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نمره می گیرد. آرام دل ها خدا یاد با ردیف

١٫۵ کنید. مشخص «غ» با را نادرست جمالت و «ص» با را درست جمالت

است.  عدد خود عددي هر شمارنده  ي کوچک ترین آ)
است.  عدد آن سوم توان عدد، هر مکعب ب)

می باشد.  مستطیل منشور ها، همه ي جانبی وجه  پ)
می گیرد.  قرار استفاده مورد تغییرات نمایش براي ستونی نمودار ت)

است.  منفی می گیرد، قرار سوم ناحیه ي در که نقطه هایی طول ث)
می شود.  ٣x+ ٢ جبري صورت به می کنیم، اضافه واحد سه عددي برابر دو به ج)
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١٫۵ کنید. کامل مناسب اعداد و عبارات با را زیر جمالت

شود. می نامیده ............... ندارد، درجه ١٨٠ از بزرگ تر زاویه ي هیچ که چند ضلعی اي آ)
می باشد. .............رأس داراي چهار پهلو منشور یک ب)

است. ............. عدد متوالی عدد دو ب.م.م پ)
-مثبت) (منفی ندارند. جذر ............... اعداد ت)

دارد. قرار ......... (ربِع) ناحیه ي در A =
[−٣
+٣

]
نقطه ي ث)

می گویند. ............... شده آوري جمع اطالعات به آمار در ج)

2

١ کنید. وصل چپ سمت ستون در صحیح پاسخ به را راست سمت ستون عبارت هاي از یک هر

صفر  ⋆ ⋆ حتمی احتمال
یک  ⋆ ⋆ منفی صحیح عدد بزرگ ترین

نامعلوم   ⋆ ⋆ است موازي عرض محور با که برداري طول
−١ ⋆ ⋆ یک توان به عددي هر

خودش ⋆
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٠٫۵

٠٫٢۵

٠٫۵

آورید. دست به را زیر عبارت هاي (آحاصل (−١۵) + (−٣)− (−٢) =

(ب (+٣۶)÷ (−۶) =

(پ ۵ − ۴ × ٢ =
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٠٫۵

٠٫۵

کنید. کامل را مقابل (آتساوي هاي (۴٢, ۵۶) =

(ب [۴٢, ۵۶] =
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٠٫٧۵ است؟ لیتر چند متر دو ارتفاع و متر یک قاعده  ي شعاع به شکل، استوانه اي منبع یک حجم 11

١ بنویسید. توان دار عدد صورت را زیر عبارت هاي حاصل

(آ ۵٣ × ۴٣ = (ب ١۶ برابر هشت =

(پ (−٢)٣ = (ت ٢ + ۵ × ٣٢ =
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١٫٢۵ آورید. دست به را زیر عبارت هاي حاصل

(آ
√

١
۴
+ ١

٩
= (ب

√
٨١
١۶

=

(پ √
٧١ تقریبی جذر =
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١ کنید. کامل را خالی جاهاي
(آ

[−۶
١٢

]
+
[ ]

=
[
−۵

٠
]

(ب
[
+۶

]
+
[
−٣

]
=

[
+٩
−٨

]
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٠٫٢۵

٠٫٢۵

٠٫۵

٠٫٧۵

x

y

B

کنید. مشخص مقابل محور روي را A =
[−٢

٣
]

نقطه ي آ)

B =
[ ]

آورید.  دست به  را B نقطه  ي مختصات ب)

بنویسید.  را آن مختصات و کنید رسم را BA بردار
−→
BA =

[ ] پ)

[ ]
+
[ ]

=
[ ]

بنویسید. را BA بردار با متناظر جمع ت)
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١

٠٫۵

است. گرفته ١۵ علوم درس در و ١٠ ریاضی درس در ،٢٠ ورزش درس در علی

کنید. رسم را آن  ستونی نمودار و کنید کامل را مقابل جدول

x

y

ورزش ریاض علوم

٢٠

١٠

١۵
نمره درس

ورزش 
١٠

علوم

آ)

آورید. دست به را درس سه این در علی نمرات میانگین ب)
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٠٫٧۵ می آوریم. بیرون کیسه از تصادفی صورت به را مهره یک داریم. قرمز مهره ي ۴ و آبی مهره  ي ۵ کیسه یک در

است؟ چقدر شود، خارج قرمز یا آبی مهره ي که این احتمال آ)

است؟ چند شود خارج آبی مهره ي که این احتمال ب)

است؟ چند شود خارج قرمز مهره ي که این احتمال پ)
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باشید. موفق


