محل مهر يا امضاء مدير

جمهوري اسالمي ايران
اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران
ش صندلي (ش داوطلب):
نبم و نبم خبنوادگي:

نبم واحد آهوزشي :شهید صدیقه رودببری
پبیه :دوازدهن
نبم پدر:

نوبت اهتحبني :نوبت اهتحبني اول
رشته  :علوم تجربي

سئوال اهتحبى درس :ریاضی 3

نبم دبیر :خبنن ولي هحود

سبل تحصیلي1397-1398 :

ً -1وَدار

سبعت اهتحبى 7/30 :صبح
وقت اهتحبى 110 :دقیقه
تبریخ اهتحبى1397 / 10 /2 :
تعداد برگ سئوال 4 :برگ

را رسن کٌیذ سپس تعییي کٌیذ ایي تبثع در چِ ثبزُای صعَدی ٍ در چِ ثبزُای ًسٍلی است.
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ً -3وَدار تبثع  fثصَرت زیر هیثبشذ .ثب استفبدُ از آى ًوَدار
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را رسن کٌیذ.
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یک تبثع یک ثِ یک ثذست آٍردُ:

 -4ثب هحذٍد کردى داهٌِی تبثع
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الف) ضبثطِ ٍ داهٌِ ٍ ثرد

را ثٌَیسیذ.
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رشتِ :علَم تجرثی

تبریخ اهتحبى1397 / 10 / 2 :

را رسن کٌیذ.
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 -5تبثعّبی

را در ًظر ثگیریذ ،هقبدیر خَاستِ شذُ را ثذست آٍریذ.
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ثصَرت زیر است .ضبثطِ تبثع را تعییي کٌیذ.

 -6ثخشی از ًوَدار تبثع
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 -7کذاهیک از جوالت زیر درست ٍ کذاهیک ًبدرست است.
الف) ثرای ّر زاٍیِ دلخَاُ

ة) تبثع

دارین:

در ثبزُی

نمون برگ هماهنگ استاني (شماره)2
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اکیذأ ًسٍلی است.

صفحه ......... :از .........
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تبریخ اهتحبى1397 /10 / 2 :

را ثیبثیذ.
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دًجبلِ سئَال اهتحبى درس :ریبضی 3

تبریخ اهتحبى1397 / 10 / 2 :
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ثبشذ ،هقذار  b ٍ aرا ثذست آٍریذ.

 -11اگر

 -12ثب تَجِ ثِ شکل رٍثرٍ حذٍد خَاستِ شذُ را ثٌَیسیذ.
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(ُ
را در ًقطِای ثِ طَل ٍ -2اقع ثر آى ثٌَیسیذ.

 -13هعبدلِی خط هوبس ثر ًوَدار تبثع
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 -14الف) ًقبط دادُ شذُ رٍی هٌحٌی زیر را ثب شیتّبی ارائِ شذُ در جذٍل ًظیر کٌیذ.
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ة) ًقطِی دیگری رٍی هٌحٌی تعییي کٌیذ کِ شیت خط هوبس در آى صفر ثبشذ.

نمره ورقه(به عدد):
نام و نام خانوادگی دبیر:
صفحِ  4از 4

نمره تجدیدنظر(به عدد):

به حروف:
تاریخ و امضاء

نام و نام خانوادگی دبیر:

***هَفق ثبشیذ***

به حروف:
تاریخ وامضاء
جوع کل

