
 زاّذاى ادارُ آهَزش ٍپرٍرش ًاحیِ یک                                                              

 11/10/95تاریخ:         دٍرُ اٍل    داًص داًطگاُدتیرستاى  95-96آزهَى ریاضی ترم اٍل پایِ ًْن سال تحصیلی         

 دقیقِ         90ٍقت:              ًام دتیر:       ًام ًٍام خاًَادگی :                                 ًام پذر:                 کالس:                             

 (5/1)تاضذ تِ هَارد زیر پاسخ دّیذ    B                                         A         اگر   -ا      

          (   )                 (   )                  (   )                                                                                                            

 

                         (   )  (   )                                                                                                                                     

}  اگر -2      ٍ5  2  ٍ 18
9

 (1)آًرا تٌَیسیذ؟ دٍعضَی تاضذایي هجوَعِ چٌذ زیر هجوَعِ دارد ٍ توام زیر هجوَعِ ّای {  16√√ٍ

 

 (1)چقذر است؟ زٍج ٍسکِ رٍ تیایذ یٌکِ تاسّن زهاى هی اًذازین احتوال ای را تا سکِ ای تاس -3     

 

+22*                                                                                      (5/0)راتذست آٍر یذ        هقذار  -4      *3  1   22+  *4  2    22+ 

 

                                                        (1)عثارت هٌاسة پر کٌیذ؟  جاّای خالی را تا -5    

 (1)ّریک از اعذاد هتٌاٍب زیر را تِ صَرت کسر هتعارفی تٌَیسیذ -6     

                                                                                           0 6                                                                              2 3 

|   |                                          (1)آٍریذ.     تاضذهقذارقذر هطلق زیر را3    2   1     اگر-7        |   |              

                                         

27 001 0 √                         (1)زیر راتذست آٍریذ      ریطِ دٍم ٍسَم اعذاد-8       3                                                   ;√(7  √50)
2

         

 (5/1)ّر ًقطِ رٍی عوَد هٌصف پارُ خط ازدٍ سوت  پارُ خط تِ یک اًذازُ است.ثاتت کٌیذ -8         
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2 3                                                                                                       (5/1)آٍریذ   الف: حاصل تَاى زیر را تذست -9          
 3 1

  

                              حاصل را تِ صَرت عذدی تَاى دار تٌَیسیذ.   ب:               

                                 ;                         5 3
 (0 2) 6                                                      210

 (
1
8
)
 5
  

1هقیاس ًقطِ ای -10 
100000

 ساًتی هتر در طثیعت است(  فاصلِ دٍ ًقطِ در رٍی      100000است) یعٌی یک ساًتی هتر رٍی ًقطِ  

 (5/1)است .چٌذ کیلَ هترساًتی هتر است ایي فاصلِ در طثیعت 7ًقطِ              

 (5/1)حاصل را تِ صَرت ًواد علوی تٌَیسیذ . -11             

                                                                                                                                                                                               ;0 00014  104 

 (5/1)حاصل عثارت هقاتل را تا جایی کِ اهکاى دارد سادُ کٌیذ -12        

                                                                                                                                                                              √20  √45 √12  7√3   

 (5/0)تذست آٍریذ  هحیط ٍ هساحت ایي هستطیل را63√7ٍعرض    28√2هستطیلی دارین تِ طَل-13      

   

6     | *                                                                (5/0)هجوَعِ هقاتل را رٍی هحَر ًوایص دّیذ-14        2  8   10+ 

 

7√2)                                                                         (2)الف:حاصل ضرب هقاتل را تذست آٍریذ        -15        3√5) (2√7  3√5)   

                                                         ب:هخرج کسر زیر را گَیا کٌیذ                                                                                                         
6

√3
3   

 (5/1)جاّای خالی را تا اعذاد  یا عثارات هٌاسة پر کٌیذ-16    

 تراتر  ............ هیثاضذ  1   ........... است ب: هقذار + *الف: ًوایص هجوَعِ تْی تِ صَرت     

 ًام داردحاصل آًْا تراتر است ............... ٍج:عذد طثیعی کِ تِ ّر فرجِ ای ترسذ        

 د: در تطاتِ دٍ ضکل اضالع ............ٍ زاٍیِ ّا .............. ّستٌذ      

 گرٍُ ریاضی دتیرستاى داًص داًطگاُ دٍرُ اٍل                                                                                                                                                                                                                                      
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