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11/3/98           صبح  10   :تاريخ و ساعت آزمون  مديريت آموزش وپرورش دامغان 98امتحانات خرداد 
دقيقه 90:   مدت آزمون  )متوسطه دوره اول(شاهد پسران: آموزشگاه   

B          A  نمره به عدد نمره به حروف امضاء :                          نام و نام خانوادگي   هفتم:     پايه  
حسين زادهحميد  :نام دبير    :نام پدر   

25/2  
 
 
 
 

:كامل كنيد با استفاده از كلمات يا اعداد پيشنهادي داخل پرانتز جاهاي خالي را  
)16/   15(.است.........   عدد مورد نظر. شد  60، حاصل يمه اواحد از آن كم كرد 4برابر و سپس  4عددي را ) الف  

)منفي/ ثبتم.(است.............. ، آن عدد صحيح  اگر حاصل ضرب يك عدد طبيعي در يك عدد صحيح، منفي شود )ب  
)دو تا/ يكي .(است........... برابر    16 تعداد پاسخ هاي معادله   ) پ  

. گفته مي شود.............. به چند ضلعي هايي كه همه ضلع ها و زاويه هايشان با هم مساوي است، چندضلعي  )ت
)محدب/ منتظم (  

)فرد/ زوج .(است  ...........مجموع يك عدد زوج و يك عدد فرد هميشه عددي )ث  
)دو / يك .(قاعده دارند............... حجم هاي هرمي،  )ج  
)شانزده/ دو .......  .( مجذور چهار برابر است با  )چ  

)چهارم/ دوم.(قرار دارد............. در ناحيه    2
4    نقطه )ح

)تصويري/ دايره اي .(داده ها نسبت به كل استفاده مي شود مقايسهبراي ................ نمودار ) خ  

1 

25/2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 .هر عبارت را مشخص كنيد) ×(يا نادرستي)√(درستي 
 .باريده است عني مجموع كل باراني كه در يك ساله يميانگين بارش ساالن -
5حاصل  -  .برابر هستند  52و حاصل    2
 .فقط مولفه هاي اول آن ها با هم برابر باشنددو بردار وقتي برابرند كه  -
 .است) جانبي( s = p ×hفرمول جبري مساحت جانبي يك منشور به صورت  -
 .م دو عدد است.م.اگر عددي بر عدد ديگر بخش پذير باشد،عدد بزرگ تر ك-
 .مثلث متساوي االضالعي نمي توان رسم كرد كه يك زاويه باز داشته باشد -
 .    4a-7را به صورت جبري بنويسيم، مي شود » برابر يك عدد 4هفت تا كمتر از « اگر بخواهيم عبارت كالمي-
 .دو برابر است با    8-8×5+2حاصل   -
 .وجود دارد  براي حل يك مسئله هميشه فقط يك راهبرد -

2 

25/2     .را مشخص کنيد) √( گزينه صحيح              
؟  اندازه زاويه كوچك تر كدام است.تبرابر ديگري اس 5يكي از اين زاويه ها .دو زاويه متمم اند -  

 13 15 16                    18  
ميانگين دماي اين دو شهر كدام است؟              .برابر آن است 2درجه زير صفر و دماي اردبيل  4دماي هوا در تبريز -
                  3                            2                        5-                      6-   

باشد، جمله بيستم آن كدام است؟   4n-5   ام يك الگو  n  -اگر جمله  
 85                75                           100                      95                       

وقتي تصوير شكلي را با يكي از تبديل هاي هندسي به دست مي آوريم، كدام مورد تصوير نسبت به شكل مي تواند  -
 تغيير كند؟   محيط                 مساحت                 اندازه               جهت

 است؟ كدام 50تا  30تعداد عددهاي اول بين   -
                5                       6                            7 8    
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 از چرخاندن يك مستطيل حول طول يا عرض آن در فضا، كدام حجم زير ساخته مي شود؟-
 مكعب مستطيل              استوانه هرم كره                

 كدام يك از اعداد زير جذر ندارند؟-
 مثبت كسري منفي                     صفر          

4اگر نقطه  -
 كدام است؟     روي محور طول ها قرار داشته باشد، مقدار   3

 يك -4 3 صفر 
 :برابر است با   10 000با تقريب كمتر از   2 412 516گرد شده عدد -

             000 000 2              000 400 2 000 410 2 000 413 2 

25/0 4 ×           -10= 46                                                                         به جاي           چه عددي مي توان قرار داد؟           4 

75/0 )1-3(×) +)8(-)-7( (=                                                                 .                                               حاصل را بيابيد   5 

75/0  
 
 

4x -8 = 9x +2 معادله مقابل را حل نماييد.  6 

75/0  .را طوري روي آن نام گذاري كنيد كه رابطه زير براي آن درست باشد  A , B , C , Dيك خط رسم كنيد و نقاط  
  

7 

 a  8=  21×14×2×9           شمارنده هاي اول آن چه عدد هايي اند؟.ه صورت مقابل در آمده استپس از تجزيه ب  aعدد  0/75

 
 
5/0  

 75/0  

 . مي باشد سانتي متر 8و  6الزاويه اي است كه اندازه ضلع هاي قائمه آن قاعده يك منشور سه پهلو، مثلث قائم 
 .سانتي متر است 5ارتفاع اين منشور 

 .شكل اين منشور را رسم نماييد)الف
                                   .حجم اين منشور را پيدا كنيد) ب
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75/0     چند متر پارچه براي ساخت آن به كار رفته است؟.است زيريك چادر مسافرتي به شكل  

 

10 
 

75/0 حجم استوانه حاصل را .طول آن لوله مي كنيم تا يك استوانه به دست آيدرا از  12و عرض  60يك مستطيل به طول  
3 .بيابيد    
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رياضي:   آزمون درس  اداره كل آموزش و پرورش استان سمنان به نام خدا 
11/3/98      صبح 10        :تاريخ و ساعت آزمون  مديريت آموزش وپرورش دامغان 98امتحانات خرداد        

دقيقه 90:   مدت آزمون  )دوره اول متوسطه(شاهد پسران: آموزشگاه   
هفتم   :  پايه            B         A  نمره به عدد نمره به حروف امضاء :نام و نام خانوادگي   

حسين زادهحميد : نام دبير    :نام پدر   

 

75/0  
 

31 .                                                                                     = حاصل را بيابيد 40 4 13 31 03 12 

5/0  
25/0  35 35 35  

92 .به صورت يك عدد توان دار بنويسيد 43 82 183 13 

75/0  عدد       
 مجذور      

را تا يك رقم  18مقدار تقريبي عدد 
                                                                                         18             .اعشار محاسبه نماييد
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75/0  
5/0  
 
 
25/0  
 
25/0  
25/0  

  .بناميد DEFانتقال دهيد و مثلث جديد را    را با بردار   ABCمثلث )الف
 .را بنويسيد  جمع متناظر بردار) ب

 
 

 رسم و آن و يك بردار   در دستگاه مختصات داده شده يك بردار مساوي بردار )پ
 .بناميد  آن را

 .بناميد  رسم نماييد و آن را    قرينه بردار ، برداري هم) ت
 برابر كدام بردار است؟هميشه جمع دو بردار قرينه ) ث

15 

75/0 1مختصات برداري را بيابيد كه نقطه ابتداي آن  
3و نقطه انتهاي آن   4

 .باشد 0
 

16 

1 
 
 

 
25/0  

 

نمودار خط شكسته آن  ،با توجه به جدول) الف 
                                        . را رسم نماييد

 
 
 

 تغيير دما بين كدام ساعت ها بيشتر بوده است؟)ب

 عصر 6 عصر3 ظهر12 صبح9 صبح6 زمان
 12 25 22 15 10 درجه حرارت
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25/0  
25/0  
5/0  

يك مهره به طور تصادفي از .مهره سياه وجود دارد 10مهره ي زرد و   90مهره آبي،   40مهره قرمز،   60در يك كيسه 
 .   كيسه خارج مي كنيم

                   احتمال خارج شدن مهره زرد چقدر است؟)الف 
                                                                                                  مهره ي سياه چقدر است؟نشدن احتمال خارج )ب
ند بار مهره قرمز چتقريبا داريم  ه كيسه برگردانيم، انتظاررا انجام دهيم و مهره را هر بار ببار اين كار   10 000اگر  )پ

  د؟بيايون بير
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 جمع موفق باشيد 20
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