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بارم

سؤال
داًص آهَس ػشیش استفادُ اس هاضیي حساب تال هاًغ است.
 )Aجمله های درست را تا «✓» و جمالت نادرست را تا «✗» مشخص کنیذ.

  -1کَچک تزیي ػدد صحیح هٌفی یک رقوی ػدد  -9است.
  -2جولِ ّای جثزی  8ba ٍ -3abتا یکدیگز هتطاتِ اًد.
  -3تٌْا چْار ضلؼی هٌتظن هزتغ است.
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  -4دٍ ساٍیِ هکول هجوَع آى ّا  90درجِ است.
  -5اًتقال جْت ضکل را تغییز ًوی دّد.

 )Bجاهای خالی را تا عذد یا کلمه مناسة پر کنیذ.
 -1صفز اس ّز ػدد صحیح هثثت  .........................است.
 -2اگز دٍ ساٍیِ هتقاتل تِ رأس هتون تاضٌد ،اًداسُ ّز ساٍیِ  ..............................درجِ است.
 -3ػدد  ........................جَاب هؼادلِ  2x -8 =4است.
 -4حاصل ضزب دٍ ػدد ّن ػالهت  ،ػددی  .................................است.
 -5چٌد ضلؼی ّایی کِ توام ساٍیِ ّای آى اس  180درجِ کوتز تاضد ،چٌد ضلؼی ً ..............اهیدُ هی ضَد.
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 )Cگسینه درست را انتخاب کنیذ.
 -1در کدام گشیٌِ تفزیق ( 4-)-5تِ جوغ تثدیل ضدُ است؟
ب)4 +)+5( 
الف)4-)+5( 
 -2حاصل ػثارت  8-4÷2کدام گشیٌِ است؟

4+)-5( 
ج)

2

-4+)-5( 
د)

د)-6 
ج)6 
ب)-2 
الف)2 
 -3اگز  𝐷𝐶 = 1 cm ٍ𝐶𝐵 = 5 cm ٍ 𝐴𝐵 = 9cmتاضد ،طَل 𝐷𝐴 چٌد ساًتی هتز است؟

د)1 
ج)2 
ب)6 
الف)3 
 -4اگز یکی اس تثدیالت ٌّدسی (قزیٌِ-دٍراى -اًتقال) را رٍی ضکلی اًجام دّید کدام گشیٌِ تغییز ًوی کٌد؟
B

الف) هساحت

ب) هحیط

ج) اضالع

C

D

A

د) ّز سِ گشیٌِ

 )Dته سؤاالت زیر پاسخ دهیذ.
 -1تِ کوک یکی اس راّثزدّای حل هسألِ دٍ ػدد خیدا کٌید کِ حاصل ضزب آى ّا  ٍ 24اختالف آى ّا کوتزیي هقدار
تاضد.
 -2تَخی اس ارتفاع  20هتزی سطح سهیي رّا ضدُ ٍ خس اس تزخَرد تا سهیي ًصف ارتفاع قثلی خَد تاال هی آید .ایي تَج اس
لحظِ رّا ضدى تا سَهیي تار کِ تِ سهیي تزخَرد هی کٌد چٌد هتز حزکت کزدُ است؟

1

1

 -3دهای َّای ًیطاتَر  15درجِ سیز صفز است ٍ َّای هطْد  11درجِ گزم تز اس ًیطاتَر است.
الف) دهای َّای هطْد چٌد درجِ است؟
ب) هیاًگیي دهای َّای ایي دٍ ضْز را حساب کٌید.

1

 -4جولِ ّای سوت راست را تِ خاسخ ّای صحیح آى در سوت چح ٍصل کٌید( سِ ػثارت اضافِ است)
سوت چح

سوت راست

فْویدى هسألِ
هثثت
15
هٌفی
1
رٍش ًوادیي
صفز

یکی اس راّثزدّای حل هسألِ است.
ػالهت حاصل ػثارت ((( -)-)-)+5چیست؟
رٍی خطی کِ ً 6قطِ قزار دّین چٌد خارُ خط ایجاد هی ضَد.
اگز حاصل ضزب دٍ ػدد صفز ضَد حتوا یکی اس آى دٍ ػدد  .........است.

1

 -5الف) حاصل جوغ سیز را تا کوک هحَر تدست آٍرید.
= ()+4( + )-7
ب) تا تَجِ تِ حزکت اًجام ضدُ رٍی هحَر یک ضزب تٌَیسید ٍ حاصل را خیدا کٌید.

ج) حاصل ػثارت ّای سیز را تٌَیسید
=8÷)-2( × )-15-8( +1

0/75

0/5

0

=()-18( ÷ )+6
= -10

د) در تساٍی هقاتل در جاّای خالی اػداد هٌاسة تٌَیسید

= -12 -5
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-2 +

0/5

 -6الف) سِ ػدد الگَی سیز را تٌَیسید.
0/75 5 ٍ 9ٍ 13 ٍ ................... ٍ .................. ٍ ................
ب) جولِ nام الگَی ػددی رٍ تِ رٍ را تٌَیسید.
0/25 4 ٍ 7 ٍ 10 ٍ 13 ٍ . . .
 -7الف)در جاّای خالی ػثارت هٌاسة تٌَیسید.
+6B

= -a + 2b

4a +
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ب) ػثارت جثزی سیز را سادُ کٌید.
= 0/75 3 )4 x - 2y( + 6y
 -8الف) هقدار ػددی ػثارت  b×b -2a+3را تِ اسای  a = 0 ٍ b = 4را تدست آٍرید.
ب) هؼادلِ ّای هقاتل را حل کٌید.

5x -12= 8x

0/5
x + 7 = -3
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 -9کداهیک اس ضکل ّای سیز هقؼز است ؟چزا؟

(الف)

(ب)
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 -10تا تَجِ تِ ضکل هقاتل جدٍل سیز را کاهل کٌید.
ًام یک خط

ًام یک ًین خط

A
n

ًام دٍ خارُ خط

m

1
t

C

z

B

q

 -11الف ) تا تَجِ تِ ضکل اًداسُ ساٍیِ ّای خَاستِ سطدُ را تٌَیسید.
درجِ 1 =....................
درجِ 2 = ........................

55

1

1

2

ب) تا تَجِ تِ ضکل هقاتل جاّای خالی را خز کٌید.
E

F

=...........

D

𝐷𝐴

C

A

B

𝐷𝐴 = 𝐷𝐶 𝐴𝐵 + ............... +

𝐹𝐷
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 - 12در ضکل هقاتل ضلغ ّای دٍ ضکل تا ّن تزاتزًد.
الف) تا ػالهت گذاری هٌاسة تساٍی سِ تا اس ضلغ ّا را ًوایص
دّید.
0/5
ب) آیا ایي دٍ ضکل تا ّن ّوٌْطت ّستٌد.

 -13تا تَجِ تِ ضکل ّای هقاتل:
الف) کدام ضکل اًتقال یافتِ ضکل ( ) 1است؟
ب) کدام ضکل قزیٌِ ضکل ( )1است؟
ج) کدام ضکل دٍراى یافتِ ضکل ( )1است؟
د) کدام ضکل دٍراى  90درجِ ضکل ( )1است؟
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دخترم موفق باشید

