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ردیف

بارم
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 -1درستی یب ًبدرستی ّز یک اس ػجبرت ّبی سیز راهطخع کٌیذ.
الف) ّزدٍهزثغ دلخَاُ ثب ّن هتطبثِ اًذ.

ظ
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ة)ػجبرت « سِ ػذد اٍل هتفبٍت » یک هجوَػِ را هطخع هی کٌذ.
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ج) ػذدی ٍجَد دارد کِ گَیب ٍ گٌگ ثبضذ.
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ؽ

ظ
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د) حبغل 9

ثزاثز ثب  -3است.

1

 -2در ّزیک اس پزسص ّبی سیز گشیٌِ درست را هطخع کٌیذ.
الف)کذام یک اس گشیٌِ ّبی سیز یک ػجبرت گَیب است؟
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ة) اقالػبت دادُ ضذُ در هسئلِ ً.......................بهیذُ هی ضَد.
 )1اثجبت 

)2فزؼ



 )3هثبل ًقؽ 

)4

7
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 )4حکن

ج) کذام یک اس خف ّبی سیز اس هجذأ هختػبت ػجَر هی کٌذ؟
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 y  x  3 )3
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د) اس دٍراى یک هثلث قبئن الشاٍیِ ،حَل یکی اس ؾلغّبی قبئوِ اش کذام یک اس ضکل ّبی سیز ایجبد هی ضَد؟
 )1کزُ 

 )2استَاًِ 

ّ)3زم 

 )4هخزٍـ
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 -3جبّبی خبلی را ثب ػذد یب ػجبرت هٌبست کبهل کٌیذ.
الف)احتوبل ایي کِ در پزتبة یک تبس ػذد رٍضذُ  ،هؿزة  3ثبضذ ثزاثز .......................است.
ة) درجِ تک جولِ ای ً 5x 3 y 2سجت ثِ هتغیز  yثزاثز ....................است.
ج) هسبحت یک کزُ ثِ ضؼبع  Rثزاثز ......................است.
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 -4ثب تَجِ ثِ ًوَدار رٍ ثِ رٍ  ،هجوَػِ ّبی سیز را ثب اػؿب هطخع کٌیذ.
B) 
B) 
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B A 

غفحِ1

اداهِ سَاالت در غفحِ ثؼذ
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 -5ثبتَجِ ثِ هحَر سیز  ،هجوَػِ هتٌبظز ثب آى را ثٌَیسیذ.
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الف) ثیي دٍ ػذد  ،3ٍ2یک ػذد گٌگ ٍ یک ػذد گَیب ثٌَیسیذ.
ة) ػجبرت رٍثزٍ را سبدُ کٌیذ.

50  18 
ج)حبغل ػجبرت هقبثل را ثِدست آٍریذ.

3  13  ( 13  6)2 
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 -7یک هثبل ثشًیذ کِ جولِ سیز را ًقع کٌذ.
« ّزچْبر ؾلؼی کِ ّوِ اؾالع آى ثزاثز ثبضذ  ،هزثغ است»

1

 -8درهسئلِ سیز فزؼ ٍحکن را هطخع کٌیذ
در ّزهتَاسی االؾالع قكزّب یک دیگز را ًػف هی کٌٌذ.
فزؼ
حکن

0/7

 -9الف)ػذد  0 / 000724را ثِ غَرت ًوبد ػلوی ثٌَیسیذ.
ة) هخزج کسز هقبثل را گَیب کٌیذ.
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الف)حبغل ػجبرت ّبی هقبثل را ثب استفبدُ اس اتحبدّب ثِ دست آٍریذ.

(3x  4)(3x  4) 

(2x  5)2 
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ة)ػجبرت هقبثل را ثِ کوک اتحبدّب تجشیِ کٌیذ.

x 2  8 x  15 
غفحِ2

اداهِ سَاالت در غفحِ ثؼذ
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ً -11ب هؼبدلِی هقبثل را حل کٌیذ.
7(x  2)  6x  3

 -12ثب تَجِ ثِ ضکل هقبثل  ،هؼبدلِ خف  dرا ثٌَیسیذ.
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 -13هؼبدلِ خكی را ثٌَیسیذ کِ ثب خف  6x  2y  7هَاسی ثبضذ ٍ اس هجذأ هختػبت ثگذرد.
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 -14دستگبُ هؼبدلِ خكی هقبثل را حل کٌیذ.
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 6x  3 y  9

 -15ػجبرت گَیبی هقبثل ثِ اسای چِ هقبدیزی اس  xتؼزیف ًطذُ است؟

غفحِ3

اداهِ سَاالت در غفحِ ثؼذ
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 -16حبغل ػجبرت ّبی سیز را ثِ دست آٍریذ ٍ ًتیجِ را تب حذ اهکبى سبدُ کٌیذ.
(هخزج کسزّب هخبلف غفز فزؼ ضذُ است)
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x 2  5x  13 x  3
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 -18حجن ّزم هٌتظوی را ثِ دست آٍریذ کِ قبػذُ آى یک  5ؾلؼی هٌتظن ثِ هسبحت  22سبًتی هتز هزثغ ٍ ارتفبع آى

1

 -17خبرج قسوت ٍ ثبقی هبًذُ ی تقسین هقبثل را ثِ دست آٍریذ.

 9سبًتی هتز ثبضذًَ( .ضتي فزهَل الشاهی است)

1

 -19حجن کزُ ای ثِ ضؼبع  3سبًتی هتز را ثِ دست آٍریذ(ًَضتي فزهَل الشاهی است)

داًش آهَساى عشيش ٍ ّوکاراى هحتزم هي تَاًٌد با هزاجعِ بِ سايت هٌدرج در سزبزگ ،سؤال ٍ راٌّواي تصحيح ايي درس را هشاّدُ ًوايٌد.

غفحِ4

هَفق ثبضیذ

تصحيح ٍ ًوزُ گذاري
با عدد

ًام ٍ ًام خاًَادگي
هصحّح /دبيز

با حزٍف

ًوزُ ًْايي پس اس رسيدگي بِ اعتزاضات
با عدد

اهضاء :

جوغ ثبرم

با حزٍف
اهضاء :

20

