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 :شواره صنذلی

        ............................نام خانوادگی :  نام و

 دهن   کالس/پایه :

 (1ریاضی و آهار)نام درس :                           آقای صذقی     نام هعلن :                                                     علوم انسانی   رشته :

   1 صفحه :    2  تعذاد صفحه:            11:11  ساعت شروع:       خرداد هاه نوبت :   دقیقه      01   هذت اهتحاى :     3/1411 /11    تاریخ اهتحاى : 

 نام هصحح:                               نوره تجذیذ نظر باعذد:

 باحروف:  تاریخ واهضاء :                         نوره تجذیذ نظر

 نام هصحح:                               نوره باعذد:

 :                         نوره باحروف:تاریخ واهضاء 

 ردیف (د)لطفاً پاسخ سواالت در برگه پاسخناهه نوشته شو سواالت بارم

 ػثارت سیز را تِ یک هؼادلِ تثذیل کزدُ ٍ آى را حل کٌیذ. 1

 "ػذد هَرد ًظز را تیاتیذ. .ػذد هی شَد ٍاحذ کن شَد، حاصل ثلث آى 5اگز اس ًصف ػذدی  "
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 هؼادالت سیز را تِ رٍش خَاستِ شذُ حل کٌیذ. 2

)الف   4 2  4  3  0 (       تجشیِ)   

ب)    2   2  8 )رٍش دلتا(          

2 

هؼادلِ    اسای چِ هقادیزتِ  1
   

  3
 

  4

   
 است. 8  دارای جَاب  
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1 

 
 

 را پیذا کٌیذ.  ٍ   اگز راتطِ سیز تاتغ تاشذ 

 ( )  *(3  ) (  2 4) (  1   2) (3   1)+ 
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(2) اس ًقاط    تاتغ خطی 2  5  ٍ (0)  هی گذرد.  1  

 را هشخص کٌیذ.   الف( ضاتطِ تاتغ

 ب( ًوَدار آى را رسن ًواییذ.

 را تِ دست آٍریذ. (1 ) ج( هقذار 
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2 3   تِ هؼادلِ  سْوی 2  هفزٍض است. 1  6 

 الف( هختصات راس آى را تذست آٍردُ ٍ تِ کوک آى ًوَدار سْوی را رسن کٌیذ.

 هؼادلِ  هحَر تقارى را تٌَیسیذ.ب( 
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 تگیزین ٍ تاتغ ّشیٌِ تزاتز  تَهاى تِ فزٍش هی رسذ. اگز تؼذاد کاالّا را تزاتز  100کاال تِ قیوت در یک کارگاُ تَلیذی ّز  1

  ( )  لیذ شَد تا کارگاُ ضزر ًکٌذ؟چٌذ کاال تَتاشذ، حذاقل   2400  20 
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 اداره کل آهوزش وپرورش شهرستانهای استاى تهراى

بهارستاى 2پرورش  ناحیه هذیریت آهوزش و  

 دبیرستاى نوونه دولتی شهذای علن وفناوری

 مهرآموزشگاه 
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 هٌاسة است؟دادُ ّا  اسکذام رٍش تزای گزدآٍری ّز یک  - 1

 .سال هَجة هی شًَذ 25سي کوتز اس  الف( تیشتز تصادفات را راًٌذگاى تا

 .ًحَُ ی تزخَرد ٍ رسیذگی کارهٌذاىب( رضایت هشتزیاى یک تاًک اس 

 

 َع ّز یک اس هتغیزّای سیز را تؼییي کٌیذ.ً    -      

 ( دهای َّای شْزّای ایزاى در یک رٍسج

 تحصیلی اتتذایی )ًیاس تِ تالش تیشتز، هتَسط، خَب، خیلی خَب(( هقیاس ارسیاتی د
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 جاّای خالی را تا ػثارت ّای هٌاسة پز کٌیذ. 1

 ......... ًام دارد...........هشخصِ ػذدی کِ ًشاى دٌّذُ جٌثِ خاصی اس ًوًَِ است .الف( 

 ... است...........هؼیار پزاکٌذگی کِ هؼوَالً تا هیاًگیي تیاى هی شَد، .......ب( 

 ...... هَاجِ ّستین کِ هشاّذُ ای داشتِ تاشین کِ اس الکَی دادُ ّایواى پیزٍی ًکٌذ. ..........سهاًی تا ....ج( 

  ...... دایزُ ّا است...........اسة تا ....هقذار هتغیز سَم در ًوَدار حثاتی، هتٌد( 
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 شَد: 15تزاتز    18 14 17 15 12اگز هیاًگیي دادُ ّای  2

 چقذر است؟   الف( هقذار 

 ذست آٍریذ.هقذار هیاًِ ایي دادُ ّا را تب( 

 ج( هقذار هذ ایي دادُ ّا کذام است؟
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 را تذست آٍریذ.  8، 5، 4، 3اًحزاف هؼیار ٍ ٍاریاًس دادُ ّای  2
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 ًوَدار جؼثِ ای هزتَط تِ ایي دادُ ّا را رسن کٌیذ.دادُ ّای سیز هزتَط تِ اهتیاسات تاسیکٌاى یک تین تسکتثال هی تاشذ،  2

4, 6, 8, 12, 14, 14, 18, 22, 25 

 )هقادیز چارک اٍل، دٍم ٍ سَم ٍ داهٌِ هیاى چارکی را تؼییي کٌیذ ٍ سپس ًوَدار را رسن ًواییذ(
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شذُ است. ًوَدار راداری هزتَط تِ در جذٍل سیز اطالػات هزتَط تِ یک تاسیکي فَتثال ٍ تیشیٌِ ّز هتغیز در یک فصل دادُ  2

 ایي تاسیکي را رسن کٌیذ.

 درصذ دریثل هَفق لپاس گ گل سدُ تؼذاد تاسی هتغیزّا

 64 9 5 36 تاسیکي هَرد ًظز

هقذار تیشیٌِ در تیي 

 توام تاسیکٌاى

40 25 18 80 
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