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 نمره 1صفحه                                  «نوشتن کلیه محاسبات و فرمولها الزامی است»سواالت ردیف

 مشخص کنید.« »یا « »درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با  1

   .االضالع برقرار استرابطه فیثاغورس در مثلث متساوی  الف(

  . )پاسخ با دلیل باشد( .24است با برابر28 نصف عدد  ب(

  صفر یک عدد گویا نیست. ج(

   دو خط عمود بر یک خط موازیند. د(

1 

 گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.  2

                                                                   هستند. .......هموییم این دو شکل با گ اگر بتوانیم شکلی رابا یک یا چند تبدیل درصفحه برشکل دیگر منطبق کنیم می -1

 مقعر د(                  محدبج(                منتظم ب(                  همنهشتالف(

 زاویه ی محاطی روبروی قطر چند درجه است؟ -2

  360د(                     45ج(                  90ب(                   180 الف(

 باشد، دامنه ی تغییرات چند ست؟ -9و کوچکترین عدد  12اگر بزرگترین عدد  -3

  -21د(                    21ج(           -3  ب(            3الف(

 کدامیک از اعداد زیر مرکب نیست؟ -4

   63د(                      87ج(                   43ب(                  91الف(

1 

 جاهای خالی را با کلمات و اعداد مناسب پر کنید . 3

 را......................خطی که از مرکز دایره بر وتر عمود می شود ,آن وتر  الف(

 شعاع دایره بر خط مماس ............. است. ب(

 .در تقسیم اعداد تواندار با توانهای مساوی ..... را می نویسیم و پایه ها را ....... می کنیم پ

 تفاضل هر عدددو رقمی  از مغلوب خودش مضربی از ..............است. ت(

 ضلع ها و زاویه هایشان با هم مساوی است، چند ضلعی ................... گفته میشود.به چند ضلعی هایی که همه  ث( 

1 

  برو بعد صفحه به خدا رب توکل با 

باشی موفق.بده پاسخ کامل طور به ها آن به و بخوان دقت با را سؤاالت ، خاطر آرامش و خدا به توکل با ختر خوب!،د  

۸   ۲  ۳۱





 نمره 3سواالت                                                                                      صفحه  ردیف

 را رسم کنید و مختصات آن را بنویسید. 𝑐بردار  �⃗⃗�و  �⃗�الف(با توجه به بردارهای  10

𝑐 = 2�⃗� + �⃗⃗� 
  

 

, 𝑥ب( مقدار  𝑦                                                          .رابدست آورید
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  ضلعی منتظم را بدست آورید.  15زاویه ی داخلی (اندازه یک الف 11

  

 ضلعی منتظم را بدست آورید. 20اندازه ی یک زاویه خارجی (ب

 را بدست آورید. xمقدار  روبروج( در متوازی االضالع 

1 

�⃗�الف( اگر  12 = 𝑖 − 3𝑗  و�⃗⃗� = [
−2
4 𝑐باشد، مختصات بردار  [ = �⃗� + 2�⃗⃗� .را بدست آورید 

 

�⃗�                                                         مقابل را حل کنید.  تیمعادله مختصا ب( + 2 𝑖 − 3 𝑗 = [
−4
6 ] 
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1 

 ارزش قدیمی است . چگونه قطر آن را مشخص کنیم؟شکل مقابل قطعه ای از یک بشقاب با  13

 

1 

 الف (جدول را کامل کنید و میانگین را بدست آورید.  14

 حدود دسته خط نشان فراوانی متوسط دسته متوسط دسته ×فراوانی

  7  𝟐𝟎 ≤ 𝒙 < 𝟒𝟎 

350    𝟒𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟔𝟎 

 مجموع    

مهره سفید وجود دارد؛ یک مهره را تصادفی برمی داریم احتمال اینکه  8مهره قرمز و  7مهره آبی،  5ب( در یک کیسه 

 مهره قرمز رنگ نباشد چقدر است؟

5/1 

 

 

 

 

 

 

1 

  مونده دیگه صفحه یک فقط 

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳



 نمره 4سواالت                                                                                      صفحه  ردیف

  ب(دلیل همنهشتی دو مثلث را بیان کنید. 12

(𝑂1̂ = 𝑂2̂) 
 

1 

 بر دایره مماس است.   ABدر شکل مقابل خط 

 را بنویسید. Bالف( اندازه زاویه 

 را محاسبه کنید. aب( مقدار 

 را بدست آورید. ABCمثلث محیط  ج(

5/1 

 20 "فداکارثانی" است من قلبی آرزوی تو موفقیت– . کن کنترل رو ها پاسخ حتما داری فرصت اگه قوت خدا 

موخت نه برای ریاضی دان شدن ، بلکه برای خردمند شدن...." 
 
 " ریاضیات را باید به همه ا

۱۴

۱۵


