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ردیف

یه هاشیي راّسازی ّر رٍز تا ٌّگام ظْر  6ویلَهتر تِ خلَ حروت هی وٌذ ٍ ػصر ّواى رٍز  4ویلَهتر بارم

تِ ػمة تاز هی گردد .اگر صثح شٌثِ وار خَد را آغاز وٌذ در ظْر رٍز پٌح شٌثِ در چٌذ ویلَهتری از
ً 1مطِ ی شرٍع رٍز شٌثِ لرار دارد؟
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 2حاصل وسر هماتل را تِ دست آٍریذ.
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 3سؼیذ  52%از حمَق هاّیاًِ ی خَد را ترای اخارُ ی خاًِ 42% ،از آى را ترای خَران ٍ پَشان ٍ تمیِ را
ترای تحصیل فرزًذاًش هی پردازد .اگر درآهذ هاّیاًِ اٍ  999999تَهاى تاشذ چٌذ تَهاى ترای ّسیٌِ ی
تحصیل فرزًذاًش پرداخت هی وٌذ.
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 4یه خط وش  29ساًتی هتری شىست ٍ تثذیل تِ دٍ تىِّ شذ .اگر یىی از لسوت ّا  88ساًتی هتر وَتاُ
تر از دیگری تاشذ ،اًذازُ ی ّر یه چٌذ ساًتی هتر است؟
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 5اگر ضلغ هرتؼی  09%واّش یاتذ ،هساحت آى چٌذ درصذ ون هی شَد؟

2

6

اتتذا تفریك زیر را تِ خوغ تثذیل وٌیذ ٍ سپس راتطِ ی خوغ تِ دست آهذُ را رٍی هحَر رسن وردُ ٍ 1/5

حاصل را تٌَیسیذ.
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خولِ ی تیستن دًثالِ ی ػذدی  86،9،4،8 ،...را هؼرفی وٌیذ (.تا تَضیح هختصر)
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حاصل ػثارت ّای زیر را تِ دست آٍریذ:
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حذاوثر دهای اصفْاى  0درخِ تاالی صفر ٍ حذالل  9درخِ زیر صفر است .هیاًگیي دهای ایي شْر را
حساب وٌیذ.
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 89حاصل ػثارت زیر را تِ دست آٍریذ.
ی
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الف) تا ووه راّثرد تفىر ًظام دار ،توام حالت ّایی وِ هی تَاى ػذد  0را تا اًگشتاى یه دست ًشاى داد ،تٌَیسیذ.

سَاالت اهتیازی

ب) هیاًگیي دهای دٍ شْر واشاى ٍ لوصر ( )-2است ٍ دهای واشاى یه درخِ تاالی صفر است .لوصر چٌذ درخِ سردتر
از واشاى است؟

ج) هحوذ تؼذاد خط ّای یه صفحِ از وتاتش را هی شوارد ٍ .لتی آًْا را دٍتا دٍتا هی شورد ،یه خط تالی هی هاًذ .
ٍلتی سِ تا سِ تا هی شورد ،دٍ خط تالی هی هاًذ ٍ.اگر چْارتا چْارتا تشوارد ،سِ خط تالی هی هاًذ .در آى صفحِ از
وتاب هحوذ ،حذالل چٌذ خط ٍخَد دارد؟

سرافراز تاشیذ  .خؼفری

