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 ب( یک گشارُ تا ارسش ًازرست تٌَیسیس.
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 ز( ًقیض گشارٓ رٍتزٍ را تٌَیسیس )ایزاى زر هٌغقِ غزب آسیا قزار زارز(
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 جسٍل سیز را کاهل کٌیس. 2

 

 ًازرست زرست  گشارُ رزیف

   عسزی اٍل ًیست2عسزی اٍل است ٍ  57 الف

   ...............................یا  ........................... ب

   هزتع کاهل است 25سٍج است آًگاُ  7اگز  ج

   یک چْار ضلعی هزتع است اگز ٍ تٌْا اگز آى چْارضلعی لَسی تاضس. ز
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 زلرَاُ ارسش گشارُ سیز را پیسا کٌیس. rًازرست ٍ   زرست تاضس ٍ  Pاگز 3
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 استسالل سیز را کاهل کٌیس. 4

 .گیزز هیاگز هزین ذَب زرس ترَاًس ًوزُ ذَتی 

 گیزز. هزین ًوزُ ذَتی هی
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 تِ صَرت ًواز زریافتی تٌَیسیس.  5

 زٍ تزاتز جذر عسزی تزاتز ذَزش است
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 ّای سیز تاتع ًیست؟ زلیل تاتع ًثَزى را تٌَیسیس. کسام یک  اس راتغِ 6
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 کسام است؟ aیک تاتع ثاتت تاضس هقسار  (     ) (   ) (   ) اگز  7
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 زرست است؟ چزا؟ گشارُ سیز آیا  8

 اگز زاهٌِ ٍ تزز یک تاتع تزاتز تاضٌس، آى تاتع ّواًی است.
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 تاتع رٍتزٍ را رسن کٌیس.  9
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 کسام ًوَزار تاتع الف ٍ کسام ًوَزار تاتع ب است. 10
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 جاّای ذالی را پز کٌیس 12

  5/0ٍ تزاتز است تا ....................... 5/0الف( ذظ فقز.......................

 زّس. را ًطاى هی 25/0ب(ضاذص : یک هعیار آهاری است کِ تغییزات ًسثی زر ....................

 5/0ج(ًزخ تیکاری عثارت است اس ................................

ّایی  کٌس کِ چٌیي هعازلِ ًاهٌس تاسضٌاسی الگَ تِ ها کوک هی هی 25/0ی سهاًی .....................ز(تکزار یک ٍیژگی را زر سز

 25/0را تزای ........................تیاتین.

 25/0ضَز......................است.  کِ تَسیلِ یک پارُ ذظ اًجام هی ُ(زرٍى یاتی
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الوللی )ذظ فقز  تِ تعزیف ذظ فقز تیي تا تَجِ  کٌٌس کطَرّای زرحال تَسعِ سًسگی هیای ضص ًفزُ زر یکی اس  ذاًَازُ 13

تَهاى تزای ّز ًفز زر رٍس( زرآهس هاّاًِ ایي ذاًَازُ تایس چٌس تَهاى  4000الوللی تَسظ تاًک جْاًی زر سال جاری  تیي

 تاضس تا سیز ذظ فقز ًثاضٌس؟
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 تَضیح زّیس/هاًی است؟ پاسد ذَز را ّای سیز سزی س کسام یک اس زازُ-1 14

 سال گذضتِ  10الف( تعساز هسافزاى فزٍزگاُ تَضْز زر ّز هاُ زر 

 کٌس ب(تعساز هطتزیاى یک تاجز تز حسة هست سهاًی کِ صزف تاساریاتی هی
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 سال هتَالی تز حسة هیلیارز ریال تِ صَرت سیز است. 5هیشاى فزٍش یک ضزکت زر  15
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        yفزٍش

 5/0الف(سزی سهاًی را رسن کٌیس. 

 25/0ب(فزٍش زر سال ّفتن چقسر است؟

 25/0ٍ رٍی ًوَزار هطرص کٌیس.  75/0ج(هیاًگیي سال ٍ فزٍش را تسست آٍریس
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 خردادماه      2کلید سواالت ریاضی و آمار رزیف

 قسوت الف ٍ ب ٍ ج جوالت هتفاٍتٌس. 1

 5/0هٌغقِ غزب آسیا قزار ًسارز.ز( ایزاى زر 

 25/0ز(ًازرست      25/0ج(زرست      25/0ب(هتفاٍت است      25/0الف( ًازرست 2
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 ًوزُ 25/0ذَاًس   هزین ذَب زرس هی 4

 ًوزُ  5/0                        √            5

 25/0الف( تاتع ّست  6

  5/0ذارج ضسُ است.  زٍ پیکاى 11ب(تاتع ًیست سیزا اس عضَ  

 5/0زٍتار تکزار ضسُ ٍ تززّا هساٍی ًیستٌس.  -1ج(تاتع ًیست سیزا زر زاهٌِ 

  25/0ز( تاتع ّست 

 ُ(تاتع ّست 

  5/0کٌٌس. رسن کٌین زٍ ًقغِ ضکل را قغع هی lyز( اگز ذغَط عوَزی ٍ هَاسی هحَر 

7  (5/0)                              
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 ًوز1ُذیز تِ عٌَاى هثال زر تاتع رٍتزٍ زاهٌِ ٍ تزز هساٍی است ٍلی تاتع ّواًی ًیست.  8
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 5/0         2جَاب ب(                   
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 1است. الف( ذظ فقز : حساقل زرآهسی است کِ تزای سًسگی یک فزز زر یک هاُ هَرز ًیاس  12

 ذظ فقز تزاتز است تا ًصف هیاًگیي یا ًصف هیاًِ زرآهس هاّیاًِ افزاز جاهعِ 

 25/0ب( جاهعِ آهاری 

 5/0ج(ًسثت جوعیت تیکار تِ جوعیت فعال   

 25/0ّای عثیعی  پسیسُ -25/0ز(الگَ 

 25/0ُ(زرٍى یاتی ذغی 

 75/0                                        6×4000×30;000/720تَهاى  13

 الف( فَاصل سهاًی هٌظن است 14
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