تسوِ تؼالی

نام نام خانوادگی:

جمهوری اسالمی اریان

درس  :ریاضی
پایه  :هفتم
دبیر مربوطه  :محمدیان

ساعت امتحان  10 :صبح

وزارت آموزش و رپورش
اداره آموزش و رپورش م طنقه خسروشاه

مدت امتحان 100 :دقیقه

دبیرستان غیردولتی خضراء شریف

ردیف

1

امتحانات نوبت خردا د 97

تاریخ امتحان97/3/5 :
ًوزُ

سؤاالت
درستی یا ًادرستی ّز یک اس ػثارات سیز را تٌَیسیذ.
الف) −25 = 5
ب) صفز تِ تَاى ّز ػذد تِ خش صفز تزاتز تا یک است.
ج) توام ػذدّا ضوارًذُ اٍل دارًذ.
ت) هٌطَر پٌح پْلَ دُ یال دارد.

1

2

خاّای خالی را کاهل کٌیذ.
الف) حاصل خوغ ّز ػذد تا قزیٌِ اش تزاتز  .......................است.
ب) کَچکتزیي هضزب ّز ػذد  ......................... ،است.
ج) اگز رٍی خطی ّفت ًقطِ قزار دّین  ............... ،پارُ خط ایداد هی ضَد.
ت) سِ ضلؼی هٌتظن ّواى  ...............................است.

3

حاصل ػثارتْای سیز را تذست آٍریذ.

4

یک تاغچِ هزتغ ضکل تِ طَل ضلغ  8هتز است .اگز تِ فاصلِ ی یک هتز اس ضلغ ّای تاغچِ دٍر تا دٍر آى

5

الف) هقذار ػذدی ػثارت سیز را تِ اسای  𝑎 = −1 ٍ 𝑏 = 2تذست آٍریذ.

1

1

= −12 + −3
= × −5

−14 ÷ −2
1

را ًزدُ تکطین چٌذ هتز ًزدُ احتیاج دارین؟ ) تا راّثزد رسن ضکل حل ضَد( .

= 2𝑎𝑏 − 𝑎 + 1
ب) ػثارت خثزی سیز را سادُ کٌیذ.
= 2 𝑦 − 3𝑥 − 3 + 4𝑥 + 7𝑦 + 2
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6

هؼادلِ سیز را حل کٌیذ.
7 + 3𝑥 = −5𝑥 − 1

7
در ضکل هقاتل 𝑀 ٍسط پارُ خط 𝐵𝐴 است.
تساٍیْای سیز را تا ًَضتي ػذد هٌاسة کاهل کٌیذ.

𝐵•

𝐵𝐴 ⋯ = 𝑀𝐴
8

•
𝑀
ٍ

•𝐴

1

1

𝐵𝑀 ⋯ = 𝐵𝐴

الف) کذام یک اس ضکل ّا  ،اًتقال یافتِ ضکل  Bاست؟

1

ب) کذام ضکل قزیٌِ ضکل  Bاست؟
9

تشرگتزیي هقسَم ػلیِ هطتزک ٍ کَچکتزیي هضزب هطتزک دٍ ػذد  18 ٍ 45را تِ کوک تدشیِ تذست آٍریذ.

10

الف) هقذار ػذدی ػثارت  32 − 4° − 15را تیاتیذ.
ب) خذر تقزیثی 43
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را تا یک رقن اػطار تذست آٍریذ.
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11

−2
4
= 𝐴 را رسن کٌیذ.
= 𝐵𝐴 اتتذا اس ًقطِ
الف) تزدار
1
−2
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ب) هتٌاظز تا تزدار 𝐵𝐴 یک خوغ تٌَیسیذ ٍ .هختصات ًقطِ 𝐵 را تذست آٍریذ.

−1
2
𝑥+1
ج) اس هؼادلِ هختصاتی
= + 2y
9
3

هقادیز 𝑦 ٍ 𝑥 را تیاتیذ.

 12هساحت خاًثی ضکل سیز را تیاتیذ.

1

 13الف) یک استَاًِ اس دیذ تاال تِ چِ ضکلی دیذُ هی ضَد؟ ......................
ب) یک هٌطَر  7پْلَ اس تاال چِ ضکلی دیذُ هی ضَد؟ ...........................

1

 14یک هکؼة هستطیل تِ اتؼاد  28 ٍ 36 ٍ 12ساًتی هتز را تا هکؼة ّای هساٍی پز کزدُ این  .تشرگتزیي ضلغ ایي هکؼة
چِ ػذدی است؟
1

در ایي صَرت چٌذ هکؼة در ایي هستطیل خا هی ضَد؟
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 15الف) یک تاس را هی اًذاسین احتوال آًکِ ػذد تاس سٍج تیایذ چقذر است؟

ب) احتوال رخ دادى یک اتفاق چِ اػذادی هی تَاًذ تاضذ؟

 16قاػذُ یک هٌطَرسِ پْلَ هثلث قائن الشاٍیِ ای کِ اًذاسُ ضلغ ّای قائوِ آى  8 ٍ 6است .ارتفاع ایي هٌطَر  15ساًتی
هتز است  .حدن هٌطَر را پیذا کٌیذ.

1

 17الف) ػقزتِ چزخٌذُ هقاتل را هی چزخاًین .

1

احتوال ایٌکِ ػقزتِ رٍی رًگ سیاُ قزار گیزد چقذر است؟
ب) اگز ػقزتِ را  120تار تچزخاًین اًتظار دارین ػقزتِ چٌذ تار رٍی قسوت سیاُ رًگ قزار گیزد؟
 18تا تَخِ تِ اًَاع رًگْای سیز  ،خذٍل دادُ ّای آًْا را رسن کزدُ ًوَدار خط ضکستِ آًْا را رسن کٌیذ.
آتی -آتی -سثش-قَُْ ای – قَُْ ای -سثش – سرد-سرد-سرد-سثش-آتی-سثش-آتی-قزهش-قزهش-قَُْ ای-آتی-سرد-آتی-آتی-
قزهش-قزهش-سرد-تٌفص-تٌفص-سرد-تٌفص-قزهش-آتی-قَُْ ای – قَُْ ای – آتی  -آتی

موفق و پیروز باشید.
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