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 بارم سواالت ردیف

 درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید. 1

 درست الف( هر عدد طبیعی حداقل یک شمارنده اول دارد.
 

 نادرست
 

]ب( قرینه نقطه 
−5
2 ]نسبت به محور عرض ها  [

−5
 درست می شود. [2−

 
 نادرست

 

 درست نیم خط ایجاد می شود. 8نقطه داشته باشیم،  4ج( اگر روی خطی 
 

 نادرست
 

61√د (حاصل عبارت  +  درست است. 7برابر با  9
 

 نادرست
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 2

480الف( حاصل عبارت  + 6606 +  .... می شود............مساوی با .... 06998

 ..... است...........درجه کمتر باشد، ........... 680ب( چندضلعی که همه زاویه های داخلی آن از 

 است. منفی...... و عالمت عرض .........ج( در ناحیه چهارم محورهای مختصات ، عالمت طول .......

 ........ برای مقایسه تقریبی داده ها به کار می رود......دار .............د( نمو

1 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 3

a  ) 4عبارت𝑎𝑏   .با کدام عبارت متشابه است 

 4𝑏𝑎−د(  4𝑎ج(  4𝑏ب(  4𝑎2𝑏الف( 

b  ) پهلو برابر است با : 9تعداد راس های یک منشور 

 91د(  27ج(  68ب(  9الف( 

c  ) جملهn و 67 و 62 و 7 و 2ام الگوی  کدام گزینه است؟ .…

5الف(  + 𝑛  )5ب𝑛  )5ج𝑛 −  2𝑛د(  9

d  )کدام یک از اعداد زیر عدد صحیح است؟ 

−الف( 
65
1

−ب(  
99
69

 2/4−د(  0/7−ج(  
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 1 تومانی کرد؟ 9000یک خرید تومانی به چند حالت می توان  6000و  500اسکناس های تعدادی با  4

 آورید.الف( حاصل عبارت های زیر را بدست  5

(−62 × 5) ÷ (−67 + 2) = 91 ÷ 9 × 9 − 9 = 

درجه سردتر از اردبیل و دمای  9درجه زیر صفر است. اگر دمای هوای تبریز  65ب( فرض کنید دمای هوای اردبیل 

 و میانگین دمای این سه شهر را محاسبه کنید. مشهددرجه گرمتر از تبریز باشد. دمای هوای تبریز،  24هوای مشهد 

1 
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 الف( عبارت جبری زیر را ساده کنید. 6

5𝑥 − 9(1𝑥) − 4 = 

𝑎ب( مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای  = −
2
9

𝑏و   =  بدست آورید. 7

65𝑎 +
4
7
𝑏 = 

 ج( معادله زیر را حل کنید.

−2(9 − 5𝑥) = 1(9𝑥 + 6) 
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57/5 

 

1725 

 است. جاهای خالی را کامل کنید. 𝐶𝐷نصف  𝐵𝐶و پاره خط  𝐵𝐶چهار برابر  𝐴𝐵در شکل زیر پاره خط  /

 𝐴𝐵 = ⋯𝐶𝐷 

𝐵𝐶 + ⋯ = 𝐴𝐶 𝐵𝐶 = ⋯𝐴𝐷 𝐴𝐷 − 𝐶𝐷 = ⋯  

1 

 را بنویسید. 48الف ( همه شمارنده های عدد  8

 بدست آورید. ب ( حاصل عبارت های زیر را به صورت ذهنی

[ 62 , 8 ] = [ 69  , 5 ] = (48 , 61) =   

 بدست آورید.به کمک تجزیه اعداد را  90و  75ج ( ب.م.م و ک.م.م دو عدد  

575 
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 مساحت جانبی آن را بدست آورید. است.  7و  5و  62طول و عرض و ارتفاع مکعب مستطیلی به ترتیب الف(  9

 

 

 است که از درون آن  ییک مکعب مستطیل با قاعده مربع ،شکل مقابلب( 

𝜋)   حجم آن را بدست آورید. .بریده شده است 8استوانه ای به قطر  ≃ 9) 

57/5 

 

175 

 حاصل عبارت های زیر را بدست آورید.الف (  15

√27

√9
+ √2 × √68 = 

82 − 92 + 59 = 

 حاصل عبارت های زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید.ب ( 

15 × 962 × 17 = 

1 

 

 

575 

  بنویسید.را  𝑄و  𝑃نقطه مختصات نقاط الف(  11

P = [ ]                    𝑄 = [ ]     

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗بردار  جمع متناظر باب (   بنویسید.را   ⃗ 

 

 بدست آورید. را عرض ها نسبت به محور  𝑀قرینه نقطه مختصات  (ج

 𝑀′ = [ ] 
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  را نشان می دهد.روستا جدول زیر، تعداد بیماران مبتال به ویروس کرونا در مدت یک هفته، در یک ( الف 12

 نموار خط شکسته مربوط به آن را رسم کنید.

 روز هفته شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

 تعداد بیماران کرونا 60 62 7 9 69 66 66

 روز متوالی بوده است؟ بیشترین افزایش چطور؟ 2عداد بیماران در کدام کاهش تب ( بیشترین 

1 
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 در پرتاب یک تاس ، هر یک از احتماالت زیر چقدر است؟ 13

 اول بودن عدد تاس :احتمال  احتمال زوج بودن عدد تاس :

 باشد : 1احتمال اینکه عدد تاس مضرب  باشد : 9احتمال اینکه عدد تاس کوچکتر از 
 

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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