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 ریاضی

 )باشد تعداد داده ها کدام است  2/0و فراوانی نسبی آن  7اگر فراوانی دسته اي برابر -1

1(35    2(28   3(25   4(14 

 است کدامارقام عددمجموعه،می شود 110برابر حاصلجمع کنیمهمرا باسپس دو عددوکنیمرا عوضارقام آنرا در نظر بگیریداگرجايرقمی2عددیک-2

1(10   2(11   3(12   4(18 

 )) می گذرد کدام است -2،2ها که از نقطه (xمعادله خط موازي محور -3

1(y=-2   2(y=2   3(x=2   4(x=-2 

 در استدالل استقرایی از یک حکم ..........یک نتیجه............میگیریم .-4

 کلی ، کلی)4  جزئی ، جزئی)3  جزئی ، کلی)2  کلی ، جزئی)1

5( 

1(10   2(20   3(30   4(40 

5√4حاصل کسر -6
1−√5

 )کدام است

1( √5 − 5  2( 5 − √5  3( √5 + 5  4(−√5 − 5 

=ab=1 ,a-bاگر -7 𝑎2+𝑏2باشد حاصل  
2

 )کدام است 

1(1   2(2   3(3   4(4 

 )شامل چند عدد طبیعی است   x-1<2≥2-مجموعه جواب نامعادله -8

1(2   2(3   3(4   4(5 

 .گردد 15درس او  4اشد تا میانگین چند ب 4است،نمره درس چهارم او با ضریب  16برابر  2درس یک دانش آموزهرکدام با ضریب 3میانگین نمره -9

1(5/12   2(13   3(5/13   4(16 

 )است کدام است  3و جمله اول آن  -2مجموع ده جمله اول یک تصاعد هندسی که قدر نسبت آن-10

1(3069  2(3069-  3(1023  4(1023- 

 )کدام است   log 0/125باشد آنگاه   log2=aاگر -11

1(2log a  2(-3a   3(a-3   4(-2a 
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 )باشد چقدر است  11ا مجموع آن ها تاس اعداد رو شده برابر ی 2پرتاب احتمال اینکه در -12

1(3
10

   2( 2
12

   3( 4
11

   4( 2
9

 

𝐾که عضو هاي آن بصورت  Aمجموعه اعداد دو رقمی باشد آنگاه زیر مجموعه اي از  Aاگر -13 ∈ 𝐴 , 5𝐾  ؟است چند عضو دارد 

1(9   2(10   3(18   4(20 

 ) log5/2=0/716وات بر متر مربع چند دسی بل است (2/5*  22-10صدایی با شدت -14

1(16/7   2(16/17   3(2/17   4(19/17 

1 =ریشه مضاعف معادله-15
4

𝑚 𝑥 + (𝑚− 1)𝑥 +www.( 

1(1   2( 1
2

    3( 1
2

-            4( 1
4

 

xjو  4انحراف معیار برابر   x10,x11,…,xاگر براي داده هاي -16
 )باشد میانگین داده ها کدام است  ∑4160=2

1(400   2(192   3(20   4(8/13 

 )کدام است   "ارتشیان"تعداد جایگشت هاي سه حرفی از حروف کلمه -17

1(120   2(125   3(135   4(210 

 .است ، قدر نسبت این تصاعد چقدر است 5/3و مجموع جمالت سوم و چهارم  5/5دریک دنباله حسابی مجموع دو جمله اول برابر-18

1( 1
2

-       2( 1
2

        3( 3
4

      4( 3
4

- 

𝑓(𝑥) دامنه تعریف تابع-19 = 3𝑥
√2−𝑥

 )کدام است   

1(x≥ 2   2(x< 2   3(x> 2   4(x≤ 2 

 )انتخاب کرد  مهره هم رنگ 3مهره آبی ،  4مهره قرمز و  5به چند صورت می توان از بین -20

1(4   2(10   3(14   4(40 

 پاسخنامه سواالت ریاضی

 1گزینه-1
 1گزینه -2
 2گزینه -3
 2گزینه -4

 2گزینه -5
 4گزینه -6
 3گزینه -7
 3گزینه -8

 1گزینه -9
 4گزینه -10
 2گزینه -11
 4گزینه -12

 4گزینه -13
 2گزینه -14
 3گزینه -15
 3گزینه -16

 4گزینه -17
 1گزینه -18
 2گزینه -19
 4گزینه -20
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