

 .کٌیذقسوت ٍتاقی هاًذُ اغلی سا هطخع  ٍخاسج

 خاسج قسوت :

 تاقی هاًذُ اغلی :

 عولیات ّای دادُ ضذُ سا اًجام دّیذ.                                                7

             ; 

 
  ÷ 

  
  

         ; 

 
 2   + 

 
 3 

       ( (   ;3/0  ×4 )– 3  + )7 

 هتش تاضذ چٌذ ساًتی هتش هکعة هی تاضذ؟ 1/0ّشتعذ آى حجن هکعثی کِ  8

دسغذ هالیات تش اسصش افضٍدُ اضافِ ضَد ، قیوت پشگاس چٌذ تَهاى  7تَهاى است ، اگش تِ قیوت آى  9000قیوت یک پشگاس  9

 هی ضَد ؟ 

هتش تاضذ طَل ٍعشؼ ایي صهیي  210هی تاضذ . اگش هحیط ایي صهیي   2تِ  5ًسثت طَل یک صهیي هستطیل ضکل تِ عشؼ آى  11

 سا حساب کٌیذ؟  

 
 ساًتی هتش هشتع تاضذ هساحت قسوت سًگی سا حساب کٌیذ .  21اگش هساحت هثلث  11

                                                                                                                                       

 اًذاصُ صاٍیِ ّای خَاستِ ضذُ سا دس رٍصًقِ قائوِ الضاٍیِ سٍتشٍ تذست آٍسیذ . 12
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                                           ًسثت تِ خط تقاسى سسن کشدُ ٍهختػات ًقاط آى سا تٌَیسیذ.                                                                        قشیٌِ ضکل دادُ ضذُ سا  13
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