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 بارم سواالت ردیف

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. 1

 ( حاصل جمع دو عدد منفی ، یک عدد منفی است. الف

1( ضریب عددی عبارت ب 
5

𝑥  است. 5برابر با 

 اعداد طبیعی اند.( اعداد صحیح مثبت ، همان ج 

 یک شکل، تصویری هم اندازه و هم جهت شکل اولیه بدست می آید. تقارن( بر اثر د 

1 

 جاهای خالی را کامل کنید. 2

 حاصل جمع هر عدد صحیح با صفر برابر با ................ است.الف( 

 ........... می گویند.داشته باشند،  181به چندضلعی هایی که حداقل یک زاویه بزرگتر از ب ( 

 قرینه ی قرینه هر عدد برابر با ............... است.ج ( 

 در دو شکل ................ اجزای متناظر دو به دو باهم مساوی اند.د ( 

1 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 3

5𝑥(𝑦−ساده شده عبارت جبری الف (  − 2) + 11𝑥𝑦 کدام است؟ 

5𝑥𝑦 − 2 11𝑥 + 5𝑥𝑦 15𝑥𝑦 − 2 −11𝑥 + 5𝑥𝑦 
 

 درجه است. اندازه زاویه تند دیگر مثلث چند درجه است؟ 73اندازه یک زاویه تند در مثلث قائم الزاویه ای ب ( 

37 57 37 37 
 

 در کدام گزینه آمده است؟ 32تعداد شمارنده های اول عدد ج ( 

2 7 3 5 
 

9حاصل عبارت د (  − 9(−12 −  در کدام گزینه آمده است؟ ((7−)3

 9 225 129 صفر
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سانتی متر مربع است. همه حالت های ممکن برای طول و عرض مستطیل را نوشته و  115مساحت یک مستطیل  4

 مشخص کنید در کدام حالت، محیط مستطیل کمترین مقدار ممکن است.

1 

می خواهیم دور تا دور این زمین ها نرده ای به شکل  متر داریم که بهم چسبیده اند. 3دو زمین دایره ای به شعاع  5

 مستطیل بکشیم. حداقل طول نرده باید چقدر باشد؟

5/5 

 برای محور مقابل ، یک جمع بنویسید. 6

 

5/5 

درجه سردتر از مشهد است. میانگین دمای هوای این  31درجه باالی صفر و دمای هوای ارومیه  23دمای هوای مشهد  7

 بدست آورید.دو شهر را 

5/5 

 ام آن را مشخص کنید. nسه جمله بعدی الگوی عددی زیر را بنویسید و جمله  8

57 , 53 , 31 , … 

5/5 

حاصل عبارت  xبه ازای چه مقدار  9
7𝑥−8
3+2𝑥

 1 می شود؟ 11برابر با  

𝑎مقدار عددی عبارت زیر را به ازای  15 = 𝑏و  7− =  بدست آورید. 2

𝑏 − 5𝑎

8 − 𝑎𝑏
= 

5/5 

منطبق می شود؟ آیا دو شکل هم  Bبر  Aالف ( با چه تبدیلی شکل  11

 نهشت هستند؟

را  𝑥سانتی متر باشد، اندازه  135ب ( اگر محیط هر یک از شکل ها 

 بدست آورید.
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 درجه ساعتگرد دوران دهید. 91به اندازه  Aشکل زیر را حول نقطه  12
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 بدست آورید.در شکل های زیر زاویه های مجهول را  13

   

1 

 در شکل زیر نام دو پاره خط و نام دو نیم خط را بنویسید. 14

 

5/5 

 با توجه به شکل، جاهای خالی را کامل کنید. 15

𝑀𝑃 = ⋯ 𝐴𝐵                 𝑀𝑄 − ⋯ = 𝑀𝑃 

5/5 

را   3̂و   7̂،   2̂،  1̂اندازه زاویه های  با توجه به اطالعات روی شکل،  16

 بدست آورید.

 

1 

 1 درجه بزرگتر باشد، آن زاویه را بدست آورید. 3برابر همان زاویه  2اگر متمم یک زاویه از  17

 1 را بدست آورید. Aدرجه است. زاویه  58درجه برابر با  37و متمم زاویه  Aاختالف مکمل زاویه  18



 

 

 

 از بین اعداد زیر ، اعداد اول را مشخص کنید. 19

 1       2        21         71         31        51 

5/75 

 حاصل عبارت زیر را بدست آورید. 25

[(18 , 9 ) , 53 ]

( 32  ,   [3 , 9 ])
= 

1 

 با استفاده از ب.م.م ، صورت و مخرج کسر مقابل را تا حدامکان ساده کنید. 21

233
739

= 

1 

 پیدا کرده و سپس حاصل عبارت را بدست آورید.به کمک ک.م.م ابتدا کوچکترین مخرج مشترک را  22

5
83

−
9

31
= 

1/25 

لیتر داریم. میخواهیم با یک پیمانه مشخص دو ظرف را به طور کامل پر کنیم. کدام  32و  71دو ظرف به گنجایش  23

 پیمانه ها برای این کار مناسب است؟

1 

 و استفاده از نکات آموزشی بیشتر پاسخ این سواالتبرای مشاهده 

 مراجعه کنید. www.darsdarkhane.irبه آدرس اینترنتی  درس در خانهبه سایت 
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 موفق و پیروز باشید
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