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2

اػداد زیر را تٌَیسید.
الف) اػداد صحیح هٌفی تسرگتر از -7
ب) ضوارًدُ ّای ػدد 28
ج) هضرب ّای طثیؼی ػدد  9کوتر از 50
د) اػداد اٍل تیي 20 ٍ 10

2

از ػثارات زیر کدام درست ٍ کدام ًادرست است.
الف) ّر ػدد طثیؼی تسرگتر از یک  ،حداقل یک ضوارًدُ اٍل دارد.
ب) حاصل ضرب ّر ػدد در هؼکَسص تراتر صفر است.
ج) تٌْا هضرب اٍل ّر ػدد اٍل خَد آى ػدد است.
د) ػدد  -3ػددی است اٍل
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تا کلوات یا اػداد هٌاسة ػثارات زیر را کاهل کٌید.
الف) هجوَع زاٍیِ ّای خارجی ّر چٌد ضلؼی  .......................درجِ است.
ب) هستطیل دارای  .........................هحَر تقارى است.
ج) دٍ خط ػوَد تر یک خط ............................................................

د) چٌد ضلؼی  .................................. .....حداقل یک زاٍیِ تسرگتر از  180درجِ دارد.
4

2

سَاالت چْار گسیٌِ ای
 )1کدام یک از ضکل ّای زیر هرکس تقارى ًدارد؟

الف) هرتغ 

ب) دایرُ 

ج) هتَازی االضالع 

د) هثلث هتساٍی االضالع 

 )2تؼداد اػداد اٍل کوتر از 10

الف)  3تا 

ب)  4تا 

ج)  5تا 

د) تی ضوار 0

 )3هجوَع دٍ ػدد اٍل  99ضدُ است .تفاضل آى دٍ ػدد کدام است؟

الف)  33

ب)  97

ج)  95

د)  59

 )4حاصل ػثارت ] 3 − 3[14 − 9 × 2تراتر است تا:

الف) صفر 

ب)  15

ج)  -9

د)  -27

2

5

حاصل ػثارات زیر را تِ دست آٍرید.

6

تِ رٍش تجسیِ ب م م ٍ ک م م دٍ ػدد  140 ٍ 120را تدست آٍرید( .تا راُ حل)

2

7

آیا ػدد  111ػددی اٍل است؟ چرا؟

1

8

الف) ػثارت جثری زیر را سادُ کٌید.

2

3

1

1

=1−2+4−8
= 32 − 5 2 − 23

= 𝑏3 𝑎 − 2𝑏 − 5 𝑎 − 3

ب) هقدار ػددی ػثارت 𝑏𝑎 𝑎2 + 3را تِ ازای  𝑏 = 2 ٍ 𝑎 = −1تدست آٍرید.

9

در ضکل ّایی زیر هقادیر  y ٍ x ٍ aرا تدست آٍرید.
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 10الف) هجوَع زاٍیِ ّای ًِ ضلؼی را تدست آٍرید.

ب) اًدازُ ّر زاٍیِ داخلی دُ ضلؼی هٌتظن را حساب کٌید.

11

هساحت ذٍزًقِ رٍترٍ را تِ صَرت ػثارت جثری تٌَیسید.
اگر قاػدُ ّای آى  7 ٍ 4ساًتی هتر ٍ ارتفاع  2ساًتی هتر تاضد  ،هساحت آى را تدست آٍرید.
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الف) تِ صَرت ضرب دٍ ػثارت جثری تٌَیسید.

ب) ضرب هقاتل را اًجام دّید.

= 𝑐𝑏𝑎6𝑏 + 2

= 𝑎−𝑏 𝑎+5

13

هؼادلِ زیر را حل کٌید.

14

حاصل جوغ تردارّا را رسن کٌید.
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