
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                     همسَم ٍ همسَم ػلیِ تمسیوی را زر ػسزی ضرب کٌین تالیواًسُ ................................ هی ضَز.   اگر-7

                                       

 تاسوِ تؼالی

 صبح نوبت:              تْراى          8ازارُ ی آهَزش ٍپرٍرش هٌطمِ ی                :                                       ًام  

 زلیمِ 90هاى : ز                           «سؤاالت پايانی نوبت دوم »                 ی :                          ًام ذاًَازگ  

 29/  3/   4تاريد اهتحاى :                       ِ ی ضطن اتتسايی پاي  رياضیزرس                        زتستاى :                    ًام   

 صفح4ِتؼساز صفحات :                                         92خرداد ماه                                       ضوارُ:               
 

 تارم                                                   .                         ( هطرّص کٌیس×زستَر کار الف( پاسد زرست را تا ػالهت)   

 5/0                                                                                     کسام يک از گسيٌِ ّای زير است؟  حاصل -1

                                                                            
                                                                                                                                                                                              ج                الف                                                                                              

    5/0ب                                                                                              ؟ زر ضکل رٍترٍ چٌس ًین ذط ٍجَز زارز - 2

        م                                7ز(                        8ج(                       6ب(                  5( لفا

 ش                  ز           س                                                                                                      

 5/0                                                                     ؟ ن آى چٌس زرجِ استزرجِ است ، هتوّ 75/104هکول زاٍيِ ای -3

 75/14ز(                   25/14ج(                          75/75ب(                   25/75الف( 

  5/0                             گرز کٌین.کسام يک از گسيٌِ ّای زير صحیح است؟  01را تا تمرية کوتر از «  94/347» اگر ػسز  -4

 347ز(                        340ج(                       350ب(                        348الف(  

   5/0        سثس          آتی                                    است؟ کمتر زر ضکل هماتل احتوال لرار گرفتي ػمرتِ رٍی کسام رًگ -5

 سثس              سثس                 ز( سثس       لرهس                         ب( آتی                      ج( زرز             الف( 

   5/0                زرز    آتی                                     + ( لرار زارز.5( ٍ )  -7رٍی هحَر اػساز ، چِ ػسزی زلیماً ٍسط )  -6  

 -2ز(                          1ج(           صفر         ب(                          -1الف( 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                   .دستور کار ب( جاهای خالی را تا کلمه های مناسة کامل کنيد

 

                                                                                                                                                                            5/0 

5/0                                                                       کَتاُ تريي فاصلِ ی ّر ًمطِ تا يک ذط ، ...........................  است -8  

 5/0                                                                 .زر هثحث اػسا صحیح ، ػسز ........................... ًِ هثثت است ًِ هٌفی  -9

 ازاهِ سَاالت زر صفحِ زٍّم                  1                                                                         



 

 

         

          

 

 

 

 

     

 

 

             

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 تاسوِ تؼالی

 نوبت: صبح                تْراى          8ازارُ ی آهَزش ٍپرٍرش هٌطمِ ی        :                                               ًام  

 زلیمِ 90زهاى :                                «سؤاالت پايانی نوبت دوم »  ًام ذاًَازگی :                                          

  29/   3/  4تاريد اهتحاى :                        پايِ ی ضطن اتتسايی   رياضیزرس                      ًام زتستاى :                      

 صفحِ 4تؼساز صفحات :                                         92خرداد ماه                         ضوارُ:                                       
                                                                           

  10 - کسر زير را سازُ کٌیس.                                                                                                                         1 

                                                                                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5/1   پاسد ضرب زير را تِ رٍش هساحتی ٍ تا رسن ضکل تِ زست آٍريس.        -11

                                                                                                                                  = 3/0× 8/0 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٍصل کٌیس« الف » اًتراب کرزُ ٍ تِ لسوت « ب » پاسد زرست را از لسوت   -12

  

5/0 

               5/0 

5/0        

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

   75/0                                                                                                         ترای هحَر زير يک جوغ تٌَيسیس. -13

                  

  8   + 7 +    6    + 5 +     4   +  3    +  2+      1 +             1-     2-      3-       4-      5-       6-       7-   8- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 االت زر صفحِ سَّمازاهِ سَ                 2                                                            

 

 ب الف

 زرجِ است. 1080هجوَع زاٍيِ ّای زاذلی آى  -0

 

 8  ضلؼی 

 6 ضلؼی 

 ک هی کٌس.تِ همسار ٍالؼی ًسزي،پاسد راتمريةايي رٍش زراستفازُ از  -2
 

 رٍش لطغ کرزى 

  کرزى رٍش گرز 

 زٍج تیايس  يک تاس را هی اًسازين ، احتوال کسام پیص آهس ، کوتر است.  -3

  تیايس 5تیص تر از 



                                                                                        

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 تاسوِ تؼالی

 نوبت: صبح                تْراى          8ازارُ ی آهَزش ٍپرٍرش هٌطمِ ی        :                                               ًام  

 زلیم90ِزهاى :                                  «سؤاالت پايانی نوبت دوم »                                     ًام ذاًَازگی :     

   29/  3/  4 تاريد اهتحاى :                          پايِ ی ضطن اتتسايی   رياضیزرس                    ًام زتستاى :                      

 صفحِ 4تؼساز صفحات :                                            92خرداد ماه                      ضوارُ:                                       
 

      5/1                                                                                                    حاصل ػثارت زير را تِ زست آٍريس. -14     

                 

      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1                                                                                                        زر جای ذالی ػسز هٌاسة تٌَيسیس. -15

 ..................... هیلیوتر هرتّغ =ساًتی هتر هرتّغ  62/8ب(             .................. هتر هکؼة =زسی هتر هکؼة  391الف( 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  از تالیواًسُ ی زهیي را جَ کاضتِ است. چِ کسری از زهیي زير کطت  زهیي ذَز را گٌسم ٍ  کطاٍرزی  -16

        75/0                                                                                                                        تا رسن ضکل ( ؟ًرفتِ است

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1        هتر تاضس،ايي چرخ چٌس زٍر کاهل ززُ است؟ 2/1هتر را طی کرزُ است. اگر هحیط ايي چرخ  42چرخ يک زٍچرذِ  -17

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

       5/1         تَهاى تاضس ، پَل ّر کسام چمسر است؟ 19000هی تاضس.اگر هجوَع پَل آًْا  تِ   ًسثت پَل هحیا تِ هْسا -18

 

 

                                                                        

                                                                          ازاهِ سَاالت زر صفحِ چْارم          3                                                                 



                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًورُ زرٍس

 18 فارسی

 16 ػلَم

 14 رياضی
 

 

 

 

               

 تاسوِ تؼالی

 نوبت: صبح                تْراى          8ازارُ ی آهَزش ٍپرٍرش هٌطمِ ی                       :                                ًام  

 زلیم90ِزهاى :                                  «سؤاالت پايانی نوبت دوم »                                     ًام ذاًَازگی :     

   29/ 3/  4  تاريد اهتحاى :                          پايِ ی ضطن اتتسايی   رياضیزرس                    ًام زتستاى :                      

 صفحِ 4تؼساز صفحات :                                            92خرداد ماه                      ضوارُ:                                       
 

 سَز تفرٍضس.ايي فرٍضگاُ تايس ايي  10تَهاى ذريسُ است ٍ هی ذَاّس  آى را تا % 3600رٍضگاّی کااليی را ف -19   

                                                               1                                                                                                                      کاال را تِ چِ لیوتی تفرٍضس؟ 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 هتر تاضس.  3هتر ٍ ارتفاع آى  4هتر ٍ ػرض آى  5ًمّاضی هی ذَاّس زيَارّای اتالی را رًگ کٌس. اگر طَل اتاق  – 20

       5/1                                  هتر 5ايي ًمّاش تايس چٌس هتر هرتغ از زيَار را رًگ کٌس؟                                                  

                    هتر4هتر                               3                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1      ضْر چمسر است؟+ زرجِ است. هیاًگیي زهای ايي زٍ 36ی َّای تٌسرػثاس (زرجِ ٍ زها -14زهای َّای ارٍهیِ )  -21

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                          75/0                                                                  زر جسٍل زير ًورات سیٌا زر تؼضی از زرٍس هطرص ضسُ است  -22

 ًوَزار ضکستِ آى رسن کٌیس.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  75/0                       رسن کٌیس. تِ تِ هرتصات  ًمطِ ّای زازُ ضسُ ، ضکل هَرز ًظر را تر رٍی صفحِ ی هرتصاتا تَجّ - 23

      4ج(           2ب (         7الف(    

         4               3             1                 

 

                                                                                    

                                                                                                            هَفك تاضیس          4                                                                               

 


