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 -1درستی و نادرستی هر عبارت را مشخص کنید:
الف) حاصل ضرب هر عدد منفی در هر عدد طبیعی ،از صفر کوچکتر است.
ب)ک.م.م دو عدد متوالی برابر حاصل ضرب دو عدد است.
ج) جمع دو عدد اول حتماً يک عدد زوج است.
د) به چند ضلعی هايی که همه ضلع ها و زاويه هايشان با هم مساوی است ،چند ضلعی منتظم گفته می شود).
 -2هر عبارت سمت راست را به يک عبارت مناسب از سمت چپ وصل کنید.

1

قرينه عدد  4نسبت به -1

-4

اختالف کوچکترين عدد طبیعی با بزرگترين عدد صحیح منفی

-6

اولین عدد اول فرد

2

حاصل ضرب عدد اول زوج در قرينه اش

3

 -3پاسخ درست را مشخص کنید.
 .1کدام يک از شکلهای زير محدب نیست؟
ب)لوزی
الف)کايت
د)مستطیل
ج)ستاره پنج پر
 .2تعداد پاره خط هايی که از قرار گرفتن  11نقطه روی يک خط ايجاد می شود؟
ب)41
الف)21
د)34
ج)44
 .3کدام يک از گزينه ها با  3abمتشابه است؟
ب)ba
الف)a+b
د)3b
ج)a
 .4شمارنده های اول  011چه عددهايی هستند؟
ب) 11و 0
الف)2و4
د)2و4و0و11و111
ج)2و4و0

2

 -4عبارت های زير را کامل کنید.

2

 اندازه هر يک از دو زاويه متقابل به راسی که مکمل هم هستند .......................... ،درجه است. به چند ضلعی ای که دست کم يک زاويه بزرگ تر از  181درجه داشته باشد ،چند ضلعی  ...................می گويند. وقتی قرينه شکلی را نسبت به يک خط پیدا می کنیم ،تصوير به دست آمده مساوی آن شکل است؛ امّا .........................تغییر می کند.
 اگر بتوانیم شکلی را با يک يا چند تبديل) انتقال ،تقارن يا دوران (در صفحه بر شکل ديگر منطبق کنیم ،می گويیم ايندو شکل باهم  .....................................هستند.
 -4در شکل زير زاويه  A1با کدام زاويه برابر است؟(زاويه های  Aو  Hقائمه هستند)
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 -6حاصل عبارت های زير را به دست آوريد.

2
= −6 + 4 ÷ 2

= )3 − (1 + 2 + ⋯ + 21) × (−2

 -0دو عدد بعدی و عدد  nام دنباله زير را بیابید.

0

..........و.......و21و10و14و1

 -8دو ظرف به گنجايش  36و  24لیتر داريم ،میخواهیم هردو ظرف را پیمانه کنیم ،يعنی با يک پیمانه که هربار پر و خالی

2

می شود ،دو ظرف را به طور کامل پر کنیم.
الف)کدام پیمانه ها برای اين کار مناسب است؟
ب) بزرگترين پیمانه کدام است؟

 -9محیط شکل مقابل را به صورت جبری به دست آوريد.

2x-3

0

22

2x+3

 -11عبارت زير را به سادترين صورت ممکن بنويسید.

0
= 𝑏3(2𝑎 − 3𝑏) − 𝑎𝑏 + 3

 -11جمع متناظر با  -3+2= -1را روی محور مختصات نشان دهید.
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 -12پدری  41ساله دارای دو فرزند  11و  4ساله است .پس از چند سال سن پدر با مجموع سن فرزندان برابر می شود؟

0

 -13علی از  -2شروع و هر بار  4واحد به سمت راست و  2واحد به سمت چپ حرکت می کند .پس از چند حرکت به

0

سمت راست ،به عدد  11می رسد؟

 -14می خواهیم شکل  Bرا طوری رسم کنیم که بتوانیم با دو تبديل متوالی ،شکل  Aرا بر شکل  Cمنطبق کنیم.شکل
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Bرا رسم کنید و روی هر فلش نوع تبديل انجام شده را بنويسید.

 -14حاصل عبارت های زير را بیابید.
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 -61با توجه به شکل مقابل نسبت خواسته را بنويسید.
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