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 بارم سواالت ردیف

 یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. درستی 1

 مجموع یک عدد زوج و یک عدد فرد، عددی فرد است.الف( 

در پرتاب تاس  5احتمال آمدن عدد ب ( 
1
6

 است. 

]ج ( نقطه 
−4
 در ناحیه سوم است. [6+

 فقط یک شمارنده دارند. د ( عددهای اول

1 

 خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.جاهای  2

 وقتی دو مثلث کامال برهم منطبق شوند، آن ها را ...................... می گویند.الف( 

و 11 و 9 و 6 و 3    ام در الگویnجمله ب (   ........ است.....برابر ........   .…

 پهلو، ................. یال و .................... راس دارد. 6منشور ج ( 

 مجموع دو زاویه متمم برابر با .................... درجه است.د ( 

1221 

 ؟در کدام حالت کمترین مقدار ممکن را دارداست. حاصل جمع این دو عدد  41ضرب دو عدد طبیعی مساوی با حاصل  3

 

 

 

1 

 حاصل عبارت های زیر را بدست آورید.الف (  4

−5 + (−8) ÷ 4 × (−1) = −11 − 5(−14 − (−8)) = 

درجه بیشتر شده باشد، دمای  11روز گذشته  این دما نسبت بهاست. اگر  درجه باالی صفر 7ر مشهد دمای امروز شهب ( 

 روز گذشته را بدست آورید.
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 مقدار عددی عبارت داده شده را به ازای مقادیر خواسته شده ، بدست آورید.الف(  1

+4 −3 𝑘 

  −4𝑘 + 13 

 ب( عبارت جبری زیر را ساده کنید.

−6(1𝑎 − 5𝑏) + 8(−4𝑏 + 3𝑎) = 

 ج ( معادله زیر را حل کنید.

1 + 11𝑥 + 7 = 6𝑥 − 6 + 𝑥 
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52/1 

 

1 

 با توجه به شکل به سواالت پاسخ دهید. 6

 نیم خط نام ببرید.یک الف( 

 را با سه حرف بنویسید. �̂�1ب ( زاویه 

 ببرید. ج ( دو زاویه متقابل به راس نام

 را بدست آورید. �̂�1زاویه د ( اندازه 

𝑧�̂�𝑓                                                 ه ( جاهای خالی را کامل کنید. − 𝑡�̂�𝑓 = ⋯                   𝑥�̂�𝑒 + ⋯ = 𝑥�̂�𝑓 
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𝑘                                                به صورت مقابل است. شمارنده های اول آن را بنویسید.  𝑘الف ( عدد  / = 15 × 11 

 ب ( حاصل عبارت های زیر را بدست آورید.

(15 , 5) × [ 3 , 7] = 
(3 , 5 , 7 )

[ 6, 18]
= 

سانتی متر، بسته های مکعبی شکل قرار دهیم.  14و  15و  11می خواهیم درون یک جعبه مکعب مستطیل به ابعاد ج ( 

 حداقل تعداد بسته های مکعبی که در این جعبه جای می گیرد را حساب کنید.
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1 

 

 

1 

 12است، داریم. اگر ارتفاع این منشور  15و  11و  9یک منشور سه پهلو که قاعده ی آن مثلث قائم الزاویه به ابعاد  8

 سانتی متر باشد.

 الف ( مساحت جانبی آن را حساب کنید.

 ب ( مساحت کل آن را حساب کنید.

 حساب کنید.ج ( حجم آن را 

2 
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 الف ( حاصل را به صورت یک عدد توان دار بنویسید. 9

57 + 57 + 57 + 57 + 57 = 412 × (
3
4

)
14

× (2/75)5 × 49 = 

 

 ب ( حاصل عبارات زیر را بدست آورید.

5√11 × 1√3 = 3√81 − 4√15 = 

 را به کمک جدول بدست آورید. 39√ج ( جذر تقریبی 

 عدد 6/1 6/1 6/3

 مجذور عدد 37/11 38/44 39/69
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]مختصات برداری به الف (  15
+9
] آن ابتداینقطه طوری رسم کنید که  را  [3+

−4
 باشد.  [3−

 ب( جمع مختصاتی متناظر با این بردار را بنویسید.

 

 ج ( قرینه این بردار را نسبت به محور طول ها رسم کنید و مختصات آن را بدست آورید.
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 را رسم کنید. آننمودار دایره ای مربوط به جدول زیر تعداد کتاب های موجود در یک کتاب خانه را نشان می دهد.  11

 موضوع علمی تاریخی مذهبی اقتصادی

 تعداد 142 62 112 182
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 مهره آبی وجود دارد. یک مهره به تصادف از این کیسه خارج می کنیم.  5مهره قرمز و  11مهره سبز،  7درون کیسه ای  12

 الف( چقدر احتمال دارد مهره خارج شده قرمز باشد؟

 ؟نباشدب ( چقدر احتمال دارد مهره خارج شده آبی 

1 

 

 

 

 و استفاده از نکات آموزشی بیشتر پاسخ این سواالتبرای مشاهده 

 مراجعه کنید. www.darsdarkhane.irبه آدرس اینترنتی  درس در خانهبه سایت 

 مهندس خسرو حسین آبادی -سایت درس در خانه  مدیر وب

 موفق و پیروز باشید
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