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هحوَد تؼذادی سکِّ  50تَهبًی ٍ  100تَهبًی دارد .اٍ سَار تبکسی شذُ ٍ هی خَاّذ کزایِ خَد را کِ 500
تَهبى است حسبة کٌذ .اٍ ثِ چٌذ حبلت هی تَاًذ ایي کبر را اًدبم دّذ؟ ( ّوِ حبلتْب را ثٌَیسیذ).

1

ػجبرت ّبی درست را ثب ػالهت ( ٍ )ػجبرت ّبی ًبدرست را ثب ػالهت ( )هشخص کٌیذ.

1

الف) اگز ضزة دٍ ػذد صفز شَد حذاقل یکی اس آى ّب صفز است.
ة) اگز یک چٌذ ضلؼی حذاقل یک ساٍیِ ثشرگتز اس  180درخِ داشتِ ثبشذ هحذّة است.
ج) اگز دٍ ػذد ثزّن ثخشپذیز ثبشٌذ  ،ک.م.م آى ّب ثزاثز است ثب ػذد ثشرگتز 
د) اگز دٍ ػذد اٍل ثبشٌذ ک.م.م آى ّب ثزاثز است ثب ػذد کَچکتز
3

حبصل ػجبرت سیز را ثذست آٍریذ.

4

دهبی َّای تجزیش  9درخِ سیز صفز استّ .وذاى  5درخِ اس تجزیش گزهتز است.

(8)  (-6)  (6  2) 

0/75

1

الف) دهبی َّای ّوذاى را ثذست آٍریذ.
ة) هیبًگیي دهبی ایي دٍ شْز را ثذست آٍریذ.

5

الف) ػجبرت خجزی رٍثزٍ را تب حذّ اهکبى سبدُ کٌیذ.

3(2x  5y)  4x  10y 

ة) هقذار ػذدی ػجبرت (پس اس سبدُ کزدى) ثِ اسای  y;3 ٍ x;2را ثذست آٍریذ.

1

6

1

اس هسئلِ سیز هؼبدلِ ثسبسیذ ٍ سپس آًزا حل کٌیذ.
احوذ کتبة داستبًی را در  7سبػت هطبلؼِ کزد ٍ  10صفحِ اس کتبة ثبقی هبًذ .اگز کتبة  94صفحِ داشتِ
ثبشذ احوذ ّز سبػت چٌذ صفحِ هطبلؼِ کزدُ است؟

7

0/5

ثب تَخِ ثِ شکل هقبثل خبّبی خبلی را پز کٌیذ.
E

C

D

( (AB  BE )  .......... ACة
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B

( AD  CD  ........الف
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8

در شکل هقبثل اًذاسُ ساٍیِ ّبی  y ٍ xرا ثٌَیسیذ.

9

دٍ شکل رٍثزٍ ّن ًْشت (هسبٍی) ّستٌذ .تسبٍی ّبی سیز را کبهل کٌیذ.

x
y

( M̂  .........الف
( CD  .........ة
( MR  .........ج
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 10ثب استفبدُ اس ًوَدار درختی شوبرًذُ ّبی اٍل اػدذاد  180 ٍ 72را ثذسدت آٍردُ ٍ ة.م.م آى ّدب را ثذسدت
آٍریذ.

0/75

 11در یک کبرخبًِ دٍ ًَع سًگ ٍخَد دارد .سًگ اٍل ّز  15دقیقِ یک هزتجِ ٍ سًگ دٍم ّدز  20دقیقدِ یدک
هزتجِ ًَاختِ هی شَد .اگز در شزٍع یک رٍسکبری ّز دٍ سًگ ثبّن ًَاختِ شَد پس اس چٌدذ دقیقدِ ایدي دٍ
سًگ دٍثبرُ ثبّن ًَاختِ هی شَد؟

 12خبّبی خبلی را پز کٌیذ.
الف) هٌشَر پٌح پْلَ  ........................رأس ٍ  ........................یبل دارد.
ة) حدن ّب را هی تَاى ثِ دٍ دستِ  ........................ ٍ ........................تقسین کزد.
ج) ثِ ػلن خوغ آٍری  ٍ ........................ثزرسی دادُ ّب  ،ػلن آهبر هی گَیٌذ.
د) دٍ ثزدار هسبٍی دٍثزداری گَیٌذ کِ ّن خْت  ........................ ٍ ........................ ،ثبشٌذ.

0/75
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ّ 13زیک اس شکل ّبی سیز گستزدُ چِ حدوی است؟

 14حبصل ػجبرت سیز را ثصَرت یک ػذد تَاًذار ثٌَیسیذ.

72  54  73  5 

 15داخل هزثغ یکی اس ػالهت ّبی > یب ; یب < کِ هٌبست است ثگذاریذ.
( (5  3)0  50  30ج

( (2)2   22ة
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 16خذر تقزیجی سیز را ثذست آٍریذ.

75
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 17ریشِ دٍم ػذد  36را ثٌَیسیذ.

 18حدن هٌشَر قبئوی کِ قبػذُ آى هثلث قبئن الشاٍیِ ثِ اضالع  4 ٍ 7سبًتی هتز ٍ ارتفبع هٌشَر  6سدبًتی هتدز
0/75

است ثذست آٍریذ.

 19هسبحت خبًجی استَاًِ ای کِ شؼبع قبػذُ آى  4سبًتی هتز ٍ ارتفبع آى  6سبًتی هتز است ثذست آٍریذ.
(  ;3پی )
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 20در یک کیسِ  6هْزُ قزهش  2 ،هْزُ سجش ٍ  4هْزُ آثی است .اگز ثذٍى ًگبُ کزدى ثِ درٍى کیسِ هْدزُ ای
1

را اس کیسِ ثیزٍى ثیبٍرین :
الف) احتوبل آًکِ سجش ثبشذ چقذر است؟

ة) احتوبل آًکِ سجش ًجبشذ چقذر است؟

ج) احتوبل ایٌکِ قَُْ ای ثبشذ چقذر است؟

د) احتوبل ایٌکِ رًگی ثبشذ چقذر است؟

 21در هحَر هختصبت سیز :

  3
 2
الف) ثزدار  AB   اثتذا در  A   رسن کٌیذ ٍ خوغ ًظیز آًزا ثٌَیسیذ.
 2 
 1
2
ة) ثزدار قزیٌِ  ABرا اس ًقطِ  M   رسن کٌیذ ٍ اًتْبی آًزا  Nثٌبهیذ.
5
ج) هثلث  OPQرا ثب ثزدار  MNهٌتقل کٌیذ.
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ً 22وَدار خط شکستِ درس ریبضی هحوذ در  6هبِّ اٍل سبل ثصَرت سیز است.
الف) هیبًگیي ًوزات هحوذ در  6هبِّ اٍل سبل ثذست آٍریذ.
ة) هحوّذ در چِ هبّْبیی ًوزُ کوتز اس  16گزفتْبست؟
20
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81
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