ثبسوِ تعبلی
اهتحبى زرس ریبضی پبیِ ّفتن
سهبى  75:زقیقِ

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی

آهَسش ٍ پزٍرش استبى اصفْبى

ًبم پسر:

هسیزیت آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى ثزذَار

ًبم زثیز :

تبرید1393/ 10 / :
هر که به آرامی کار کند به مقصود رسد ،یااینکه نزدیک شود  ،هر که عجله کند خطا کند  ،یا به خطا نزدیک شود.

حضرت محمد ( ص )

 1الف)عسز ّب را ثب ّن هقبیسِ کٌیس) > ، = ، < ( .
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ة) عسز قجل ٍ ثعس عسز  -35را

-37
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ٍ ٍ -35
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 2الف )زر هزثع عسز هٌبست ثٌَیسیس.
=0

÷ )-2( = 5

)-7( +

ة) زهبی َّای اصفْبى  3زرجِ سیز صفز است  .ضْز کزز  11زرجِ اس اصفْبى سززتز است .زهبی

1

َّای ضْزکزز چٌس زرجِ است؟
1

 3حبصل ّز عجبرت را ثِ زست آٍریس.
= -13 + 24

= ()-25( + )-35

= -7+11-15

= ()+17( -)-13
1

 4حبصل ّز عجبرت را ثِ زست آٍریس.
= (40 ÷ )-8

= ()-45( ÷)+5

= )+10( × 3

= ()-8( × )-7

 5الف)چْبر عسز ثعسی الگَی هقبثل را ثٌَیسیس.

1ٍ 4ٍ 9ٍ 16ٍ ........ٍ ........ٍ ........ٍ ...........

0/5

ة) جولِ  nام الگَی سیز را ثٌَیسیس.
5 ٍ 10 ٍ 15 ٍ 20 ٍ......
 6کسام عجبرت ججزی (ّفت تب کوتز اس  4ثزاثز یک عسز ) را ًطبى هی زّس؟
الف) 4x -7

ة ) 7x - 4

0/5

ج ) 4x + 7

ز ) 7x + 4
= 3)2α+5( –4α -13

کٌیس
 7الف ) عجبرت ججزی هقبثل را سبزُ .

0/5

0/5

ة )هقسار عسزی عجبرت ججزی  3α-5را ثِ اسای عسزّبی زازُ زازُ ضسُ ثِ زست آٍریس.
1

7

α
3α-5

0/5

5x -7=13

 8الف ) هعبزلِ هقبثل را حل کٌیس.

ة) ثزای حل هسئلِ سیز یک هعبزلِ ثٌَیسیس (.حل هعبزلِ السم ًیست)

1

0/5

علی ثزای ذزیس  4زفتز  5000تَهبى ثِ فزٍضٌسُ زاز ٍ  800تَهبى پس گزفت  .قیوت ّززفتز چٌس
تَهبى ثَزُ است؟
0/5

 9زر ّز هَرز چِ تجسیلی اًجبم ضسُ است ؟ اًتقبل  ،تقبرى هحَری یب زٍراى؟
الف)  Aثِ  Bتجسیل ضسُ است؟ ............................
ة)  Aثِ  Cتجسیل ضسُ است؟ ............................

A

B

C

d

کٌیس
 10قزیٌِ ضکل  Aرا ًسجت ثِ ذظ  dرسن .

0/5
A

 11زر ضکل هقبثل ٍ Mسظ پبرُ ذظ  ABاست  .تسبٍی ّبی سیز را ثب ًَضتي عسز هٌبست کبهل کٌیس.
B
AM = ........ AB

M

0/5

A

AB= ........ MB

 12زر ضکل هقبثل پبرُ ذظ ّبی  DE ٍ CD ٍ BC ٍ ABثب ّن هسبٍی اًس .عَل کسام پبرُ ذظ ثزاثز

0/5

 3ABاست؟
E
الف) AC

ة) BE

D
ج) CE

C

 13زر ضکل هقبثل اًساسُ ی ساٍیِ  Cچٌس زرجِ است؟

B
ز) AE

A
A 50

الف)  50زرجِ

ة)  80زرجِ

150

ج )  100زرجِ

ز)  150زرجِ

B

C
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 14هحسة یب هقعز ثَزى چٌس ضلعی ّبی سیز را هطرص کٌیس.
B

هحسة ......................
:
ًبم چٌس ضلعی ّبی

A

ًبم چٌس ضلعی ّبی هقعز ................... :
D

C
1

 15زر ضکل هقبثل ضلع ّبی زٍ چْبر ضلعی زٍ ثِ زٍ ثب ّن ثزاثزًس.
الف) ثب عالهت گذاری هٌبست تسبٍی ضلع ّب را ًوبیص زّیس.
ة) آیب ایي زٍ چْبر ضلعی ثب ّن هسبٍیٌس؟

 16جوالت زرست را ثب √ٍ جوالت ًبزرست را ثب × هطرص کٌیس.

1

الف) عسز  19اٍل است.
ة)ّز عسز ثشرگتز اس  1حساقل  2ضوبرًسُ زارز.
ج)هجوَع زٍ عسز اٍل ّوَارُ اٍل است.
ز) تعساز ضوبرًسُ ّبی یک عسز ّویطِ سٍج است.
 17ضوبرًسُ ّبی اٍل عسز 45را ثب رسن ًوَزار زرذتی پیسا کٌیس ٍ حبصل ضزة آى ّب را ثِ صَرت

1

ضزة ضوبرًسُ ّبی اٍل ثٌَیسیس.

ّ 18ز کسام اس عجبرت ّبی ستَى (الف)هزثَط ثِ کسام عسز اس ستَى (ة) است؟ ثِ ّن ٍصل کٌیس.
الف

ة

اٍلیي هضزة عسز 7

8

تعساز ضوبرًسُ ّبی عسز 12

7

ضوبرًسُ اٍل عسز 25

6

ثشرگتزیي ضوبرًسُ عسز 8

5

1

1

 19عسزّبی  54 ٍ 36تجشیِ ضسُ اًس ،ة م م ٍ ک م م آى ّب را ثٌَیسیس.
= ( )36 ٍ 54

36 =2×2×3×3

= [ ] 36 ٍ 54

54=2×3×3×3
0/5

 20چِ کسزی اس ضکل سیز رًگی است؟

 21یک ثبغچِ هستغیل ضکل ثِ عَل  ٍ 15عزض  10هتز است .اگز ثِ فبصلِ ی یک هتز اس لجِ ی ثبغچِ

1

زٍر تب زٍر آى را ًززُ ثکطین  ،چٌس هتز ًززُ احتیبج زارین؟

 22اگز ضکل ّب ثِ ّویي تزتیت ازاهِ پیسا کٌس  ،چِ کسزی اس ضکل ضوبرُ  ، 8رًگی است ؟

( )2

( )3

1

()1

 11 23زستگبُ زٍچزذِ ٍ سِ چزذِ زر یک پبرکیٌگ ٍجَز زارز .اگز تعساز کلّ چزخ ّبی آى ّب 24
عسز ثبضس،چٌس زٍچزذِ ٍ چٌس سِ چزذِ زر پبرکیٌگ ٍجَز زارز؟
ثزرسی ٍ آسهبیص

تعساز سِ چزذِ

موفق باشید.

نمره

با عدد

با حروف

امضا

علیرضا اشراقی

تعساز زٍچزذِ

1

