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 پر کٌیذ. هٌبست جبّبی خبلی را ثب عجبرات یب کلوبت 5/1

 .ًذّذرخ   دّذ کِ پیشبهذ  زهبًی رخ هی ..........پیشبهذ  (الف

 راثراست ثب .......... .ث    25 7 2  ی دًجبلٍِ یکن  ثیستنی  جولِب( 

 .ی آى ........ است گبُ داهٌِ هذل ریبضی هیساى ثبرًذگی سبلیبًِ در یک شْر ثبشذ، آى   اگر پ( 

 ًبهین. کتبة هی 20کتبة هتوبیس کٌبر ّن را یک ................. از آى  20ّر حبلت قرار گرفتي  ت(
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ِ ی صحیح را از داخل پراًتس اًتخبة کٌیذ. 1  در ّر هَرد، گسیٌ

     (2-0) ثراثر .......... است. در پرتبة یک تبس 7ثرآهذى عذدی کوتر از احتوبل   الف(

 (هسئلِ ثیبى - طرح ٍ ثرًبهِ ریسی -ّب گردآٍری دادُ-ّب تحلیل دادُ.......... است. ) هسئلِی حل  اٍل در چرخِ  گبمب(  

  (آهَزاى گرٍُ خًَی داًش-آهَزاى قذ داًش -آهَزاى )سي داًش .تری دارد ی ثسرگ ی ًوًَِ ًیبز ثِ اًذازُ در یک کالس ثررسی ...... پ(

 (6-3-1)،  اختالف هشترک جوالت دًجبلِ ثراثر ...... است.6ّبی طجیعی عذد  ی هضرة در دًجبلِ(  ت
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 ثب ارقبم هَجَد در ایي هجوَعِ،هفرٍض است.   + 2 3 6 4 0 5*  ی  هجوَعِ 25/2

 تکرار ارقبم( ثذٍى) تَاى ًَشت؟ هی زٍجرقوی  چْبرچٌذ عذد  الف(

 تکرار ارقبم( ثذٍى) تَاى ًَشت؟ هی 30000تر از  رقوی ثسرگ پٌجچٌذ عذد ب( 

 تَاى ًَشت؟ هی 5شبهل عذد  عضَی 4ی  چٌذ زیرهجوَعِ پ(
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ٍجَد    ثِ شْر  از شْر  راُ 3ٍ تعذاد    ثِ شْر  از شْر  راُ 25عجَر کٌین. اگر تعذاد   ثبیذ از شْر  ثِ شْر  ثرای رفتي از شْر 1

 ٍجَد دارد؟  ثِ شْر  گبُ چٌذ راُ از شْر  داشتِ ثبشذ، آى
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( )  ثبشٌذ کِ ًبسبزگبردٍ پیشبهذ   ٍ     فرض کٌین  75/0  
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 6 چقذر است؟     صَرت احتوبل ٍقَع پیشبهذ  . در ایي

ّبی قرهس  احتوبل ایٌکِ تعذاد هْرُکٌین.  صَرت تصبدفی خبرج هی هْرُ ثِ 4ی قرهس است،  هْرُ 4ی سفیذ ٍ  هْرُ 5ای کِ شبهل  از جعجِ 75/1

 چقذر است؟ ّبی سفیذ ثبشذ هْرُ تعذادثیشتر از
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 درس ثِ صَرت زیر است.  9آهَزی در  ًورات داًش 1
 21    24        10      28      25     23     8    22   29     

 تغییر ًکٌذ. هیبًِ کِ طَری ثِ ذّب اضبفِ کٌی ی دیگر ثِ ایي ًورُ ًورُ دٍ
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   ٍ    1   ،    3   اگر  1/5
  

1
4 1ذار هقگبُ  ، آى   9 را ثِ دست آٍریذ. 4  1  
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2   صَرت  ای ثِ ی ثبزگشتی دًجبلِ اگر راثطِ  {

   زوج              1 
  

1
   فرد         2 

    

2 ٍ  شذثب    ی اٍل دًجبلِ را ثٌَیسیذ. پٌج جولِگبُ آى، 2 
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25/2   

   ی ایي دًجبلِ را ثٌَیسیذ. ضبثطِ الف(

 ی ثبزگشتی دًجبلِ را ثٌَیسیذ. راثطِ ب(

 است؟ 206ثراثر دًجبلِ  چٌذم ایيی  جولِ (پ
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5/1    12 

 ؟ذثبشحسبثی زیری  دًجبلِ تب قرار دّیناعذادی چِ  ّب هرثعدر  5/1

  و 205 و  و  و و  2
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 14 ی اٍل ایي دًجبلِ را ثِ دست آٍریذ. است. جولِ 26ی ششن ثراثر  ٍ جولِ 1ی سَم ثراثر  ی ٌّذسی، جولِ در یک دًجبلِ 1/25

درصذ در سبل ثبشذ، جوعیت  3است. اگر رشذ جوعیت ثِ صَرت ًوبیی ٍ ثب ضریت ثبثت  ثَدُ ًفر دُ ّسار 9931در سبلجوعیت شْری  1

10(02 2)؟ ثَدچٌذ ًفر خَاّذ  3139در سبل  ایي شْر   2 1 
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