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 1 ((ػذدی گٌگ استظزب دٍ ػذد گٌگ تا هثال ًقط ًشاى دّیذ ػثارت هقاتل ّویشِ درست ًیست. )) 1
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 ...,3,7,11              هقاتل را در ًظز تگیزیذ:  دًثالِ 
 ب( قذر ًسثت دًثالِ را هشخص کٌیذ.                                      الف( دًثالِ حساتی است یا ٌّذسی؟  

 جوغ چْل جولِ اٍل دًثالِ را هشخص کٌیذ. د(                           دًثالِ را هشخص کٌیذ.   تیست ٍ یکنج(جولِ 
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                    جوغ ّوِ جوالت دًثالِ هقاتل را هشخص کٌیذ.   5
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                            حاصل لگاریتن ّای هقاتل را هشخص کٌیذ. 6
2 4log 16 ? log 16 ?  1 

log                                              لگاریتوی سیز را حل کٌیذ: هؼادلِ 7 (3 1) log 2x     1 

4/410E)  صٍل اًزصی آساد کزدُ چقذر قذرت تز حسة ریشتز داشتِ است؟  910سلشلِ ای کِ تِ اًذاسُ  8 J ) 5/1 
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است . قذهت فسیل را هشخص کٌیذ.) ًیوِ ػوز کزتي  ٪41تاقیواًذُ اس یک فسیل   14Cهقذار کزتي  11
14C  5/1 سال است( 5711تزاتز 
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)فزض کٌیذ  تاتغ رشذ در کشت یک ًَع تاکتزی تصَرت   ) 1000 (1/ 05) tP t    : تاشذ 
 الف ( جوؼیت اٍلیِ تاکتزی ّا چقذر تَدُ است؟

 ب( ًزخ رشذ تاکتزی ّا چقذر تَدُ است؟

 چقذر است؟ دٍرُ سهاًی 3ج( تؼذاد تاکتزی ّا پس اس گذشت 
 تزاتز هی شَد؟ ششد( پس اس چٌذ دٍرُ سهاًی تؼذاد تاکتزی ّا  
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)2    است: هقاتلتاتغ درآهذ ٍ ّشیٌِ یک شزکت تَلیذی تِ صَرت  ) 6 , ( ) 3 4R x x x C x x     

 هاکشیون هی شَد؟ ( تزای چِ تؼذاد کاال سَدج      تاتغ سَد را هشخص کٌیذ.   ب(         تزیا چِ تؼذاد کاال درآهذ هاکشیون هی شَد؟ الف(
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 دٍ سکِ را تا ّن پزتاج هی کٌین. 
 ایٌکِ ّز دٍ سکِ هثل ّن تاشٌذ را هشخص کٌیذ. پیشاهذعای ًوًَِ ای را هشخص کٌیذ.    ج( الف( ًوَدار درختی را رسن کٌیذ.         ب( ف

 را هشخص کٌیذ. سکِ ّا هثل ّن ًثاشٌذتزآهذ ایٌکِ  احتوالد( 
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 1 ًفزُ رٍس تَلذ ّوِ یکساى تاشذ را هشخص کٌیذ. 5احتوال ایٌکِ در یک گزٍُ  14
 2/13تختَ  -هَیذ ٍ هٌصَر تاشیذ

 : استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد ولی جدول محاسبه لگاریتم به پیوست در اختیار دانش آموز قرار می گیرد. توجه* 
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