بنام بزرگترینی که نزدیکترین است
دبیرستان نمونه دولتی شهید دستغیب شهرستان انار

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان انار
نام:

سواالت ریاضی هفتم

نوبت امتحان  :شهریور

تاریخ95/6/1 :

مدت امتحان 55 :دقیقه

نام خانوادگی:

شعبه کالس :

تعداد صفحات 2 :صفحه

تعداد سؤاالت 12:سؤال

ساعت شروع  8 :صبح

* ذکر تعجیل فرج رمز نجات بشر است ما برآنیم که این ذکر جهانی شود با ذکر صلوات *

ردیف

نمره

(بدون استفاده از ماشین حساب)
جملههاي درست را با عالمت « »و جملههاي نادرست را با عالمت « »مشخص کنید.
 )1اگر روي یک خط  5نقطه وجود داشته باشد،آن خط داراي  8پاره خط می باشد.
1

)2

«ب.م.م» دو عدد اول برابر است با حاصل ضرب آن دو عدد.

 )3جواب معادله = 1

𝑥−2
3

1

عدد  5است.
1

 )4احتمال اینکه در پرتاب یک تاس عدد فرد بیاید ،مساوي است.
3

هر یک از جملههاي زیر را با عدد یا کلمهي مناسب کامل کنید.
2

 )1مقدار عددي عبارت جبري  𝑥 2 + 5به ازاي  𝑥 = −4برابر  ....................است.

1

 )2عدد  25داراي  .....................شمارنده اول است.
حاصل هر عبارت را حساب کنید

= )[52 + (−1)3 ] ÷ (−2
= )[−9 − (−11) ] × (−3

3

1/5

= −15 −32 ×4+72 ÷ 60
5

دو عدد صحیح بنویسید که حاصل ضرب آن ها  -11و حاصل جمع آن ها  +3باشد.
1/5

اندازه هر زاویه را مشخص نمایید.
C1 = .........

5

C2 = .........

مقدار عددي عبارت جبري را به ازاي مقادیر داده شده به دست آورید.

1

𝑥 = 1 ,𝑦 = 0

= +4𝑥 2 − 2y

6

1/5

پاسخ صحیح عبارتهاي سمت راست را از سمت چپ پیدا کنید و در مقابل آنها بنویسید.

−4
نقطه ي ]
−3

سمت راست

[ = 𝑨 در این ناحیه قرار دارد.

7

سمت چپ
...............

تعداد یال هاي یک منشور چهار پهلو

...............

 6و  -6ریشه هاي دوم آن هستند.

...............

استوانه از دید باال اینطور دیده می شود.

...............

داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

36
دایره
5
12
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1

«ب.م.م» و «ک.م.م» هاي زیر را محاسبه کنید.
=][12 ,36

7

= (31و)21

1/5

الف) مجموع دو عدد اول  15می باشد آن دو عدد را پیدا کنید.
8

1/5

ب)  √42بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟
الف) حاصل جذر هاي زیر را بدست آورید.

11

12

16

=−√121

=√25

1/5

الف( مختصات نقاط 𝑩  𝑨 ,را به دست آورید.
] [ =𝐀

] [ =𝐁

2

ب) بردار 𝑩𝑨 را رسم کنید .و مختصات آن را بنویسید.

ج)جمع متناظر با بردار 𝑩𝑨 را بنویسید.
] [ = ] [ [ ]+
مقدار 𝒙 را در تساوي مقابل بدست آورید.

2
𝑥
−3
] [ =] [ [ ]+
−1
−4
3

ه) برداري که موازي محور عرض ها می باشد  .......................آن صفر می باشد.

11
* امید  ،تالش  ،توکل  ،رمز پیروزي *

داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

* موفق باشید *
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نام:

اداره آموزش و پرورش شهرستان انار

نام خانوادگی:

مدت امتحان  55 :دقیقه

دبیرستان پسرانة شهید دیستغیب شهرستان انار
(متوسطه اول)

نام پدر :

تاریخ 1395/6/1 :

امتحان ریاضی هفتم نوبت شهریور

ساعت امتحان  8 :صبح

تعداد صفحات 2 :

تعداد سواالت 12 :

شعبه :

* ذکر تعجیل فرج رمز نجات بشر است ما برآنیم که این ذکر جهانی شود با ذکر صلوات *
(با استفاده از ماشین حساب)
1

دماي هواي زنجان  5درجه زیر صفر و دماي هواي ارومیه  2برابر دماي هواي زنجان است.
دماي هواي ارومیه چند درجه می باشد؟

2

1/5

پاره خط  AEبه چهار قسمت مساوي تقسیم شده است.جاهاي خالی را با عدد یا نام پاره خط
کامل کنید.
......

3

1/5

𝐄𝐁 𝐀𝑪 = ......

= 𝐄𝐃𝐀𝐄 -
حجم یک تانکر به شکل استوانه که شعاع قاعده ي آن  1/5متر و ارتفاع آن  2متر است چند لیتر
میباشد؟(نوشتن دستور حجم الزامی است)
1

5

مساحت جانبی شکل مقابل را حساب کنید (.نوشتن دستور مساحت جانبی الزامی است) 5
3

1/75

01

5

شهرداري از ابتداي یک خیابان در هر  5متر یک درخت کاشته و ادارۀ برق نیز فاصلة تیرهاي برق
را  21متر تعیین کرده است .اگر در ابتداي خیابان تیر چراغ برق کنار درخت باشد پس از چند متر

1/5

دوباره یک درخت در کنار تیر برق قرار می گیرد؟
6

عبارت جبري مقابل را ساده کنید.

7

حاصل عبارتهاي زیر را به صورت عدد تواندار بنویسید.

8

الف) معادله را حل کنید.

= ( 28 × 38ب

= 𝑥−3(𝑥 + 4𝑦) + 3

= ) 73 × 76 × 7الف

1/75

1

8𝑥 − 9 = 65
1

ب) براي مسئله ي زیر یک معادله بنویسید(.حل کردن معادله الزم نیست)
«از هفت برابر عددي سه واحد کم کردیم حاصل چهل و شش بدست آمد آن عدد کدام است؟»

داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا
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9

در شکل زیر دو مثلث هم نهشت هستند .تساوي هاي زیر را کامل کنید.
… … = ̅̅̅̅
…… = ̂
𝑫
𝑪𝑩
ب) با چه تبدیلی مثلث  ADCبر روي مثلث  ABCمنطبق می شود؟

1

ج) هم نهشتی دو مثلث را به زبان ریاضی بنویسید.

11

در یک کیسه 7 ،مهره آبی 5 ،مهره زرد و  3مهره قرمز وجود دارد .مهره اي به تصادف بیرون می
آوریم.
الف) احتمال اینکه مهره آبی باشد چقدر است؟

1/5

ب) احتمال اینکه مهره زرد یا قرمز باشد چقدر است؟
ج) احتمال اینکه مهره زرد نباشد چقدر است؟
نمره هاي ریاضی
محسن در طول سال
تحصیلی در جدول آمده

خرداد

اردیبهشت

اسفند

دي

آذر

مهر

ماه

19

17

18

21

16

15

نمره

است.یک نمودار خط شکسته براي آن رسم کنید.

1

11

ب) در چند ماه نمره ي او باال  17می باشد؟
12

می خواهیم یک مکعب مستطیل به ابعاد  21 ، 11و  51سانتی متر را با مکعب هاي مساوي کامال
پر کرده ایم .اندازۀ ضلع این مکعب ها چه اعدادي می تواند باشد؟
1/5

11
* امید  ،تالش  ،توکل  ،رمز پیروزي *

داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا
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