
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

      )   ب                     )   انف

   )        )  و      ) کَ باصٍد بَ طّری  ُایی از ىجيّعَ ىرجع زیر ىجيّعَ  و   فرض کٍید 

 1 عبارت ُای زیر را بَ دست آورید.گاه حاظم باصٍد. آن        ) و     

در یک دٌبانَ ٍُدسی، جيهَ سّم برابر  2
 

 
 5/0 است. جيهَ ُضتو دٌبانَ را بَ دست آورید. 88و جيهَ صضو برابر  

         اگر  3
√ 

 
 1 را بدست آورید.     ، آن گاه سایر ٌسبت ُای ىثهثاتی زاویَ  

4 
      

      
      

 درستی تساوی زیر را اثبات کٍید.
5/0 

5 
√   

 

√ 
 √   

 حاظم عبارت زیر را بَ دست آورید.

5/0 

                                 انف 6

           ب

 عبارت ُای زیر را تجزیَ کٍید.

5/1 
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 حم کٍید.ىعادنَ زیر را بَ روش ىربع کاىم 
1 

8 
    

(     (     
   

 ٌاىعادنَ زیر را حم کرده و جّاب را بَ ظّرت بازه ٌيایش دُید.

1 
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 (   {
                      
                 
                

 

) ٌيّدار تابع زیر را رسو کرده و ىلادیر 
 

 
)  را بدست آورید.   √ )  و

5/1 

10 
  {(        (    (       }   

 را بیابید.   و  تابع ُياٌی باصد، ىلدار   اگر 
1 

 2از 1صفحه ی 

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

 تجربی-دهن ریاضی هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

 (الفریاضی )نام درس: 

 خانم عابدی نام دبیر:

 03/1400 / 17 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 20جمع بارم : 

11    |   |    

 انف( ٌيّدار تابع زیر را بَ کيک اٌتلال رسو کٍید.

 رسو کٍید.        )  را در داىٍَ {      }ب( ٌيّدار تابع خطی 

5/1 

12 

کٍار « گردی»حروف کهيَ ُا تّان ٌّصت کَ در آنحرفی ىی 8حروف چٍد کهيَ و بدون تکرار « جِاٌگردی»با حروف کهيَ انف( 

 ُو باصٍد.

طّری کَ دو برادر اول و آخر بَ بایستٍدتّاٌٍد در یک ردیف ُا با ُو برادر ُستٍد، بَ چٍد طریق ىیٌفر کَ دو ٌفر از آن 6ب( 

 ردیف كرار بگیرٌد؟

2 

13 
اٌتخاب صّد. بَ چٍد طریق ایً کيیتَ ىی تّاٌد  عهيی زیست صٍاس، كرار است کيیتَ ای 5صیيیدان و  4ریاضیدان،  6از ىیان 

 ٌفره باصد و حداكم دو ریاضیدان در آن باصٍد. 3ُر گاه کيیتَ  اٌتخاب صّد
1 

 1 تّان ٌّصت؟ىی 800چٍد عدد سَ ركيی بدون تکرار زوج و بزرگ تر از  9و  7، 4، 3، 0با اركام  14

 2 باصد. 3باصد یا ُر دو عدد رو صده ىضرب  9ُو پرتاب ىی کٍیو. احتيال آن را حساب کٍید کَ ىجيّع دو تاس  دو تاس را با 15

16 
تّپ از کیسَ اٌتخاب ىی کٍیو. احتيال آن را حساب کٍید کَ  2تّپ كرىز وجّد دارد. بَ تعادف  4تّپ سفید و  6در کیسَ ای 

 دو تّپ ُيرٌگ باصٍد.
2 

17 
 زیر را ىضخط کٍید.اٌّاع ىتغیرُای 

 «گروه خونی، وزن افراد، سطح تحصیالت، تعداد کارمندان یک شرکت»
1 

 2از 2صفحه ی 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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