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 نمونه سواالت فصل سوم

 ( درجای خالی عدد یا کلمه مناسب بنویسید.1

 باشد جمله ی ششم آن برابر با عدد .................. می شود.  3n-6ام دنباله ی  nالف( اگر جمله ی 

 برابر با .................. است. 2n-5ب( جمله ی نهم عبارت 

 برابر با ........................ است.  -1و  3و  6و  11ام دنباله ی     ... و nپ(جمله 

 .  عدد .................. است.  3 ت(ضریب عددی عبارت

  ث( ضریب عددی عبارت 

9
 عدد .................  است.   

 با ..................  هستند.   2 و  3ج( دو جمله ی 

 عدد .................... است.  5    2  به ازای    6   3 چ(مقدار عددی عبارت  

 به صورت عبارت جبری .......................... است.   3yو قاعده  xح(محیط مثلث متساوی الساقین به اندازه ساق 

 خ( یک تساوی جبری به ازای بعضی از مقادیر عددی به تساوی عددی تبدیل می شود .............. نامیده می شود.

(5  3  2)2د(عبارت   دارای ....................... جمله  است. 15  6  12 

 2،  6،  12،  19جمله ی دهم الگوی عددی مقابل برابر با ............... است.         ..... ،  ذ(

 

 ( گزینه صحیح را انتخاب کنید.2

 ( کدام جمله های زیر متشابه اند ؟  1/2

aوaج(             -a3و   -ab3( ب                a3و  b3الف(   33 د(                  2
8
a

  وa3   

( حاصل عبارت 2/2   baba 23223  : برابر است با 

  -b+a 12د(                            bج(                    b +a12ب(                        -b6الف(   

 (معادله مربوط به مسئله زیر کدام است؟3/2

 برابر آن عدد شد آن عدد کدام است؟(3واحد کم کرده ایم حاصل  5برابر عددی 1)از             

1  5الف( 5  1 ب(           3  5  1ج(           3  1  5د(          3   3     

 کدام است؟    2      5(ساده شده عبارت  2/2

 7x+2yد(                     7x+3yج(            5x+2yب(                xy9الف(

(عبارتهای جبریزیر را ساده کنید.                                                                       3 yxyx 171512   

                                                                                                                                  baba 526343 

                                                                                                                 baba 7)8()7()3( 
                                                                                                                      6  7  2(3   )   
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 ( جدول های زیر را کا مل کنید. 4

                                                                                                      3             2            4          1-             x              

                                                                                                                                                            5-x4                                                                     

  

                                                                                             4               2               2-             3-          x  

                                                                                                                                                                         8+x 2-   

  

 (عبارتهای کالمی زیر را به جبری بنویسید.5

 نه تا کمتر از سه برابر عددی                                           هفت واحد بیشتر از حاصل تقیسم عددی بر هشت

 متر از نصف عددی پنج تا بیشتر از ثلث عددی                                              شش تا واحد ک

 بدست آورید.        1     2-  (مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای  7

                                                                                                     (2   )                                                                                           
 (معادالت زیر را حل کنید7  

          2=5-7 xx                             6+x4=2-x7                                       14-x3=x8   

 

                   1825  xx                    9423  xx                                  624  xx 
 

 

                 xx 4572                          1719  aa                       58153  xx 
 

تومان پس گرفت . قیمت هر دفتر چه  366 تومان به فروشنده داد و 5266دفتر چه   6( مینا برای خرید 1 

 چقدر است ؟

تومان دیگر نیز به پر دازد  166تومان به فرو شنده داد و قرار شد 16666دسته گل رز  9( زهرا برای خرید 9

 قیمت هر دسته گل چقدر است . 

ند روز مطالعه صفحه با قی ماند او چ 12صفحه مطا لعه کرد و12صفحه ای را روز ی  116( فاطمه یک کتاب 16

 کرده است ؟   

 (از چهار برابر عددی  دوازده واحد کم کرده ایم حاصل پنج برابر همان عدد شده است آن عدد چیست؟11

 

 


