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5/1                                      عبارت های درست را با     و نادرست را با     مشخص کنید.    2       

 عددی گویا است.    9الف(           

  ب( صفر تنها عددی است که معکوس ندارد.           

 بزرگ ترین عدد صحیح منفی مشخص نیست. پ(           

  ت( هر عدد طبیعی حداقل دوشمارنده دارد.           

  مرکب است. 199ث( عدد            

 .نداردج( متوازی اضالع مرکز تقارن دارد ولی محور تقارن            

 1.                                                              مرکب خط بکشیددر اعداد زیر دور عداد     9     
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 1                                                    دا کنید.را پی 191تا  111به روش غربال اعداد بین    9     

 

 

 

 

 

2ادامه سواالت در صفحه   
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   مجموع زاویه های داخلی هر چهارضلعی......است.ث(           

 ج( نام دیگر سه ضلعی منتظم ..................است.          

 5/1                                                                                          الف( برای محور مقابل یک جمع بنویسید.    6     
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 2در شکل های زیر زاویه های  خواسته شده را به دست آورید.                                             8     
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3ادامه سواالت در صفحه   
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 1به دست آمده است،آن عدد چند است.)از راه معادله(     11عدد  تا کم کردیم 9از پنج برابر عددی   12    

 

 

 1کامل کنید.                                          =9x-2  yجدول زیر را با توجه به عبارت جبری   19    
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 رسول اکرم)ص( فرمودند:هنر دنیا و آخرت با دانش است و شردنیا و آخرت با نادانی(())


