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    . . مشخص کنیدمشخص کنید  ××را با را با و نادرست و نادرست   √√جمله هاي درست را با نماد جمله هاي درست را با نماد 
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    . . خالی را با یک عدد یا کلمه ي مناسب پر کنیدخالی را با یک عدد یا کلمه ي مناسب پر کنیدجاهاي جاهاي 
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. . قرار می گیردقرار می گیرد  MMبا چه تبدیلی روي با چه تبدیلی روي   ppدر شکل مقابل در شکل مقابل 

    تقارنتقارن) ) بب                                °°180180دوران دوران ) ) الفالف

      °°9090دوران دوران ) ) انتقال                           دانتقال                           د) ) جج

55//00

..متناظر با محور مقابل یک ضرب بنویسیدمتناظر با محور مقابل یک ضرب بنویسید    55
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. . حاصل عبارت هاي زیر را حساب کنیدحاصل عبارت هاي زیر را حساب کنید

((--99))  ++  ((--99))  ==

7575//00  
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[[((--1414))  ÷÷  ((--77))]]  ××  ((+5+5))  ==  
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درجه زیر درجه زیر   1010در همان ساعت دماي هواي اردبیل در همان ساعت دماي هواي اردبیل   درجه باالي صفر ودرجه باالي صفر و  55در یک روز زمستانی دماي هواي تهران در یک روز زمستانی دماي هواي تهران 

  حساب کنید دماي هواي اردبیل چند درجه سردتر است؟ حساب کنید دماي هواي اردبیل چند درجه سردتر است؟   ؛؛صفرصفر
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    ==6+6+((77xx+2+2))  33--.   .   عبارت جبري مقابل را ساده کنیدعبارت جبري مقابل را ساده کنید) ) الفالف

  ==  44xx  ––  77xx                                                          . . به دست آوریدبه دست آورید  xx  ==  --22مقدار عددي عبارت جبري مقابل را به ازاي مقدار عددي عبارت جبري مقابل را به ازاي ) ) بب

==  xx  ––  22  88      . . معادله مقابل را حل کنیدمعادله مقابل را حل کنید) ) جج 1414  
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  11//55  ..همنشت هستند تساوي اجزاي متناظر را به زبان ریاضی بنویسیدهمنشت هستند تساوي اجزاي متناظر را به زبان ریاضی بنویسید  OOCCDDو و   OOAABBدر شکل مقابل دو مثلث در شکل مقابل دو مثلث 
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  1818))و و   ==  ((2424
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  ..استاست  ccmm  1818و ارتفاع آن و ارتفاع آن   55ccmmلیوانی داریم به شکل استوانه که شعاع قاعده آن لیوانی داریم به شکل استوانه که شعاع قاعده آن 

  . . گنجایش این لیوان را حساب کنیدگنجایش این لیوان را حساب کنید) ) الفالف
  . . مساحت جانبی این لیوان را به دست آوریدمساحت جانبی این لیوان را به دست آورید) ) بب

55//11  
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. . حاصل عبارت هاي زیر را به صورت عدد توان دار بنویسیدحاصل عبارت هاي زیر را به صورت عدد توان دار بنویسید) ) الفالف
((--33))77  ××  ((--33))  ××  ((--33))22  == 4433  ××  5533  ==  

++  2233  ––  3322.     .     مقدار عبارت مقابل را حساب کنیدمقدار عبارت مقابل را حساب کنید) ) بب 1100  ==  
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1313  
. . مقدار تقریبی عددي زیر را به دست آوریدمقدار تقریبی عددي زیر را به دست آورید
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11    ))از راه معادلهاز راه معادله((می شود آن عدد چیست؟ می شود آن عدد چیست؟   3333را اضافه کنیم حاصل را اضافه کنیم حاصل   اگر به عددي دو برابر همان عدداگر به عددي دو برابر همان عدد

1515
. . با توجه به شکل مقابل تساوي هاي را کامل کنیدبا توجه به شکل مقابل تساوي هاي را کامل کنید) ) الفالف

AABB  ++  BBEE  ==                                              AAEE  ==    AABB

باشد اندازه هر زاویه چند درجه است؟ باشد اندازه هر زاویه چند درجه است؟   °°7272دو زاویه متقابل به رأسند اگر مجموع این دو زاویه دو زاویه متقابل به رأسند اگر مجموع این دو زاویه ) ) بب
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B  را در یک دستگاه مختصات مشخص کنیدرا در یک دستگاه مختصات مشخص کنید . .

BAبردار بردار ) ) بب
r

. . را رسم کنید و مختصات آن را بنویسیدرا رسم کنید و مختصات آن را بنویسید  

    . . را بنویسیدرا بنویسید  AABBجمع متناظر با بردار جمع متناظر با بردار ) ) جج
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..عقربه ي چرخنده شکل مقابل را می چرخانیم احتمال هاي زیر را حساب کنیدعقربه ي چرخنده شکل مقابل را می چرخانیم احتمال هاي زیر را حساب کنید

    ..احتمال این که عقربه روي رنگ قرمز بایستداحتمال این که عقربه روي رنگ قرمز بایستد) ) الفالف

    . . احتمال این که عقربه روي رنگ زرد بایستداحتمال این که عقربه روي رنگ زرد بایستد) ) بب

    . . احتمال اینکه عقربه روي رنگ آبی بایستداحتمال اینکه عقربه روي رنگ آبی بایستد) ) جج

7575//00
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. . وصل کنیدوصل کنید  BBرا به یک نمودار مناسب در ستون را به یک نمودار مناسب در ستون   AAدر هر یک از موارد ستون در هر یک از موارد ستون 
AABB  

نمودار دایره اينمودار دایره اي    نمایش میزان تولید گندم در استان هاي مختلفنمایش میزان تولید گندم در استان هاي مختلف
    نمودار تصویرينمودار تصویري    نشان دادن تغییرات قیمت طالنشان دادن تغییرات قیمت طال

نمودار خط شکستهنمودار خط شکسته    نشان دادن نسبت کتاب هاي داستان به کل کتاب هانشان دادن نسبت کتاب هاي داستان به کل کتاب ها
میله ايمیله اينمودار نمودار     ماه اولماه اول  66نمایش نمره هاي فاطمه در نمایش نمره هاي فاطمه در 
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