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 تارم سؤاات ردیف
 درستی یا ًادرستی عثارات زیر را هعلَم کٌیذ:  1

 هتطاتِ ّستٌذ.  xy2  ٍxy( دٍ جولِ ی 1
22جَاب هعادلِ ی  1x( عذد 2 x  .است 
 ( دٍ زاٍیِ هتقاتل تِ رأس هکول اًذ. 3
 دارای حذاقل دٍ ضوارًذُ ّستٌذ. ( ّوِ اعذاد 4

1 

 جاّای خالی را تا عثارات یا اعذاد هٌاسة پر کٌیذ.  2
 داضتِ تاضذ چٌذ ضلعی .................... هی گَیٌذ.  180( تِ چٌذ ضلعی کِ دست کن یک زاٍیِ تسرگتر از 1
 ( اگر حاصل ضرب دٍ عذد صفر ضَد حذاقل یکی از آى دٍ عذد ...................... است. 2
 ( در دٍ ضکل ّن ًْطت ........................... دٍ تِ دٍ تا ّن تراترًذ. 3
 ( قریٌِ ی قریٌِ ی ّر عذد تراتر است تا ....................... 4
 ( عذد ................... ّن زٍج ٍ ّن اٍل است. 5
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 تا تَجِ تِ سؤاات یکی از گسیٌِ ّا را اًتخاب کٌیذ.  3
 -6-;         -2    ( در جای خالی کذام عذد تایذ قرار تگیرد. 1

 + 8د(     -8ج(     -4ب(   + 4الف( 
 ٍی خط ایجاد ضذُ است. ًقطِ دارین چٌذ ًین خط ٍ چٌذ پارُ خط ر 10 خطی( رٍی 2

  45ٍ  10د(   45ٍ  20ج(    20ٍ  45ب(    10ٍ  20الف( 
هتر تِ سوت پاییي سر  1هتر تاا رٍد ٍ  3هتری تاا ترٍد اگر ّر رٍز  11( حلسًٍی هی خَاّذ از یک دیَار 3

 تخَرد پس از چٌذ رٍز حلسٍى تِ تاای دیَار هی رسذ. 
 رٍز  6د( تیص تر از   رٍز  6ج(   رٍز  5ب(  رٍز  5الف( کوتر از 
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 است. ّر یک از زاٍیِ ّا چٌذ درجِ است؟  32تفاضل دٍ  زاٍیِ هتون  4
 

1 

رضا  5
5
هتر است  30فطِ ٍ تقیِ ی تاغچِ را کِ ی کاضت. ًصف تاقی هاًذُ را گل تٌخاًِ اش را سثستاغچِ  2

 گَجِ فرًگی هی کارد هساحت تاغچِ اٍ چقذر است؟ 
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 حاصل عثارات زیر را تذست آٍریذ.  6
( ( ;..........5- )- )- (4- )–  

;..........20-18 + ...... +8-6  +4 - 2  
( ; .........7 - 2 -( × )3 - 5) 
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درجِ تردُ این. ایي گَضت چٌذ درجِ  -18درجِ زیر صفر تِ درٍى سرخاًِ ای تا دهای  4گَضتی را تا دهای  7
 سردتر خَاّذ ضذ. 
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 3( ×-2; ) 6                     رٍی هحَر ًوایص دّیذ.  8
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 ( 75/0ام الگَّای عذدی دادُ ضذُ را تٌَیسیذ. ) nجولِ ی  9
 ٍ .......9  ٍ6  ٍ3  

 ٍ .......25  ٍ 9  ٍ4  ٍ1  
 ٍ ........10  ٍ7  ٍ4 

75/0 

 عثارت جثری دادُ ضذُ را سادُ کٌیذ.  10
 ( ;b – a2 )3( +b – a )2 

1 

 جذٍل دادُ ضذُ را تا راُ حل، کاهل کٌیذ.  11
 

 1-  x 

   5 – x 2-  

1 

دفتر تخرد  10تَهاى تاقی هی آٍرد ٍ اگر  1000دفتر تخرد  5علی ترای خریذ دفتر تِ فرٍضگاُ هی رٍد اگر اٍ  12
 تَهاى کن هی آٍرد قیوت ّر دفتر چقذر است؟ )تا هعادلِ(   4000
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 هعادلِ ّای دادُ ضذُ را حل کٌیذ:  13
7  ;5 – x2   x3 ( ;1-x )2 
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هتساٍی الساقیي تاضذ ٍ  ABCهتساٍی ااضاع ٍ هثلث  BOCتا تَجِ تِ ضکل دادُ ضذُ اگر هثلث  14
20Â  .اًذازُ زاٍیِ ّای زیر را تذست آٍریذ 
 

           
...........yB̂A.........OB̂A

..........OĈA.........CÔB



 

1 

ABBCتا تَجِ تِ تساٍی  15 2 .تساٍی ّای زیر را کاهل کٌیذ 

     
ACBC

ADAB

CDAD
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 ًَع تثذیل اًجام ضذُ را تٌَیسیذ.  16
ABCD  
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 دٍ هثلث دادُ ضذُ ّن ًْطت ّستٌذ. تساٍی ّای خَاستِ ضذُ را تٌَیسیذ.  17
 

.........B̂..........Ĉ.........AD  
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 الف( تا تجسیِ عذدّای صَرت ٍ هخرج تِ ضوارًذُ ّای اٍل حاصل عثارت را تا حذ اهکاى سادُ کٌیذ.  18
 


54
36 
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 َضتي ضوارًذُ ّا تِ دست آٍریذ. ًرا تا  48ٍ  72ب( ب م م دٍ عذد 
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 25/1 را تِ رٍش تجسیِ تِ دست آٍریذ.  24ٍ  36ج( ک م م دٍ عذد 

 

A B 

C 

D 

A 

E D 

C 

B 




