


 بیرستان              ریاضی درس - نوبت اولآزمون                                     تعالی بسمه    

       :تاریخ امتحان                                                                                                                                 
 دقیقه 80:    مدت امتحان                  )هفتم( متوسطه اول هپای             ......................نام و نام خانوادگی

   .پر کنیدجاھای خالی را با یک عدد یا کلمھ مناسب )1

  .درجھ است.............اگر دو زاویھ متقابل بھ راس مکمل ھم باشند ھر کدام ) الف
  .خط راست می گدرد................از یک نقطھ ، ) ب 
  .از صفر کوچکتر است..................ھر عدد ) ج 
 .می یاید.................در چند ضلعی منتظم با افزایش تعداد اضالع اندازه ھر زاویھ ) د 

2 

      - 3- )-7=( ?                                                         )ور جداگانھھر کدام در مح(.عبارتھای زیر را روی محور نشان دھید )٢

                                                                                                                                       ?)=4-(×3  
    

  

  طول و عرض مستطیلی با بیشترین مساحت چند متر مربع است؟.متر داشتھ باشیم ١٨ھایی با محیط اگر مستطیل  )٣

  

1  

  
  
  
1  

    - ٧،  - ٣، ١، ......  ، .........                                              .الگوی عددی مقابل را تا دو عدد دیگر ادامھ دھید )الف  )۴
   ١، ۵،٣، ......                                                             .                              ابل را بنویسیدام الگوی عددی مق  nجملھ) ب

1  

    ]- ٨- )- ۶([÷]- ۵- )- ٣([ =                                                                         .حاصل عبارتھای زیررا حساب کنید) 5

                                                                                                  = ])٩+٤ - ١( ×])- ٣٠( ÷ +)١٠ -(              
  
  - ٣)y۶ - x٣- ٧( - ٢) x۴+y٩ - ٣= (                                                       .کنیداده سرا  مقابل جبری عبارت - الف) ٦

  
 .خریده استتومان  ٣٢٠پاک کن بھ قیمت  tو  تومان ٤٠٠خود کار بھ قیمت  nتومان ،  ٨٦٠دفتر بھ قیمت  mعلی از یک مغازه ) ب

  .ویسیدبنمناسب  برای وسایل خریده شده علی یک عبارت جبری 
  
  - cb  (c -c٧( -٨=                                                         .حساب کنیدبھ ازای اعداد داده شده مقدار عددی عبارت زیر را ) ٧
   )4- =c   ،3- =b   (  

                                                                                          
  )ارقام تکراری نباشند(.وصفر چند عدد سھ رقمی می توان نوشت ٩،٧با ارقام  )٨
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  اختالف سه برابر عددي با پنج برابر همان عدد)ب       -x6 =3– x7 -29          .معادلھ مقابل را حل کنید )الف ) 9

                                                                                         )فقط معادله بسازید(آن عدد چیست؟.می باشد 27مساوي                                                                              
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                                              هندسه                                                                    

  .را با معلومات داده شده رسم کنید  ABCمثلث )10

    cm ۴ =BC‚ cm٢  =AC  ‚ cm٣ =AB  

  

1  

  A                                                      .است  Cو Bنیمساز زاویھ ھای  BCدر شکل مقابل  )11

  سپس اجزای متناظر.را بیان کنید CDBو CBAدلیل ھم نھشتی دو مثلث 
   C                                                 B                                                                           .را نیز بنویسید

        

                                                                                                                           D         
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           A         B          C          D                         E .در جاھای خالی پارخط یا عدد مناسب بنویسید )12

                     AE-AC=…..     (  AB=BC=CD;  DE=3BC )        AC+CD+DE=……  

=      BE                                                                           AC=      BD                                   AC            

1  

                                                                           A                     1= .........     .                نویسیدرا با سه حرف ب 1در شکل مقابل زاویه )الف)13

                     x                137    چند درجه است؟ Aو B هاي  زاویه  C=63زاویه  در شکل مقابل)ب

  B                       C                                  .    با توجه به شکل یک نبم خط و یک پاره خط نام ببرید) ج

2  

  حجم این استوانھ. است١٠ cm آنوارتفاع  ٨ cmقاعده استوانھ قطر در شکل مقابل )14

  π(.                                                                 mc٨=٣نوشتن فرمول الزامی است و  (چقدر است؟

  .................... نمره به حروف. ..............نمره به عدد 
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