
 به نام خالق رياضيات
 97ماه  خردادسؤاالت امتحان درس رياضي كالس هفتم در 

 5/3/97: تاريخ امتحان                                                                                    : .......................نام و نام خانوادگي
 دقيقه 75: وقت      : ..................                                                                                                         شعبه كالس

 محمدرضا روايي: نام دبير                                                                                                             نظام الملك: نام مدرسه

بارم رديف سؤاالت

 .حاصل عبارت داده شده را بدست آوريد )الف 2
23 25 3   
 

درجه از شهركرد  2درجه زير صفر است در همين روز قاين  5در يك روز زمستاني دماي هواي شهركرد  )ب
 گرمتر است دماي هواي قاين چند است؟

 
23.                                        مقايسه كنيد )ج 1 5 1 

 .تساوي داده شده را كامل كنيد )د
17 45  

 

1

2/5  .مقدار عبارت داده شده را بدست آوريد )الف
53 72 23   
 

 .بنويسيدحاصل عبارت داده شده را به صورت يك عدد تواندار  )ب
23 25 58   

 
 .حاصل عبارت داده شده را پيدا كنيد )ج

2 64 5 81   
 

2

3                       اگر داشته باشيم 1 3 3 5 5 11 3 3 5 5 5 7                  
 .را پيدا كنيد عدد م دو .م.م و ك.م.ب

  
 

  
 

3

0/5 4 .را بنويسيد 25دوازدهمين مضرب عدد 
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. حاصل عبارت داده شده را پيدا كنيد 1
1 1

2 1 1
3 1 1

4 1 1
100   

 

5

0/5  .تساويهاي داده شده را كامل كنيد 
7 91                                     35 6 11  

 

6

 .ده را ساده كنيدشعبارت جبري داده  )الف 2
3 5 7 15   

 
5مقدار عددي عبارت جبري  )ب 5را به ازاي  7  .بدست آوريد 3

 
 .معادله ي داده شده را حل كنيد )ج

5 7 8  
 
 

7

0استوانه اي داريم به شعاع قاعده ي  1 . متر حجم اين استوانه را پيدا كنيد 2متر و ارتفاع  8
 
 

8

0پهلو كه اندازه ي هر ضلع آن  6ستوني داريم به شكل منشور  1 متر است مي خواهند بدنه  5متر و ارتفاع آن  2
اين ستون را كاشي كاري كنند چند متر مربع كاشي الزم است؟ 

 

9

.............. رأس و .................... يال ................... وجه جانبي ................ پهلو اين منشور داراي  7منشوري داريم  1
 .قاعده مي باشد

10

0/5 : سكه اي را هزار بار مي اندازيم انتظار داريم
. چند بار رو بيايد )الف
 .چند بار پشت بيايد )ب

11

. تاسي را مي اندازيم احتمال هر يك از پيشامدهاي زير را حساب كنيد 1
. عدد اول بيايد )الف
. بيايد 6شمارنده ي  )ب
 .نيايد 3مضرب  )ج
. بيايد 7كمتر از  )د

12 
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2/5  :در دستگاه مختصات داده شده
 را پيدا كنيد ابتدا مختصات رئوس مثلث 

3سپس با بردار انتقال 
 انتقال يافته ي  2

 بناميد را رسم كرده  مثلث 
 .و مختصات رئوس آن را نيز بيابيد

                                                                                          
 

                                                                                                
 

13

. ميانگين اعداد داده شده را بدست آوريد 0/5
17 14 11 12 15 17 20 13 16  
 

14

0/5 . احتمال هر يك از پيشامدهاي زير را با توجه به چرخنده ي داده شده بدست آوريد
. عقربه ي چرخنده روي سبز بايستد )الف
 .نايستدعقربه ي چرخنده روي قرمز  )ب

 

15

0/5 . را بنويسيد 453گسترده ي عدد  )الف
. بنويسيد 10را با تقريب كمتر از  387مقدار تقريبي عدد  )ب

16

. در شكل داده شده اندازه ي زاويه هاي مجهول را پيدا كنيد 1
                                                                                    

 
 
 

17

 .با توجه به شكل داده شده نوع هر تبديل را مشخص كنيد 1

 
 

 

18

  موفق باشيد 20
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