[ ]۸ریاضی نهم

نام و نام خانوادگی:

 .1در یک کیطَ  ۱هِرٍی ضیبٍ ّ  ۹هِرٍی ضفیذ ّجْد دارد .هیخْاُین یک هِرٍ بَ طْر تصبدفی از داخلِ
کیطَ بیرّى بیبّرین .بب کذامیک از جولَُبی زیر هْافقیذ؟

هْافقن
تعذادِ هِرٍُبی ضیبٍ خیلی بیشتر از تعذاد هِرٍُبی ضفیذ اضت .بٌببرایي
الف
هطوئٌبً هِرٍای کَ بیرّى هیآّرین ضیبٍ اضت.

ة

رًگِ هِرٍای کَ بیرّى هیآّرین ،دّ حبلت دارد؛ یب ضفیذ اضت ّ یب ضیبٍ.
بٌببرایي احتوبلِ ایي کَ هِرٍی بیرّى آهذٍ ضیبٍ ببشذ ٪۰: ،اضت.

پ

هِرٍای کَ بیرّى هیآّرین یکی از  ۱۰هِرٍی هْجْد در کیطَاضت .از ایي ۱۰
هِرٍ فقط یکی ضیبٍ اضت پص احتوبلِ ایي کَ هِرٍ ضیبٍ ببشذ  ۱۰:اضت.

ت

اگر ایي کبر را  ۱۰ببر اًجبم دُین ،هطوئٌبً  ۹ببر هِرٍی ضفیذ بیرّى هیآیذ ّ ۱
ببر هِرٍی ضیبٍ.

ث

اگر ایي کبر را  ۱۰۰ببر اًجبم دُین ،هطوئٌبً  ۹۰ببر هِرٍی ضفیذ بیرّى هیآیذ
ّ  ۱۰ببر هِرٍی ضیبٍ.

ج

اگر ایي کبر را  ۱۰۰۰۰ببر اًجبم دُین ،هطوئٌبً  ۹۰۰۰ببر هِرٍی ضفیذ بیرّى
هیآیذ ّ  ۱۰۰۰ببر هِرٍی ضیبٍ.

چ

اگر ایي کبر را اًجبم دُین اًتظبر دارین کَ تقریببً  ۹۰۰ببر هِرٍی ضفیذ بیرّى
بیبیذ ّ  ۱۰۰ببر هِرٍی ضیبٍ.

 .2یک ضکَ را پرتبپ هیکٌین .ایي کَ پشت بیبیذ یب رّ بیبیذُ ،نشبًصاًذ.
هْافقن

هخبلفن

 .3یک تبش هیریسین .ایي کَ  ۲بیبیذ یب  ۱بیبیذ ُنشبًصاًذ.
هْافقن

هخبلفن

هخبلفن

 .4یک تبش هیریسین .ایي کَ  ۱بیبیذ ُنشبًص اضت بب ایي کَ عذدی کَ هیآیذ زّج ببشذ.
هْافقن

هخبلفن

 .5یک تبش هیریسین .ایي کَ عذدِ زّج بیبیذ ُنشبًص اضت بب ایي کَ عذدِ فرد بیبیذ.
هْافقن

هخبلفن

 .6یک تبش هیریسین .ایي کَ عذدی کَ هیآیذ زّج ببشذُ ،نشبًص اضت بب ایي کَ عذدی کَ هیآیذ ،عذدی اّل
ببشذ.
هْافقن

هخبلفن

 .7از بیيِ اعذادِ  ۰تب  ۹یکی را بَ تصبدف اًتخبة هیکٌین .ایي کَ عذدهبى بسرگتر از  ٪ببشذ ُنشبًص اضت بب ایي
کَ عذدهبى کْچکتر از  ٪ببشذ.
هْافقن

هخبلفن

در محاسبهی احامتل ،پیدا رکدو حالتهای مهشايس  ،همنتریى گام حل هسئله است.
ِ
ِ

در متریىهای پیش رو ابتدا حالتهای مهشايس را پیدا کًید و بعد احامتل خواسته شهد را محاسبه کًید.
ِ

 .8در کیطَای دّ هِرٍی ضفیذ ّ یک هِرٍی ضبس ّجْد دارد .یک هِرٍ بیرّى هیآّرین .احتوبلِ بیرّى آهذىِ
هِرٍی ضبس چقذر اضت؟
 .9در کیطَای ضَ هِرٍی ضبس ،دّ هِرٍی ضفیذ ّ  ۴هِرٍی زرد ّجْد دارد .یک هِرٍ بیرّى هیآّرین .احتوبلِ
ایي کَ هِرٍ زرد ًببشذ چقذر اضت؟
 .11یک تبش هیریسین ّ عذدِ رّی تبش را  ۶برابر هیکٌین .چقذر احتوبل دارد کَ حبصل از  ۲۰بیشتر ببشذ؟

 .11از بیيِ اعذادِ  ۱تب  ۱۰یکی را بَ تصبدف اًتخبة هیکٌین .چقذر احتوبل دارد کَ عذدِ اًتخبة شذٍ اّل ببشذ؟

