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  نوبت دوم پايه اول متوسطه (هفتم) يرياضآزمون  نام و نام خانوادگي
 شماره يك

 آزمون يار

  نام دبير:
 نمره:  19 :تعداد سوال  دقيقه 90مدت :  )13آزمون شماره (

 

  نمره  سوال  رديف
A  . گزينه صحيح را مشخص كنيد  

 دريا نشان مي دهد . كدام گزينه مرتفع ترين شهراست ؟ اعداد زير ارتفاع چهارشهر را ازسطح -1
 (13الف-                (5ب          +          (19ج-                        (18د+  

 مساحت جانبي آن باشد كدام گزينه صحيح است ؟ sارتفاع آن و  h، قاعده يك منشورمحيط  pاگر  -2
 (الفp=s.h   (بs=p+h      (جp=s+h             (دs=p.h 

 بين كدام دو عدد طبيعي قرار دارد ؟ 60√ -3
 (60،59الف      (9،8ب                   (8،7ج                    (7،6د  

1 

B  . درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص كنيد    
       نادرست          درست     از دو نقطه بي شمار خط راست مي گذرد.                -1
 نادرست          درست     دو بردار قرينه ، هم راستا ، هم جهت و مساوي هستند .  -2
   نادرست          درست   حاصل هر عدد غير صفر به توان صفر برابر يك مي شود. -3
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C   . هريك از جمله هاي زير را كامل كنيد  
 صحيح مثبت ، .......... و صحيح منفي .شوند : هاي صحيح سه دسته ميعدد -1
 درس ........ است . 5باشد ميانگين نمرات اين  18درس مساوي  5ي نمرات علي در اگر همه -2
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D  : سواالت تشريحي  
 2000و  3000تومان  خريد و به قيمت  1500و  2500كيلو پرتقال به ترتيب به قيمت  80كيلو سيب و  40ميوه فروشي   1

  تومان فروخت . او چقدر سود كرده است ؟
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 آموزان در اينغايب هستند . حساب كنيد چند نفر از دانش ٪4آموزان دو كال س الف وب در مدرسه اي نفر دانش 50از  2
 ها حاضر هستند .كالس
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3 
  ]18)+-29[(  ÷) -11=  (                    -9-6-=    زير را بدست آوريد. عبارات الف) حاصل  

  
تراز تهران است . دماي هواي كرمان را درجه گرم 10درجه زير صفر و دماي هواي كرمان  11ب) دماي هواي تهران  

  بدست آوريد .
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  نمره  سوال  رديف
  ×(2-)    عدد مناسب  قرار دهيد .   الف) در   4  =+12 -17+    =+17  

  .ها را نيز به طور تقريبي بنويسيدرا نوشته و حاصل جمع آن مشخص شدهب) عدد تقريبي نقاط 
  

(     )+(     )=(      ) 
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,2هاي باشد ، اندازه زاويه 40مساوي  1اگر زاويه   5 را بدست آوريد . 3
2 =							 3 =  
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  همه اشكال مقابل باهم مساويند . به سواالت زير با ذكر يك مورد پاسخ دهيد . 6
  نسبت به يك خط است ؟ Aي شكل الف) كدام شكل قرينه

  است؟ Aي شكل ب) كدام شكل دوران يافته
  است؟ Aي شكل ج) كدام شكل انتقال يافته

75/0  

مورد  2به زبان رياضي بنويسيد (تساوي آنها را هاي هم نهشت را در شكل ها بيابيد و مثلث 7
  )تساوي كافي است

  
5/0  

  ………+…………=a(x+y)             عبارت جبري مقابل را ساده كنيد .الف)  8

3  ام يك الگوي جبري nب) اگر جمله  4
5

 1  باشد مقدار جمله هفتم را پيدا كنيد .          

  5x = - 20            الف) معادله زير را حل كنيد. 9
  

  ي زير يك معادله بنويسيد و آن را حل كنيد .ب) براي مساله
 تومان برايش باقي ماند . قيمت هر دفتر را حساب كنيد . 1000دفتر خريد و  4 اوتومان پول داشت  9000احمد 
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10 
آوريد .حجم شكل زير را با نوشتن دستور حجم بدست 
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  شكل مقابل را به صورت جبري بنويسيد . جانبيالف) مساحت   11
  
  سانتي متر باشد 5و  4و  3به ترتيب     c , b , a ب)  اگر در شكل فوق 

  براي ساخت آن با مقوا به چند سانتي متر مقوا نياز داريم ؟
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  بنويسيد ........ و .........را  729هاي عدد الف) بزرگترين و كوچكترين شمارنده  12
  35و  39و  23و  29و  42و  15        ب) دور اعداد اول را خط بكشيد .

  را بنويسيد .  12هاي عدد ج) مجموعه مضرب
12{                                         } : مضارب   
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  نمره  سوال  رديف
  آوريد .ها را بدست را تجزيه كنيد سپس ب.م.م و ك.م.م آن 36و  24دو عدد   13

  
  

1 

  كند .به كدام سمت حركت مي Aدر هر شكل تعيين كنيد نقطه   14
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1−]را كه ابتداي آن a مختصات بردار   15
3    a]=   [ است را پيدا كنيد . [02]و انتهاي آن    [

  
  ب) با توجه به شكل دو بردار قرينه نام ببريد . ...........و ...........

= نقطه قرينهج) مختصات    ها را بنويسيد . [ ]نسبت به محور طول   [23]
25/1 

الف) حاصل عبارت زير را بدست آوريد .  16
23 	× 4 + 10

62 + 6  
  ب) حاصل هر عبارت را بصورت عددي تواندار بنويسيد . 

= 8×38×28                                                        = 5)2-(  ×  4)2-(  
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  را محاسبه كنيد . 27√جذر تقربي عدد    17

1 

  استان مختلف به طور فرضي و تقريبي در جدول زير آمده است . 5تعداد دانش آموزان ابتدايي   18
  نشان دهيم  نفر را با عالمت  20000اگر هر 

  نمودار تصويري داده ها را رسم كنيد.  
  شهر(اراك)مركزي  قم  اصفهان گلستان  همدان

100000  80000 180000  130000  120000 
تعداد دانش 

    آموزان
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  چرخانيم.ي مقابل را ميي چرخندهعقربه  19
  ؟چقدر است الف) احتمال اينكه عقربه روي قرمز بايستد

  بايستد ؟ آبيبارعقربه را بچرخانيم ، انتظار داريم چندبار روي  84ب) اگر 
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