


یلا عت همساب

: ناحتما خیرات ......................... ناتسا شرورپ و شزومآ لک هرادا : یگداوناخ مانومان

: ناحتما تدم ............. ناتسرهش شرورپ و شزومآ تیریدم : هاگشزوما مان

: عورش تعاس ییادتبا مجنپ ی هیاپ یناحتما وساالت کالس:

وسلا:20 دادعت مجنپ هیاپ یضایر : سرد : بلطواد هرامش

. دینک صخشم (×) تم عال نتشاذگ اراب ریز یاه ترابع یتسردان ای یتسرد ( فلا

غ□ ص□ دراد. رارق درایلیم ی هقبط ناکی ی هبترم 5رد مقر 35000930006 ددع 1-رد

غ□ ص□ مرگ اب750 تسا ربارب مرگولیک -2

غ□ ص□ . دنشاب ربارب مه اب شع ضاال هک تسا االضالع یزاوتم یعون یزول -3

غ□ ص□ دراد. رارق رسک طقف و رسک ود ۴-نیب

. دینک صخشم ار حیحص ی هنیزگ (×) تم عال نتشاذگ ب)اب

؟ تسا لوپ نآ دصرد دنچ یلوپ -5

. دشاب مولعم لوپ رادقم دیاب د) ج)35% ب)۴0% 20%( فلا

؟ تسا رت کیدزن ددع مادک هب برض لصاح -6

د) ج) ب) 1/5( فلا

؟ تسین یعبرم دادعا وزج ریز دادعا زا کی مادک -7

د)100 ج)63 ب)25 16( فلا

؟ تسا رت کچوک «۸/0۴» ددع زا ریز دادعا زا کیمادک -۸

د)۸/035 ج)9/01 ب)۸/07 ۸/12( فلا

ینکد. اررپ یلا خ یاهاج ، بسانم ترابع ای ددع نتشون ج)اب

. دشاب اب.........................یم ربارب (9،11،12،20،1۸) دادعا نیگنایم -9

دوش. یم هتفگ ........................، هطقن نآ هب مینک مسر یصخشم ی هطقن هب تبسن ار یلکش ی هنیرق رگا -10

. میسیون .............................یم تروص »ارهب مرازه وهس تشه و تسیب » یراشعا ددع -11

. درایلیم کی دوش ات...........................یم رازه -12

. دینک لح اهار هلئسم و هداد ماجنا ار هدش هتساوخ یاه تیلا وعف تایلمع د)

. دیراذگب <=> وعالتم دینک هسیاقم -13

رتم یسد □۴000رتمو200 و2رتم رتمولیک ۴ رتیل □عبر رتیل یلیم 250



. دیروایب تسد ارهب ریز تایلمع لصاح -1۴

23/03۸-9/1۴=

0/۴×0/06=

دینک. ادیپ دیراد تسود هک یشور ره ارهب لباقم لکش یلخاد یاه هیواز عومجم -15

دینک. باسح ار ریز لکش یگنر تمسق تحاسم -16

؟ تسا هدوب دنچ موس ددع دشاب 2۸ مود و لوا ددع عومجم رگا . تسا هدش 16 ددع هس لدعم -17

؟ تسا رتم یتناس دنچ هریاد .حمیطنیا دومن مسر یا هریاد و هدرک زاب مرت یتناس ی3 هزادنا ارهب شراگرپ ی هناهد انایک -1۸

تخادرپ دیاب ناموت دنچ یناموت کاالی30000 کی ن دیرخ یارب . دناسر یم شورف هب فیفخت اراب20% شسانجا یهاگشورف -19

؟ مینک

دینک. هبساحم ار زور نیا لوط ، تسا هدرک بورغ 5'33"22 تعاس و عولط 6'۴5"2۴ تعاس دیشروخ زورما -20

« دیشاب قفوم »
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