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-1گزینه صحیح را مشخص نمایید.

navaeeschool.ir
@navaeeschool

الف) مجموعه اعداد گویای بین  6و  10چند عضو دارد؟
4)2

3 )1

 )4بی شمار

5)3

ب) نسبت مساحت دو مستطیل متشابه  9است .نسبت طول های آنها چقدر است؟
4/5 )1

9 )2

81 )4

3 )3

ج) حاصل جمع یک عدد گویا و یک عدد گنگ همواره کدام است؟
 )1گویا

 )2طبیعی

 )3گنگ

 )4میتواند گویا یا گنگ باشد.

د) مستطیلی به ابعاد  4و  5با مستطیلی به ابعاد  2x+1و  10متشابه است .مقدار  xچند است؟
3/5 )1

7 )2

3 )4

1/5 )3

1

 -2جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) اجتماع هر مجموعه با تهی برابر است با ...............................................
ب) در دو شکل متشابه اندازه زاویه های متناظر  ..............................میباشد.
ج) قدرمطلق حاصلضرب دو عدد مساوی حاصلضرب  ..............................آن هاست.
د) اعداد گنگ را با نماد  .....................................نشان میدهیم.

 -3اگر داشته باشیم }  A={ 5 , {5} , 3مجموعه توانی  Aرا با اعضایش مشخص نمایید.

صفحه 1

1

 -4با توجه به نمودار زیر اعضای مجموعه های خواسته شده را بیابید.

1

 -5مجموعه های زیر را با اعضایشان مشخص کنید.

1

 -6دو مجموعه }  A={x-1 , 5و } B={4 , y+3با هم مساوی اند .مقادیر  xو yرا به دست آورید.

1

 -7در یک کیسه  3مهره صورتی  4 ،مهره آبی و  5مهره بنفش موجود است .یک مهره به اتفاق از کیسه برمیداریم .چه
میزان احتمال دارد :
الف) مهره برداشته شده صورتی نباشد.

ب) مطلوب است محاسبه احتمال اینکه یک مهره از کیسه برداشته و آن آبی بوده و پس از خارج کردن آن مهره دوم را
برداشته و آن نیز آبی باشد.

صفحه 2

1/5

 -8عدد زیر را بر روی محور اعداد نمایش دهید  .این عدد بین کدام دو عدد صحیح قرار دارد ؟

1/5

 -9حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

1/5

 -10در مستطیل زیر  Mوسط  BCاست .ثابت کنید مثلث  AMDمتساوی الساقین است.

1/5

 -11مثلث  ABCمتساوی الساقین و  Eو  Fوسط ساق ها هستند  .چرا طول پاره خط های  BMو  CNبرابر است ؟

1/5

صفحه 3

 -12دو مثلث  ABCو  DEFباهم متشابه اند و نسبت تشابه آنها  2است  .اگر اضالع مثلث  ABCبه اندازه 3و  5و  6و اضالع 1/5
مثلث  DEFبه اندازه  x-3و  10و  2y+8باشند مقادیر  xو yرا به دست آورید.

 -13حاصل را به صورت عدد توان دار به دست آورید.

1/5

 -14اعداد زیر را به صورت نماد علمی بنویسید.

1/5

الف) 0/0000000704
ب) 319000000000

 -15حاصل هر عبارت را به دست آورید.

1/5

 -16آیا هر دو لوزی دلخواه با یکدیگر متشابه اند ؟ چرا ؟

0/5

صفحه 4

