
5الف) عدد  جاهاي خالی را با اعداد مناسب پر کنید.  1 بارم سؤالردیف 2از  1صفحه   نهم: 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  2 x یای چندجمله هدرجب)  بین دو عدد ......... و ......... قرار دارد. 3 y xy2 3 51 30ج) حاصل عبارت  برابر است با ......... . yو  xنسبت به  53 1530 15 62 43 9 yد) طول از مبدأ خط  برابر ......... است. 243 x3 2 5 3 حاصل عبارت زیر را به دست آورید.  2 5/1  و عرض از مبدأ آن برابر ......... است.برابر .........  0 2 2 321 2 2 yx زیر را حل کنید. معادلۀ  4 1  باشد را به دست آورید.  10هاي رو شده حداقل  تاس احتمال اینکه مجموع شماره 2در پرتاب  3 5/1  2 y 12 1 1 2 03 )/ دار بنویسید). دي توانعدتا حد امکان ساده کنید (به صورت حاصل را  6 1  باشد. 25 آنهاکه مخرج  پیدا کنیدعدد گویا  4، 12و  310بین دو کسر  5 31 ) 3 3 85 1 3025 16 34 27 x2الف) اگر  7 5/1 3 12 xباشد، مقدار عددي عبارت  50 3 )1(ب) حاصل عبارت زیر را تا حد امکان ساده کنید.   )5/1(را به دست آورید.  18 5 2 10 4 354 18 4 14 x تجزیه کنید.تا حد امکان هاي زیر را  عبارت 8 5/2  x4 210 الف( 9 xy y x2 21 4 333333 3ب( 4 8 ري رو شرو شرو شد رورو شي یت آوریت آوریدد.  5xxxx 25 05 05 666ت ت خطخط 66433



Aخط گذرنده از نقاط معادلۀ الف)  9 بارم سؤالردیف 2از  2صفحه   نهم: 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  Bو  23 aCکه نقاط را طوري تعیین کنید  a مقدارب)   )1(را به دست آورید.  47 a3 Dو  21 yخطی را بنویسید که با خط معادلۀ ج)   )5/0ها قرار گیرد. ( روي خطی عمود بر محور طول 53 x3 2 9 75/2  )25/1باشد. ( 9بوده و طول از مبدأ آن موازي  0 x رو را به دست آورده و مجموعه جواب را روي محور نمایش دهید.  روبهنامعادلۀ جواب  10 x3 5 2 4 12 3 x عبارت گویاي زیر را ساده کنید.  11 25/1 x xx x x x2 22 24 3 42 2 yاگر خارج قسمت تقسیم  12 825/1 ay2 yبر  7 yبرابر  3 b  باشد، مقدار  1و باقیماندهa  وb  .20جمع بارم  5/1                  را بیابید  yو باقیمو باقیما یسیسیسیسینویسنویسیسیدیسید که آدستدست آآورد آورد وواا


