نام و نام خانوادگی دبیر:
تاریخ و امضا :

نمره به عدد :
نمره به حروف

نام و نام خانوادگی دبیر :

تجدیدنظر

تصحیح

باسمه تعالی
اداره کل آموزش و پرورش فارس
نام............................
اداره سنجش آموزش و پرورش
نام خانوادگی................
اداره آموزش و پرورش زرین دشت
نام پدر.......................
مهراموزشگاه
سواالت امتحان هماهنگ شهرستانی درس ریاضی پایه نهم

تاریخ و امضا :

نوبت امتحانی خرداد ماه
تاریخ امتحان ۱422/29/92:
ساعت شروع  ۸:صبح
مدت امتحان 22 :دقیقه
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جوالت سیز را تا کلوات ،اػذاد یا ػثارت هٌاسة کاهل کٌیذ.
الف) هجوَػِ ی {  }5ٍπٍ3/14دارای ....................سیز هجوَػِ است .
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قزار دّیذ.
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ب) هجوَػِ } {x  R 2  x  3را رٍی هحَر ًشاى دّیذ.
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ج) حاصل ػثارت سیز را تِ سادُ تزیي صَرت هوکي ٍ تا تزداشتي قذر هطلق تٌَیسیذ



2
=
5

تساٍیْای سیز را تِ کوک اتحاد کاهل کٌیذ.
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ّزیک اس ػثارتْای سیز را تا حذ اهکاى تجشیِ کٌیذ.
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ب)ػثارت سیز را سادُ کٌیذ ٍ حاصل را تِ سادُ تزیي صَرت هوکي تٌَیسیذ.
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ج) هخزج کسز رٍتزٍ را گَیا کزدُ ٍ سپس آى را سادُ کٌیذ.
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2 
ٍ   هی گذرد پیذا کٌیذ.
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ًاهؼادلِ هقاتل را حل کزدُ ٍ هجوَػِ جَاب را رٍی هحَر ًشاى دّیذ.
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جولِ ّای صحیح ٍ غلط راتا ػالهت( × )
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جوالت سیز را تا اػذاد  ،کلوات یا ػثارتْای هٌاسة کاهل کٌیذ
الف)در دٍ شکل هتشاتِ ساٍیِ ّای هتٌاظز تا ّن ّ..................ستٌذ
2
ب) دٍ لَسی تا ّن هتشاتِ ّستٌذ ٍ ًسثت تشاتِ آًْا است  .اگز ضلغ لَسی کَچک  8تاشذ ضلغ لَسی تشرگ..........است.
3
ج) هساحت کل یک چْار ٍجْی هٌتظن تِ ضلغ قاػذُ  5ساًتی هتز تزاتز تا ...............ساًتی هتز هزتغ است.

15

در شکل هقاتل  AHػوَد هٌصف ضلغ  BCاست. ،ثاتت کٌیذ هثلث  ABCهتساٍی الساقیي است.

هشخص کٌیذ

الف) هحل تزخَرد ارتفاع ّای ّز هثلث ًقطِ ای داخل ّواى هثلث است.
ب) اس دٍراى هثلث قائن الشاٍیِ حَل ضلغ قائوِ آى هخزٍط تَجَد هی آیذ.
ج) ّز دٍ هستطیل دلخَاُ ّوَارُ تا ّن هتشاتِ ّستٌذ.
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الف) هساحت یک ًین کزُ چَتی تَپز تِ شؼاع قاػذُ  3را تذست آٍریذ(ًَشتي فزهَل الشاهی است)

.
ب) دستَر فزهَل حجن کزُ را تٌَیسیذ.
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دو هثلث به حالت ...................هن نهشت هستند

در ًتیجِ طثق تساٍی اجشای هتٌاظز دارین............;..........
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 ;....................................حجن کزُ
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ج) حجن ّزهی تا قاػذُ هزتغ تِ هساحت  9ساًتی هتزهزتغ ٍ ارتفاع  5ساًتی هتز را هحاسثِ کٌیذ(ًَشتي فزهَل الشاهی است)

گالیله (( :قَاًیي طثیؼت تِ ستاى ریاضیات ًَشتِ شذُ اًذ (( .... )).طراح سوال :سزگزٍُ ریاضی سریي دشت :هنصور نجفی))
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