
 
 
 
 
 
 

 5/0 یعنی......................................................................................................دو زاویه متمم  1
 جاهاي خالی را با کلمات درست داخل پرانتز پرکنید. 2

 )-5+ ،   5(شود... می با....برابر -)-)-+)5حاصل (((  -ب صفر) -خود عددمی شود.( .....با قرینه اش..جمع هرعدد -الف
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 با توجه به سواالت زیر گزینه درست را عالمت بزنید. 3
      A-  اگر جملهn 2ام دنباله اي- n 5 باشد جمله چهارم برابر با چه عددي می شود؟ 

                   18 -د                              16 -ج                                  14 -ب                              12-الف                   
     B - قرینه قرینه هر عدد چه عددي می شود؟              

  یک   -د                            صفر -ج                        قرینه عدد -ب                   خود عدد -الف                  
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         2و 10و  20و  32با توجه به دنباله اعداد زیر جمله هشتم را بدست آورید.                                            ..... و  -الف 4
 
 می شود ، بنویسید. – 6تمام حالتهایی را که ضرب دو عدد صحیح  -ب

2 

 سال دارد.پس از چند سال سن برادر، دو برابر سن علی می شود؟ 26سال دارد و برادرش  8علی  -الف 5

بعد متربه باال پرتاب می کند توپ  20متر است توپی را 3طبقه که ارتفاع هر طبقه 4شخصی از باالي یک ساختمان  -ب
 از برخورد به حیاط نصف ارتفاع قبلی باال می رود توپ بعد از پنجمین برخورد به زمین چند متر باال می رود؟

 
 
 
 را بنویسید.    8و6و4و2م، با عدد هاي  ارقارقمی بدون تکرار  3تمام عدد هاي  -ج
 
 
 
 آورید.عدد را بدست 3می شود آن  16و حاصلجمع آها   80عدد طبیعی  3حاصلضرب  -د
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 حاصل عبارتهاي زیر را بدست آورید.  6
 ) -348(  -) +100( =                                                            با استفاده از جدول                                                 -الف

                                 
 )+5(+)-9(  =                                                                                                                     وبا استفاده از  -ب
 
 )  -7(  +)  + 2(  =                                                                                                 رسم محور                              -ج
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)    -5(   ×+)  6(   ÷+)  3(                                              = ) -250(  −)  + 210(   -) -180(                             =   )-12  ÷+ 2(   ×) )5 -15( -)+2 -12((   =                                    حاصل عبارتهاي زیر را بدست آورید.  -الف  7

    ) -5( ×.........  =+ 50                 .........               -)-15(  =+ 30در جا هاي خالی عدد مناسب قرار دهید.          -ب

2 

       .بدست آوریدرا    200 ام عبارت زیر را بنویسید و جمله  nجمله  -الف 8
    4و7و10و13........  و                                                                                                                                                  

باشد مقدارعددي عبارت جبري    x =+ 4اگر  -ب
2 1 

 برابر با چه عددي می شود؟   3
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 b2+a 4 (6 - )b 5  +a3 - (2( =                                                                   عبارتهاي جبري زیر را ساده کنید. 9
   3 a + 6 b −  2a +  5b =                                                                                                                                   
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                 x                  +2                                           .مقدار عددي عبارت زیر را با ازاي مقدار داده شده بدست آورید 10
                                                                                                                                                                   3-  X 7+ 

=مقدار عددي عبارت زیر را به ازاي   6  bو a =  بدست آورید.                                     3
                                                                                                                                        = b) 2+a(4- )b 2- a 4 (2    

1 

 a                            محیط مستطیل مقابل را به صورت عبارت جبري بنویسید.                                             11

        b 3                         b 3                 محیط مستطیل        =                                                                                         
a                                                                                                                              

1 

              x2-                                            x5- 24 = 8- x3 - 6  =+  12معادالت مقابل را حل کنید.                           12
       

 
                                                                                                                                                                                         

2 

   x4 -1 = -13جواب معادله  مقابل است؟...........                                                                      x = -3آیا   -الف 13
 ،می شود 17حاصل شودواحد اضافه  2عددي برابر 5اگربه   -ب

 x5....... +   =........   بدست آورید. زیر معادلهکامل کردن  ، باآن عدد را  
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 تومان است: 1500تومان و هزینه ورود هر دانش آموز  5000هزینه ثابت براي ورود به اردوگاه دانش آموزي  14
 دانش آموز را به صورت یک عبارت جبري بنویسید.  nهزینه  -الف
 دانش آموز به اردوگاه را بدست آورید. 200د هزینه ورو -ب
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  باشید.................................................................  کاظمیخسته نباشید...................................................  موفق           
اگر زمینی به شکل مقابل داشته باشیم و بخواهیم دور این زمین را به فاصله یک متر از دیوار ها نرده بکشیم حداقل چند متر  –سوال ارفاقی  

 m            10                                                               نمره)                         2نرده الزم است؟(
m           10m                                                                                                    10 
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