
)/ب) هر چه توان عدد  ترین مضرب مشترك دو عدد اول، همواره برابر ......... آنهاست.  الف) کوچک جاهاي خالی را با عدد یا عبارت مناسب کامل کنید.  1 بارم سؤال ردیف 2از  1صفحه   هفتم: پایه حساب: نام درس 8/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 60مدت آزمون:  کالس: مدرسه: اول متوسطه)دورة (  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی   )0 16 ث) حاصل ) است. 4(ناحیۀ ها در  ) محور مختصات نسبت به محور طول2(  ناحیۀهر نقطه در قرینۀ ت)  باشد.   می 27برابر  43پ) ثلث عدد  ب) حاصل جمع اعداد اول یک رقمی برابر عددي اول است.  باشد.   می -10ترین عدد صحیح منفی دو رقمی برابر  الف) کوچک هاي درست یا نادرست را مشخص کنید.  عبارت 2 1  باشد. هاي آماري جزء به کل می ت) نمودار ......... براي نمایش داده شود.  روي محور ......... باشد، عرض آن برابر صفر مینقطۀ پ) اگر  شود.   شود، حاصل ......... می بیشتر می 3 باشد. با کامل کردن جدول زیر این سه عدد را طوري انتخاب کنید  می 10مجموع سه عدد طبیعی متمایز (متفاوت) برابر  3 5/1  است.  12یک تاس برابر پرتاب در  6هاي عدد  ج) احتمال آمدن شمارنده است.  7برابر  9 a که حاصل ضرب آنها بیشترین مقدار ممکن شود.  ab bc ca b c ) ترین صورت بنویسید.  هاي زیر را به ساده حاصل هر یک از عبارت 4 5/1   12714 )3 2 23 2 4 64 3 3 (الف 2 7 6 10 9 13 99 10399 xاگر  5 25/2  (ب 1 y2 17 ،y z2 zو  25 x2 x3 باشد، طول آن را به دست آورید.  260اگر مساحت مستطیل مقابل برابر  6 1  را محاسبه کنید.  zو  x ،y، میانگین سه عدد 6 4x2 Aاز عدد  شمارنده 4الف)  7 5/1  7 6 3 0 2  ؟ دو عدد نیز عددي اول است است، آیا تفاضل آن 75ب) مجموع دو عدد اول برابر   پذیر نباشد.  بخش 2بنویسید که بر  5 9999999 133 ccbbaabb 22ربر شد.شد. باا کامل با کامل کر برس برابس برابر ب بس صات نسختصات نسبت ری برابری برابرخخ یییی بقمیقمیمنفی منفی نادرشصحیصحیحادرستنادرست نادا ادادادادرا اي. براي.. براييي



C هاي زیر پاسخ دهید.  به سؤال Cو  A ،Bبا توجه به عددهاي  8 بارم سؤال ردیف 2از  2صفحه   هفتم: پایه حساب: نام درس 8/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 60مدت آزمون:  کالس: مدرسه: اول متوسطه)دورة (  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی   36 55            B 32 3 5           A 5 22 3 )/ دار بنویسید.  الف) حاصل عبارت زیر را به صورت عدد توان 9 75/1  را به دست آورید.  A,[B,C]ب) حاصل عبارت  را به درستی تجزیه کنید.  Cالف) عدد عدد  7 )4 7 5 2 95 3 5 3 0 2ب) عدد   6 (A ترین صورت، به دست آورید.  زیر را به ساده عبارتج) حاصل   بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟  45 29 9 aAنقطۀ الف) اگر  10 3  49 b aB نقطـۀ هـا و   روي محـور طـول   35 b2 هـا باشـد، مختصـات     روي محـور عـرض   41 a bF b a  .قرینۀ نقطۀ ب)  را بنویسیدnA m Bها برابر  نسبت به محور عرض 21 B ج) بردار زیر را روي محور مختصات رسم کنید. سپس جمع متناضر آن را بنویسید.  چست؟  mو  nاست. مقدار  52 21 رد اهتنا AB 53AB 5 احتمـال اینکـه    ،کنـیم  ایم و یک مهره به تصادف از آن خارج می را درون یک گردونه ریخته 30تا  1شمارة هاي با  مهره 12 1  ها اتفاق افتاده است؟  کدام ماهفاصلۀ ) بیشترین تغییرات در ب اي / خط شکسته / تصویري)  سم کدام نمودار آماري بهتر است؟ (میلهرالف) براي اطالعات باال  است.   13و  16، 19، 15آبان، آذر و دي و بهمن به ترتیب   آموز در چهار ماه، میانگین نمرات یک دانش 11 5/2 رادرب رارا بنویرا بنویسیدید  20 جمع بارم  1  اول باشد چقدر است؟  يخارج شده عدد  مهرةعدد  رن راراراران 5522 ا وا و   ـا وـا وهـهـا ول ا بزیر را زیر را بهب بهم دو عام دو ععددصورن صورین صوصورت،صورت، بط رتبارت زی


