ریاضی
چهارم

انسانی

58

089059-184

دانش آموز عزیز شما می توانیذ پاسخنامه امتحان را دو ساعت پس از پایان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ.

www.bagheralolum.sch.ir
-1استذالل قیاسی را تؼریف کٌیذ ٍهثالی بسًیذ ً 1.ورُ
-2گالیلِ ٍ باٍداز رٍی حرکت ًَساًی ٍزًِ اٍیساى ساػت را اختراع کردًذًَ............:ع استذالل چیست ؟ً 0/5ورُ
-3حذ هجوَع جوالت دًبالِ  9ٍ3ٍ1....رابذست آٍریذً 1/5.ورُ
-4هجوَع جوالت ًَزدّن ٍبیستن دًبالِ هثلثی برابر جولِ چٌذم دًبالِ هربؼی است ؟ً ./5ورُ
-5دُ جولِ اٍل دًبالِ فیبَ ًاتچی رابٌَیسیذً ./ 5 .ورُ
 -6هؼادلِ را حل کٌیذ 2 .
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-7اًرشی آزاد ضذُ درزلسلِ ای 1016 / 4شٍل است .بسرگی آى را در هقیاس ریطتر بذست آٍریذً 1.ورُ
 -8فسیلی پیذا ضذُ کِ 6/25درصذ از کربي اٍلیِ آى باقیواًذُ اگر ًین ػور آى  5600سال باضذ ػور فسیل
چٌذ سال است ؟ ً 1ورُ
 -9صذایی بِ ضذت ٍ 83احذ دسی بل چٌذ ٍات بر هتر هربغ است ؟ ً 1ورُ
ً -10رخ رضذ جوؼیت یک هٌطقِ  3درصذ در سال است اگر بخَاّین جوؼیت دٍ برابراالى ضَد
چٌذ سال زهاى ًیاز است ؟ ً 1ورُ
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 -11سْوی بِ هؼادلِ  y  x  4 x  1را رسن کٌیذ ٍ تواهی اطالػات هَرد ًیاز را بذست آٍریذ ً 1.ورُ
2

 -12تابغ تقاضا ّفتگی برای کاالیی  x=1000-10pهی باضذ.

الف) چِ تؼذاد کاال با چِ قیوتی بفرٍش برساًین ً 0/5ورُ
ب) بیطتریي هقذار درآهذ را بذست آٍریذ ً 0/5ورُ
 -13تابغ در آهذ ٍّسیٌِ کاالیی دادُ ضذُ :
الف )هؼادلِ سَد را بذست آٍریذ
ب )چٌذ ٍاحذ بفرٍضین تا بیطتریي سَد را داضتِ باضین ؟ ً 1/5ورُ
C(x)=3000050x

R(x)=200x- x

-14در یک زهیي کطاٍرزی اگر  20درخت بکارین ّر درخت  60کیلَ هحصَل هیذّذ بِ ازا ّر درخت کِ اضافِ کاضتِ ضَد
 2کیلَ از هحصَل کن هی ضَد  .بیطتریي هحصَل چٌذ کیلَ گرم است ؟ ً 1/5ورُ
 -15اػذاد  1تا  20را رٍی بیست کارت یکساى ًَضتین یک کارت بِ تصادف خارج هی کٌبن
الف) احتوال اًکِ ػذد رٍی کارت هربغ کاهل باضذ چقذر است ؟ ً 0/5ورُ
ب) احتوال ایٌکِ ػذد رٍی کارت الاقل 18باضذ چقذر است ؟ ً 0/5ورُ
ج) احتوال ایٌکِ ػذد رٍی کارت هضرب 11باضذ چقذر است ؟ ً ./5ورُ
-16دٍ تاس ّوگي را پرتاب هیکٌین
الف) احتوال آًکِ الاقل یکی از تاس ّا هضرب  3چیست ؟ ً./75ورُ
ب) احتوال آًکِ هجوَع اػذاد رٍ ضذُ حذاکثر  5باضذرا بذست آٍریذ ً ./75.ورُ
 -17در تَلذ سِ فرزًذ یک خاًَادُ احتوال اًکِ حذاقل ً2فر آًْا دریک فصل سال بذًیا اهذُ باضٌذ چقذر است ؟ ً 1/5ورُ
 -18صفحِ ػقربِ داری بِ دٍازدُ قسوت هساٍی تقسین ضذُ درصذ بار چرخص ّطت هرتبِ ػقربِ رٍی ػذد  9ایستاد
اختالف احتوال ًظری ٍتجربی ایي بیطاهذ را بذست اٍریذ ً1.ورُ

