
 0/5 است.ی هحذٍدی از هطاّذات گیری کلی ترهثٌای هجوَعِش ًتیجِرٍ،.......استذالل ......... 1

 زیر را ًطاى دّیذ.ًادرستی حکن کلی   "هثال ًقط"تِ کوک  2

 "است گٌگ   گٌگ تاضٌذ،آًگاُ ّوَارُ   ٍ اگر " 

5/0 

 5/0 است. زٍج،ّویطِ هجوَع دٍ عذد فردًطاى دّیذ  3

  3ٍ7ٍ11ٍ                                               ی رٍترٍ را درًظر تگیریذ:دًثالِ 4

 ایي دًثالِ را تذست آٍریذ.ی دّن جولِ-الف

 جولِ اٍل آى را تیاتیذ. دٍازدُ هجوَع-ب

5/1 

 

 1 راتٌَیسیذ. تچیًاَفیبی دًثالِ ی اٍلهجوَع چْار جولِ 5

 را تذست آٍریذ.  هقذار  6

    
0 25

  2                                                         2
64    

1 

 75/0                                                      3     2     5کٌیذ: تبذیلیک لگاریتن تِ 7

5  2   هقاتل را حل کٌیذ.  هعادلِ 8     3     5                                                   75/0 

شٍل اًرشی آزاد کردُ است.قذرت زلسلِ در هقیاس ریطتر چقذر  1014ی یک ضْر در حذٍد زلسلِ 9

 (شٍل4 104   است؟  )

1 

 02/0هیلیَى ًفر است.اگرجوعیت ایي کطَرتِ طَر ًوایی ٍظریة ثاتت  5جوعیت تقریثی کطَری  10

 رسذ؟هیلیَى ًفر هی 40در سال رضذ کٌذ،حساب کٌیذ جوعیت ایي کطَر تعذ از چٌذ سال تِ 
(   8 02 1    و 303 0   0 008) 

5/1 

تاضذ،درصَرتی کِ  14 درصذهقذارهعوَلی کرتي از ًَع 20اگریک استخَاى فسیل ضذُ ضاهل تٌْا  11

 سال تاضذ،قذهت ایي استخَاى را تخویي تسًیذ. 5700ًیوِ عور کرتي 

(   0 2   0 69) 

5/1 

 1/5 ضَد. هاکسیونهتر است.طَل ٍ عرض آى را طَری تعییي کٌیذ کِ هساحت آى 40هحیط هستطیلی  12

کٌٌذ ٍ داضتِ تعذاد ٍاحذ کاالیی تاضذ کِ هصرف کٌٌذگاى یک ضرکت در هاُ خریذاری  هی  قیوت کاال ٍ   اگر  13

 تاضین:

  30 6000    هعادلِ تقاظا

 هعادلِ درآهذ را تذست آٍریذ.-الف

 تایذ فرٍخت؟ تعذاد ٍاحذ کاالچِ بیشتریي دراهذتعییي کٌیذ ترای رسیذى تِ -ب

 دراهذ را حساب کٌیذ. بیشتریي-ج

 ضَد. هاکسیون دراهذکاال را تِ گًَِ ای تعییي کٌیذ کِ  قیوت-د

 

5/2 

 هْر هذرسِ                   تِ ًام اٍ ًذاردحساب هاًعی استفادُ از هاضیي
 دٍمًَبت اهتحاى                کردستاىاستاىآهَزش ٍ پرٍرش  سازهاى                         ........................................................ًام : 

 اًساًی: رضتِ  پیش داًشگاّیپایِ:                 کارضٌاسی سٌجص ٍ ارزضیاتی تحصیلی         ...................................... :ی ًام خاًَادگ

 30/5031/  تاریخ اهتحاى:            دیَاًذرُ آهَزش ٍ پرٍرش ضْرستاى  هذیریت                                 حیذر زادپَر :دتیرًام 

 دقیقِ 523 :هذت اهتحاى                            دختراًِ ًَر دتیرستاى                                                      ریاضی پایِام درس:  ً

 صفحِ(2-سؤال51)پاسخٌاهِ دارد                          31-39 سال تحصیلی                                                        دٍم هتَسطِدٍرُ : 
 بارم مصحح:    نمره پس ازتجدیدنظر:                                مصحح:                             نمره با حروف:      نمره با عدد:       ردیف

www.riazisara.irاز سايت رياضي سرانمونه سواالتدانلود



  صفحِ دٍم 

 5 تعریف کٌیذ. هثالرا تا رکر یک  پذیذُ ّای قطعی 14

 5 ّوسهاى را تٌَیسیذ. سکِدٍ ای پرتاب فعای ًوًَِ 15

 کٌین.احتوال آًکِراًَضتِ این ٍ تِ تصادف یکی را اًتخاب هی 15تا1رٍی پاًسدُ کارت،اعذاد  16

 تاضذ زٍجعذد رٍی کارت -الف

 ًباشذ 2عذد رٍی کارت هعرب-ب

 چقذر است؟

5 

 کٌین:پرتاب هی سِ بارای را سکِ 17

 آى را رسن کٌیذ ایًوًَِفضای ًوَدار درختی-الف

 تیایذ چقذر است؟ حذاقل دٍ  بار رٍاحتوال آًکِ -ب

1/5 

 کٌین.هطلَب است احتوال آًکِ:سالن را ّوسهاى پرتاب هی دٍ تاس 18

 تاضذ. 53کوتر از عذدّای رٍضذُ  جوعحاصل

 

5 

 هَفق باشیذ

www.riazisara.irاز سايت رياضي سرانمونه سواالتدانلود


