
 مـتشهریاضی *** 

 دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف

 

  زاویه محاطی مقابل به قطر دایره برابر چند درجه است؟  1

  180 الف( 

 

  90 ب(

   45 ج( 

   360 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   خمس کل دایره است. اندازه زاویه محاطی رو به روی این کمان چند درجه است؟ ABکمان   2

  72 الف( 

  144 ب( 

 

   36 ج(

   44 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

اگر یک زاویه محاطی و یک زاویه مرکزی رو به روی یک کمان باشد، اندازه زاویه محاطی .......... زاویه مرکزی   3
 می شود.

 
 

 
  نصف الف(

  دو برابر ب( 

   مساوی ج( 

   چهار برابر د( 

   - تشریحی: جواب  

     

   اگر فاصله مرکز دایره تا خط بیشتر از شعاع دایره باشد، خط و دایره ............. نقطه مشترک دارند.  4

  1 الف( 

 

  0 ب(

   2 ج( 

   بی شمار د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   ............. به دست می آید.اگر حد پایین یک دسته را از حد باالی همان دسته کم کنیم،   5

  فراوانی الف( 

  دامنه تغییرات ب( 

   تعداد دسته ج( 

 

   طول دسته د(

   - جواب تشریحی:  

     

   جمله درست را مشخص کنید.  6

  میانگین داده ها از خود داده ها کوچکتر است الف( 

  برابر باشد میانگین داده ها ممکن نیست با خود داده ها ب( 

 

   فاصله بین هر دو میانگین دو دسته متوالی همان طول دسته است ج(

   با تقسیم مجموع داده ها بر تعداد آن ها فراوانی به دست می آید د( 

   - جواب تشریحی:  

     

درصد( است.  60پنجم )تایی بیرون می آوریم. احتمال اینکه مهره قرمز بیاید، سه  50مهره ای را از یک کیسه   7
 چند مهره قرمز در کیسه وجود دارد؟

 
 

  10 الف( 



  20 ب( 

 

   30 ج(

   40 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   کدام یک از گزینه ها می تواند احتمال رخ دادن یک اتفاق باشد؟  8

 
  سه چهارم الف(

  پنج چهارم ب( 

   شش پنجم ج( 

   هفت ششم د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   کدام گزینه زیر نادرست است؟  9

  هر عدد به توان یک برابر خودش می شود الف( 

 

  هر عدد به توان صفر برابر صفر می شود ب(

   صفر به توان هر عدد برابر صفر می شود ج( 

   یک به توان هر عدد برابر یک می شود د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   سانتی متر باشد، وتر آن برابر چند است؟ 8و  6اگر اضالع قائم یک مثلث قائم الزاویه   10

  12 الف( 

  11 ب( 

 

   10 ج(

   9 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   در کدام گزینه دو شکل حتماً با هم همنهشت هستند؟  11

  مساحت ها برابر باشد الف( 

  برابر باشدمحیط ها  ب( 

   زاویه ها برابر باشد ج( 

 

   یکدیگر را کامالً بپوشانند د(

   - جواب تشریحی:  

     

   کدام گزینه فقط برای همنهشتی مثلث قائم الزاویه است؟  12

  ض ز ض الف( 

  ز ض ز ب( 

   ض ض ض ج( 

 

   و ز د(

   - جواب تشریحی:  

     

   بردار واحد مختصات کدام محور است؟ iبردار   13

 
  طول الف(

  عرض ب( 

   Y ج( 

   هیچ کدام د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   برابر کدام گزینه است؟ mضریب یک جمله ای   14

  0 الف( 

  10 ب( 



 

   1 ج(

   -1 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   است. طول آن برابر کدام است؟ 26و محیط آن  4عرض مستطیلی   15

  8 الف( 

 

  9 ب(

   7 ج( 

   6 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   کدام چند ضلعی منتظم زیر مرکز تقارن ندارد؟  16

  مربع الف( 

  شش ضلعی منتظم ب( 

 

   هفت ضلعی منتظم ج(

   هشت ضلعی منتظم د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   کدام یک از گزینه های زیر فقط یک محور تقارن دارد؟  17

  مربع الف( 

 

  ذوزنقه متساوی الساقین ب(

   لوزی ج( 

   مستطیل د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   مجموع زاویه های داخلی هر شش ضلعی چقدر است؟  18

 
  720 الف(

  710 ب( 

   560 ج( 

   540 د( 

   - تشریحی:جواب   

     

   کدام گزینه است؟ 516ربع عدد   19

 
  94 الف(

  104 ب( 

   114 ج( 

   124 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

   برابر کردیم. حاصل برابر کدام گزینه می شود؟ 9( را 53)4 عدد  20

  123 الف( 

 

  223 ب(

   203 ج( 

   153 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 


