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نام خانوادگی .............................. :

شماره صندلی :

باسمه تعالی

کالس :

تاریخ امتحان 59/30/33 :

وزارت آموزش و پرورش



تعداد صفحات 3 :
امتحان هماهنگ درس ریاضی پایه نهم دوره اول متوسطه
نام آموزشگاه .............................. :



 -1جولِ ّاي درست را تا ٍ جولِ ّاي ًادرست را تا  هشخص كٌيذ.


  الف)  ،  O یک هجوَعِي یک عضَي است.

2
تِ ازاي  x = - 2تراتر صفر است.
  ب) عثارت
3

 ج) عذدّاي هٌفی ریشِ ي سَم ًذارًذ.

 د) اگر در یک هثلث دٍ زاٍیِ ًا تراتر تاشٌذ  ،ضلع رٍتِ رٍ تِ زاٍیِي تسرگتر  ،تسرگتر است.

ّ -2ر جولِ را تا یک عذد یا كلوِ هٌاسة كاهل كٌيذ .

4
 الف) ًوایش اعشاري عذد  1 / 5  10تِ صَرت  ..................هیتاشذ .

 ب) تا قریٌِ كردى دٍ طرف یک ًا هساٍي  ،جْت ًا هساٍي . ...........................

 2هحَر ّ yا را در ًقطِ  ...................قطع هیكٌذ.
6
 ج) خط 18

د) در تيي  ..................... ، 3 ٍ 2عذد گٌگ ٍجَد دارد.


نام پدر ......................................... :

مدّت امتحان  53 :دقیقه

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

صفحه) 1( :
بارم

1



1

 -3در جعثِاي  6هْرُي آتی 5 ،هْرُ ي سفيذ ٍ  4هْرُي قرهس ٍجَد دارد .اگر  1هْرُ را تِ تصادف از ایي جعثِ خارج كٌين ،
چقذر احتوال دارد :
الف) ایي هْرُ سفيذ تاشذ؟

1/5

ب) ایي هْرُ قرهس ًثاشذ؟
ج) ایي هْرُ آتی یا قرهس تاشذ؟
7 6
 -4الف) تيي دٍ عذد ٍ
8 7

چْار عذد گَیا تٌَیسيذ.

.............. ، .............. ، .............. ، ..............

1

ب) حاصل ّر یک از عثارتّاي زیر را تذست آٍریذ.
; |√3

( |1ب

;

10- 5

 -5الف) حاصل عثارت هقاتل را تِ صَرت ًواد علوی ًوایش دّيذ.

=




 ج) عثارت هقاتل را سادُ كٌيذ.




نمره با حروف
نام و امضاي دبير:

26

0/5

28 510

0/5

13 10- 32

ب) حاصل عثارت هقاتل را تِ صَرت عذد تَاًذار تٌَیسيذ.

نمره با عدد

2

 √ 2 √3 - 5الف

√48

1

24 56

√ 27 - √12 - √75

1

ادامه سؤاالت در صفحه  2

نمره تجديد نظر
در صورت داشتن اعتراض :

نمره باعدد
نمره با حروف
نام و امضاي دبير  :
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صفحه)2( :



بارم

 -6حاصل عثارت ّاي زیر را تا استفادُ از اتحادّا تذست آٍریذ .






; 1



𝒏2

1

𝒏 1

𝒏 (الف

4

𝒙 6

𝒙 (ب

1

 -7عثارت ّاي زیر را تجسیِ كٌيذ .

( 𝒙2الف




4

𝒎 (ب
= 16


3 𝒙 1 ≥ 2𝒙 1
 -8هجوَعِ جَاب ًاهعادلِي هقاتل را تذست آٍریذ .



𝒚 را رسن كٌيذ.
 -9الف) خط  dتِ هعادلِ 4𝒙 2




2
 ب) هعادلِ خطی را تٌَیسيذ كِ تا خط  dهَازي تَدُ ٍ عرض از هثذا آى تاشذ.
3



ج) شية ٍ عرض از هثذأ خط  3𝒙 4𝒚 12را تذست آٍریذ.





2𝒙 3𝒚 6
كٌيذ.
حل
را
هقاتل
دستگاُ
10

𝒚 𝒙2
2



3𝒙 17

تِ ازاي چِ هقذاري از  xتعریف ًشذُ است ؟
 -11الف) عثارت گَیاي

2𝒙 8


 ب) عثارت گَیاي زیر را سادُ كٌيذ.

𝒙2 49

=
𝒙2 9𝒙 14


 ج) تقسين زیر را اًجام دّيذ ٍ درستی عول تقسين را تا ًَشتي رٍاتط تقسين ًشاى دّيذ.

8𝒙3 -14𝒙2 -9𝒙 1 ÷ 𝒙 1




= 36

𝒙12

ادامه سؤاالت در صفحه  3
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1

0/5
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نام ............. .................................... :



نام خانوادگی .............................. :
نام پدر ......................................... :

باسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

امتحان هماهنگ درس ریاضی پایه نهم دوره اول متوسطه

نام آموزشگاه .............................. :

 - 12در هثلث هتساٍي الساقيي  ABCپارُ خط ً ADين ساز زاٍیِي  Aهی تاشذ .






ثاتت كٌيذ  ADهياًِ ًيس ّست .

کالس :

شماره صندلی :

تاریخ امتحان 59/30/33 :

مدّت امتحان  53 :دقیقه
تعداد صفحات 3 :


بارم








 -13الف) در یک ًقشِ هقياس

1
500

صفحه)3( :

است ،فاصلِي دٍ ًقطِ رٍي ًقشِ  6ساًتی هتر است .فاصلِي ٍاقعی ایي دٍ ًقطِ چٌذ هتر است؟


1

0/5

0/5

ب) آیا ّر دٍ هثلث هتساٍي االضالع دلخَاُ هتشاتٌْذ؟ چرا؟

-14الف) حجن ّرهی را تذست آٍریذ كِ قاعذُي آى هستطيلی تِ اتعاد  5 ٍ 6ساًتیهتر ٍ ارتفاع  10ساًتیهتر تاشذ.

ب) حجن شکل حاصل از دٍراى یک رتع دایرُ تِ شعاع  5cmرا حَل شعاع آى را هحاسثِ كٌيذًَ(.شتي فرهَل الساهی است)

1

1




موفق باشيد 

جمع بارم  23

