
xج) مقدار عبارت جبري  است. 53برابر  63ب) ثلث عدد  الف) مجذور هر عدد طبیعی از مکعب آن عدد کمتر است. هاي زیر را مشخص کنید. درستی یا نادرستی عبارت 1 بارم سؤال ردیف 2از  1صفحه   تمشه: پایه حساب: نام درس 8/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 60مدت آزمون:  کالس: مدرسه: اول متوسطه) ةدور(  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی  x22 xبه ازاي  3 a)د) حاصل  است. -5برابر با  1 b)2  برابر است باa b2 2الف) عدد  جاهاي خالی را با عدد یا عبارت مناسب کامل کنید. 2 1  .2 aبردار قرینۀ ج) دو برابر  باشد. ترین عدد اول دو رقمی عدد ......... می ب) بزرگ بین دو عدد صحیح ......... و ......... قرار دارد. 2 40a.زیر را حل کنید.معادلۀ الف)  4 5/1  خورد؟ چندمین عددي است که خط می 75ب) عدد  خورد؟ براي اولین بار با مضرب چه عددي خط می 75الف) عدد  :120تا  1اي تعیین اعداد اول از در الگوریتم غربال بر 3 1  ......... است.د) در پرتاب دو سکه، احتمال آمدن هر دو پشت برابر  ، بردار ......... است x x2 3 315 1... هاي زیر را به دست آورید. حاصل عبارت 5 2  (با تشکیل معادله) است آن عددها را پیدا کنید. 78متوالی ب) مجموع سه عدد زوج  2 1 1 11 4 4 7 7 10 97 )  (الف 100 )2 1 5 21 11 6 )  (ب 4 , )36 ه)ه) 5/2      (ج 42 ..................... اس. اس. اس حححیحیح صح صحیحارتبارتحیح ...حیح .... می ......... مد ......... م است...... است.باشی می بر اسرابر است یا یا ع (a(aبرا aaaa جبت جبر



) ترین صورت بنویسید. الف) حاصل عبارت زیر را به ساده 6 بارم سؤال ردیف 2از  2صفحه   تمشه: پایه حساب: نام درس 8/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 60مدت آزمون:  کالس: مدرسه: اول متوسطه) ةدور(  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی  x y) xy23 5 xب) مقدار عددي عبارت  8 y x y
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xرا به ازاي   yو  97 aالف) اگر  7 25/2   به دست آورید. 96 i ja i ji j، b j5b  وc 3
2c dباشد، حاصل  3 c b a2d c b ac b a .مختصاتی زیر را حل کنید.معادلۀ ب)    را به دست آورید  x j x i32 3 2 32 ixx jj x ix2 3jj  2 8 دار بنویسید. هاي زیر را به صورت عدد توان الف) حاصل عبارت ( )8 8 8 8 825 5 5 5 5125 )1   1383 1383 13843 5 3 1ب) عدد  2( 3 4 ترین صورت بنویسید. ه سادهبج) حاصل عبارت زیر را  را روي محور نمایش دهید.  6 28 2 63 x20    175 حدود دسته خط نشان مرکز دسته فراوانی فراوانی مرکز دسته   آماري زیر را کامل کنید.دادة الف) جدول  9 75/4  175 30   20 جمع بارم  25/1     باشد چقدر است؟ 4تر از  تاس بزرگ ةآمد احتمال اینکه عددب)  الف) احتمال اینکه تاس عددي اول و سکه رو بیاید چقدر است؟ کنیم:  یک تاس و یک سکه را با هم پرتاب می 10 75/1  است؟ ه عدديچ، میانگین جدید ه این اعداد اضافه شودب 12و  16 ددعدو شده است. اگر  18 ددع 6ب) میانگین    30 یدیدیدید.کنیدکنیدید.نید. بن بن بن بنوار بندار بنو بنویس بنویسیی jjb jjjjjjjjjj


