
 

 

 

 
 

 
 

 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           
 

 جاٌای خالی را ةا غتارات نياشب کانل کيید. 1

ةً روش نرةع کانل، ةاید غدد ...................... را ةً ظرفیو نػادلً            الف( ةرای حل نػادلً 

 اضافً کرد جا ةً اجحاد نرةع دو جهلً ای جتدیل شود.

 +                 *   ةً ضورت   جاةع  ةرد،  +(   ) (     ) (   ) (    )*  ( در جاةع ب

 خواٌد ةود.

شود نی کيد و ىً زیان. ةً ایو جػداد یا نقدار کاالٌا، ىقاط  جػداد یا نقداری کاال، کارخاىً ىًپ( ةا جولید 

 ............................. نی گویيد.

 ت( ةرای ایيکً ىهودار نقاةل ةً یک جاةع جتدیل شود، ةاید حداقل ....................... ىقعً از ىهودار حذف شود.

 

1 

2 

(روش نرةع کانل)                 (الف  (روش کلی)                (ب     

( روش ججزیً)                 (پ  (   ) (ت             

 (روش ریشً گیری)              

 را ةً روش خواشحً شده حل کرده و جواب ٌای نػادلً را ةیاةید. نػادالت زیر

4 

3 

            

 حاضلضرب ریشً را ةیاةید. الف( ةدون حل نػادلً درجً دوم زیر، نجهوع و

(    )        درجً دوم ریشً ٌای نػادلً حاضل ضربب( اگر    ةاشد، نقدار  -1ةراةر    

 ریشً ٌا را ةیاةید. حاضل جهعو 

5/1 

واحد ةاشد، اةحدا ظول و غرض  65ظول یک نصحعیل، شً ةراةر غرض آن اشث. اگر نحیط ایو نصحعیل  4

 شپس نصاحث آن را ةً دشث آورید.نصحعیل و 
25/1 

( ) راةعً ٌزیيً شرکحی  5 ( ) و راةعً درآند آن ةراةر         واحد اشث، کً در        

 ىشان دٌيده جػداد کاالٌاشث.  آن 

 ةيویصید.  الف( جاةع شود شرکث را ةر حصب 

 ب( ةً ازای جولید چً جػداد کاال، شرکث ىً شود نی کيد ىً ضرر؟

 ةً ازای جولید چً جػداد کاال، شود شرکث ناکصیهم خواٌد شد؟پ( 

5/1 

 2از 1صفحه ی 

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

 دهن انسانی 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 اولترم  پایاىآزهوى 

 1ریاضی  و آمار نام درس: 

 سمانه عابدی نام دبیر:

 10/1399 /09امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 100مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 20جمع بارم : 

 25/1 دارای ریشً نضاغف ةاشد.            را ظوری ةیاةید کً نػادلً   نقدار  6

7 

  *(      ) (    ) (      ) (    ) (     ) (   )+ 
 را ةً دشث آورید.  و   ةیاىگر یک جاةع ةاشد، نقادیر   اگر راةعً 

5/1 

 کدام یک از رواةط زیر ةیاىگر یک جاةع اشث؟ در ضورت جاةع ةودن، دانيً و ةرد را نشخص کيید. 8

  ب(        الف( 

  ت(      {(    ) (   ) ( √   ) (    )}  پ( 

2 

 در ٌر قصهث، یک ضاةعً نياشب ةرای جاةع داده شده ةيویصید. 9

  ب(                 الف( 

)}  پ( 
 

 
 
 

 
)  (     ) (   )} 
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11 

(  )  (الف  (ب                                ( )   
 ( )   ( )

  (  )
 

( ) اگر  ( )  و        گاه حاضل غتارات خواشحً آن  +(   ) (    ) (   ) (    )* 

 5/1 شده را ةً دشث آورید. )راه حل کانل ىوشحً شود.(

 ناشیو نقاةل را در ىظر ةگیرید. 11

 
 ةاشد، خروجی چً غددی خواٌد ةود؟ -2الف( ورودی ناشیو، 

 ةاشد، ورودی ناشیو چً غددی ةوده اشث؟ 22ب( اگر خروجی ناشیو، 
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( ) یک جاةع خعی ةاشد ةً ظوری کً   اگر  12 ( )  و        

 را ةیاةید. (  ) را ةيویصید.                                          ب( نقدار   الف( ضاةعً جاةع 
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 2از 2صفحه ی 

𝑔: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار
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