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درستی یب ًبدرستی عجبرات زیر را هشخص کٌیذ.
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پ) اگر
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خبّبی خبلی را ثب عجبرات یب کلوبت هٌبست پر کٌیذ.
الف) تعذاد خبیگشتّبی ً 8فر ثراثر .........است.
ب) تحلیل دادُّب ،گبم .........در چرخِی حل هسئلِ است.
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پ) خولِی عوَهی دًجبلِی

ثِصَرت  .......است.

ت) پیشبهذ  ..........زهبًی رخ هیدّذکِ پیشبهذ
3

رخ دّذ ٍلی پیشبهذ

رخ ًذّذ.
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در ّر هَرد ،گسیٌِی صحیح را از داخل پراًتس اًتخبة کٌیذ.
الف) احتوبل ثرآهذى هضرة  8در پرتبة تبس ثراثر  ........است)1-0(.
ب) هعیبر ..........ثِ هب کوک هیکٌذ ثذاًین دادُّب در کدب هتورکسًذ( .اًحراف هعیبر -هیبًٍِ -اریبًس)
پ) اگر هذل ریبضی هیساى آة هصرفی رٍزاًِ در یک شْر ثبشذ ،آىگبُ داهٌِی آى  ........است) - (.
ت( ﺟﻤﻠﻪي اول ﯾﮏ دﻧﺒﺎﻟﻪي ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻋﺪدي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ .اﮔﺮ ، 1آىگبُ ایي دًجبلِ ..........است(.کبّشی -ثبثت -افسایشی)

1/25

4

ثب ارقبم  8 1 5 9 4 2چٌذ عذد سِ رقوی زٍج هیتَاى ًَشت؟
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از خعجِای کِ شبهل  7الهپ سبلن ٍ  5الهپ هعیَة است 5 ،الهپ ثِصَرت تصبدفی خبرج هیکٌین .تعذاد حبلتّبیی را ثیبثیذ کِ

2

الف) ّیچکذام از الهپّب سبلن ًجبشٌذ.
ب) حذاقل  3تب از الهپّب سبلن ثبشٌذ.
6

از هدوَعِی اعذاد طجیعی کوتر از  ،30یک عذد را ثِطَر تصبدفی اًتخبة هیکٌین .اگر
الف) احتوبل ٍقَع پیشبهذ

را ثِ دست آٍریذ.

ب) یک پیشبهذ هعرفی کٌیذ کِ ثب پیشبهذ
7

پیشبهذ زٍج ثَدى ایي عذد ثبشذ،
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ًبسبزگبر ثبشذ.
1

دٍ تبس را ثب ّن پرتبة هیکٌین.
الف) تعذاد اعضبی فضبی ًوًَِای ایي آزهبیش را ثٌَیسیذ.
ب) احتوبل ایٌکِ عذد ثرآهذُ در ّر دٍ تبس ثسرگتر از  5ثبشذ ،چقذر است؟
1

اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

پایِ دٍازدّن هتَسطِ ًظری

آزمون هماهنگ آمادگی

معاونت آموزش متوسطه

دبیرستاى:

امتحان نهایی پایه 23

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه

اهتحاى درس :ریاضی ٍ آهار 3

رشتِ :ادبیات ٍ علَم اًساًی

تاریخ آزهَى1398/1/24 :

ًَبت  :عصر

نام و نام خانوادگی:

نام دبیر:

پاسخٌاهِ الزم دارد.

استفادُ از هاشیي حساب سادُ دارای چْار عول اصلی هجاز است.

8

مدت زمان آزمون 111 :دقیقه

تعذاد  15سؤال در  2صفحِ
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ًورات داًشآهَزی در  11درس ثِ صَرت زیر استً .وَدار خعجِی هرثَط ثِ ایي دادُّب را رسن کٌیذ.
28
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اگر راثطِی ثبزگشتی دًجبلِای ثِصَرت
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 3را ثِ دست آٍریذ.
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 ،آىگبُ

الف) پٌح خولِی اٍل دًجبلِ را ثٌَیسیذ.
ب) ًوَدار دًجبلِ را ثرای 4
11

رسن کٌیذ.

اگر خوالت یک دًجبلِ از قبًَى تبثع خطی 2

4

2

پیرٍی کٌٌذ ،آىگبُ ثب تَخِ ثِ داهٌِی دًجبلِ:

الف) ضبثطِی ایي دًجبلِ را ثٌَیسیذ.
ب) راثطِی ثبزگشتی دًجبلِ را ثٌَیسیذ.
پ) خولِی چٌذم ایي دًجبلِ ثراثر  613است؟

12

ﻣﺠﻤﻮع  100ﺟﻤﻠﻪي اول اﻋﺪاد زوج ﻓﺮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
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13

در یک دًجبلِی حسبثی خولِی اٍل ثراثر  ٍ 6خولِی شبًسدّن ثراثر  76است .خولِی ثیست ٍ ششن ایي دًجبلِ را ثِ دست آٍریذ.
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14

در یک دًجبلِی ٌّذسی ،خولِی دّن ثراثر  ٍ 4خولِی سیسدّن ثراثر  92استً .سجت هشترک ایي دًجبلِ را ثِ دست آٍریذ.

0/75

15

خوعیت شْری در سبل 2010دُ ّسار ًفر ثَدُ است .اگر رشذ خوعیت ایي شْر ثب ًرخ  1درصذ درحبل کبّش ثبشذ ،خوعیت ایي شْر

در سبل  2020چٌذ ًفر خَاّذ ثَد؟
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