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نمره با حروف

ضوارُ
1

تارم
جوالت صحیح ٍ غلط را هطخص کٌیذ
*قزیٌِ ی ػذد صفز تزاتز خَدش است
1

*تٌْا تثذیلی کِ جْت ضکل را تغییز ًوی دّذ تقارى است
*اس دٍراى هستطیل حَل ػزض آى استَاًِ حاصل هیطَد
*هجذٍر ػذد  4تزاتز ػذد  2است
2

گشیٌِ صحیح در ّز سَال را هطخص کٌیذ.
*ضوارًذُ ّای اٍل ػذد  24کذام است؟
الف)3ٍ2ٍ1

ج)6ٍ4ٍ3ٍ2ٍ1

ب)3ٍ2

*کذام چٌذضلؼی هٌتظن ًیست؟
الف)هزتغ

ب)هثلث هتساٍی الساقیي

ج)هثلث هتساٍی االضالع
2

*ضزیة ػثارت جثزی -3xyکذام گشیٌِ است؟
الف)x

ب)y

ج)-3

*ریطِ ّای ػذد  49کذام است؟
الف)7
3

ب)-7

ج)-7 ٍ 7

توام حاالتی کِ ضزب دٍ ػذد  12هیطَد را تٌَیسیذ .درکذام حالت جوغ دٍ ػذد
کوتزیي هقذار را دارد؟
1
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دهای َّای هطْذ در سِ هاُ سهستاى تِ تزتیة تزاتز  -8ٍ -1ٍ +3است هیاًگیي
دهای هطْذ در سهستاى را حساب کٌیذ.
1

4

جاّای خالی را تا ػثارت هٌاسة داخل پزاًتش ّا پز کٌیذ.
*هساحت هزتؼی تِ ضلغ aتزاتز، 4a (..............
*سِ تزاتز ػذد

تزاتز است تا(.............

،

)
1

)

*قزیٌِ ی قزیٌِ ی ػذد –bتزاتز است تا)-b , +b(.........
*ب م م ّز ػذد تا  1تزاتز است تا ، 1(............خَد ػذد)
5

حاصل ػثارت سیز را تذست آٍریذ( تا راُ حل )

=-5+14
=)3×(-12 6
=
=

6

=
=

√

=]
=
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جذٍل هقذار دّی رٍتزٍ را تکویل کٌیذ
-3

2

X
X+5

تزای هسالِ سیز یک هؼادلِ ًَضتِ ٍآى را حل کٌیذ

2

اس دٍ تزاتز ػذدی  4تا کن کزدین حاصل تزاتز 6ضذ آى ػذد را تذست اٍریذ؟

7

ًام ضکل رٍتزٍ چیست؟
4

قائذُ ی آى چِ ضکلی است؟

3

ایي ضکل چٌذ راس دارد؟
حجن آى را تذست آٍریذ(ًَضتي فزهَل فزاهَش ًطَد)
11

8

الف) ًقطِ ی ]

[

ب)ًقطِ  Aرا تا تزدار ] [

را رٍی هحَر هختصات هطخص کٌیذ

2

2

→ اًتقال دّیذ

ج)هختصات ًقطِ  Bرا تا جوغ تزدارّا تذست آٍریذ
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ًوزات درس ّای ریاضی  ،ستاى  ،ػلَم ٍ ،رسش  ،ػزتی خَد را در یک جذٍل اهاری
تٌَیسیذ ٍ ًوَدار هیلِ ای آى را رسن کٌیذٍ تا تَجِ تِ ًوَدار تیطتزیي ًوزُ ٍ
کوتزیي ًوزُ را هطخص کٌیذ
درس

ریاضی

ػلَم

ستاى

ٍرسش

ػزتی

ًوزُ
ًوزُ

1

درس
11

در یک کیسِ  7هْزُ آتی ٍ  3هْزُ قزهش دارین.یک هْزُ تِ تصادف خارج هیکٌین
1

احتوال آًکِ هْزُ آتی تاضذ چقذر است؟

تِ احتزام توام درختاًی کِ هزدًذ تا تیاهَسین ..توام قذ ،ضزب در ضزتاى سهیي

21

تا قایق سْزاب  ،پیص تِ سَی داًایی
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