
 ًورُ( 2درستی ّر یک از ّن ارزی ّای زیر را تا استفادُ از جذٍل ارزش ّا ًطاى دّیذ ) -1 

 1)                                              2)                     

ارزش ّر یک از گسارُ ّای هرکة زیر را در صَرت  ،گسارُ ای دلخَاُ تاضذ rگسارُ ای ًادرست ٍ  qدرست ٍ  ای گسارُ pاگر  -2 

 ًورُ( 2) اهکاى هطخص کٌیذ

 1)                                                            3)              

 2)                                                            4)           

تِ  "تراتر عذد هٌظَر ضذ 5را هی افسایین. حاصل  12را در ًصف خَدش ضرب کردین، آًگاُ تر حاصلضرب عذد  عذدی"عثارت  -3 

 ًورُ(1) صَرت ًواد ریاضی تٌَیسیذ

 ًورُ( 1ًوَدار تاتع زیر را رسن کٌیذ ٍ داهٌِ ٍ ترد آى را تٌَیسیذ ) -4 

      {
                           
                         

 

یذ کِ زٍج هرتة دادُ ضذُ رٍی ًیوساز ًاحیِ اٍل ٍ سَم عذد طثیعی تاضذ آى را تِ گًَِ ای تعییي کٌ nدر یک زٍج هرتة اگر  -5 

 ًورُ( 1تاضذ )

                     

 ًورُ( 1رسن کٌیذ )        ]را در تازُ   [ ]     تاتع  -6 

 ًورُ( 2) هقذار عثارت ّای زیر را تذست آٍریذ -7 

 1) [   ]                                                             2) [    ] 

  3) [    ]                                                          4) [     ] 

| |  تاتع ّای  -8  ًورُ( 2) را رسن کٌیذ  |   |  ٍ     

 1) را تطکیل دّیذ  f+g تاتع  {                      }  ٍ  {                     }  اگر   -9 

 ًورُ(

 ًورُ( 5/1عثارات زیر را تعریف کٌیذ ) -10 

 ج( ًرخ تیکاری                               ب( تَرم                          الف( ضاخص تْای کاال ٍ خذهات هصرفی     

 وزارت آهوزش وپرورش نام :

 اداره کل آهوزش وپرورش خراساى شوالی

 هدیریت آهوزش وپرورش شهرستاى بجنورد

 دبیرستاى غیردولتی علوم

 1071/  70/  70 تاریخ :

 دقیقه 07هدت اهتحاى :    نام خانوادگی:

 خانن براتی طراح سوال : ریاضی  نام درس : 

 مهر آموزشگاه :  ازدهن انسانیی پایه : 



کذام  10در جذٍل زیر آهذُ است. درٍى یاتی خطی آى در ساعت  21تا  9در یک هرکس خریذف تعذاد هطتری ّا تیي ساعت  -11 

 ًورُ( 5/1است )

 21 19 17 15 13 11 9 (Tساعت )

 250 500 300 650 800 750 350 (Nتعذاد هطتری )

 5/1ریال تَدُ است. ًرخ تَرم را هحاسثِ کٌیذ ) 45000هثلػ  98ریال ٍ در سال  30000هثلػ  97ال سدر  Aقیوت کاالی  -12 

 ًورُ(

ضاخص پایِ ی آهَزش تراتر ................ است ٍ  ،وِ ی سختدرصذ کل 15کلوِ ای ٍ  8ترای کتاتی تا هتَسط طَل جوالت  -13 

 ًورُ( 1ایي کتاب هٌاسة داًص آهَزاًی است کِ پایِ ...............را تِ پایاى رساًذُ اًذ )

هحاسثِ کٌیذ  90جذٍل زیر ّسیٌِ سراًِ گَضت هصرفی را ًطاى هی دّذ. ضاخص تْای گَضت هصرفی را ًسثت تِ سال پایِ ی  -14 

 ًورُ( 5/1)

 هرغ هاّی گَضت قرهس سثذ ّسیٌِ

 5000 20000 30000 90قیوت در سال 

 8000 30000 45000 97قیوت در سال 

 20 10 30 (kg) هقذار هصرف
 

 

 

 

  








