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 نمونه سواالت فصل هفتم           

 ( در جای خالی عدد یا کلمه مناسب بنویسید.1

 بین دو عدد صحیح متوالی  ............ و ..............  قرار دارد.  16√الف( عدد 

 ب( ریشه های هر مثبت ................. یکدیگرند.

 برابر با ....................   است.  17 25√ت پ( حاصل عبار

 براب با عدد ......................... است. 22 ت(حاصل عبارت 

 ( گزینه صحیح را انتخاب کنید.2

9)29(*( مقدار عبارت  32  برابر است با :  ــ×

  11د(                            9ج(                                   62ب(                       11الف(

 برابر است با :  2/6*( مجذور عدد 

  62/6د(                   617/6ج(                               17/6ب(                    7/1الف( 

(*( مکعب عدد 
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 ( برابر است با : 3/6*( تفاضل مجذور ومکعب عدد  )

  673/6د(                         626/6ج(                           11/6ب(                  69/6الف( 

 برابر است با :   22(ـ 2/6)2*( مقدار عبارت  

  2/6د(                      12/15ج(                             17/17الف(  صفر                  ب( 

 برابر است با :  216برابر  عدد 72*(

 22د(                         12116ج (                               217ب(                           27الف( 

 برابراست با : 37برابر  عدد 26*( 

  311د(                                 39ج(                               33ب(                          117الف( 

3*( حا صل عبارت  
x×x ×5

x   : به صورت تواندار  برابر است با 

1الف( 
x                            )9ب

x                                )15ج
x                                    )2د

x  

482( حاصل توانی عبارت * 525  برابر است با : ××

yxy*( مقدار عددی عبارت  
32  41ازای  به  xy  برابر است با : ,

   -6د(                                     6ج(                                  -9ب(                        9الف(     
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y( مقدار عددی عبارت *
22 x  3به ازای  =x    2و  =y   کدام است ؟ 

 13د(                                 -13ج(                                     5ب(                     -5الف(     

 به صورت عبارت جبری برابر است با :   x5( مساحت مربعی به ضلع *

xالف(      
xد(                             x25ج(                         x20ب(                           25

225 

 متر مربع می با شد اندازه ی ضلع مر بع برابر است با : 37/6*( مساحت مر بعی 

  9د(                                   7ج(                             7/6ب(                                       2الف( 

 متر مربع است اندازه محیط آن برابر است با :  72/6*( مسا حت مر بعی 

  32/6د(                              2/3ج(                             61/6ب(                                1/6الف( 

 کدام است؟ 37+72√*( حاصل عبارت 

  7د(                                     1ج(                                 12ب(                                  16الف(

 شده است آن عدد کدام است؟ 5 ل*( از عددی دو بار جذر گرفته ایم حاص

 725د(                                  15ج(                               125ب(                                 25الف( 

 ( درستی یا نادرستی هریک از رابطه های زیر باذکر دلیل بیان کنید. 3
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 (مقدار تقریبی جذرهای زیر را بدست آورید.4

                √23                                √61                                            √43                                    √77 
 

 ( حاصل عبارتهای زیر را به صورت یک عدد تواندار بنویسید.7
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 تدا اعداد زیر را به صورت گسترده بنویسید سپس آنها را به صورت تواندار بنویسید.( اب6

                                                         78746                                                                                    125784 

 ب اعداد تواندار بنویسید.زیر را به صورت ضر( اعداد 7

                                  2755                                                         9559                                                  776 


