صفحه 1
نام و نام خانوادگی:

نوبت اول – سال تحصیلی

شماره دانشآموز:

تاریخ امتحان:

شعبه کالس:

ساعت شروع11 1 :

1951/11/ 11
1

دبیرستان دخترانه متوسطه اول سما

سؤاالت امتحان درس ریاضی پایه هفتم

نمره مستمر:

نمره کتبی:

1951-59
صبح

مدت امتحان59 :

نمره پایانی:

دقیقه

طراح :

ردیف سواالت
1

1

بارم
نادرست

عبارت درست و نادرست را مشخص کنید:

درست

الف) هر عدد طبیعی یک عدد صحیح است.





ب) هشت واحد کمتر از عددی میشود 5-x





ج) وقتی دو عدد بر هم بخشپذیر باشند به عدد کوچکتر ک.م.م میگوییم





د) یک شمارنده تمام عددهاست.





1

جاهای خالی را با عدد یا کلمه مناسب پر کنید.
الف) اگر ضرب دو عدد صحیح صفر شود حداقل یکی از آنها  .....................................است.
ب) در عبارت  9xyبه  xو  ............................... yمیگوئیم.

1

ج) به چند ضلعی که تمام زاویههای آن کمتر از  151°است  .........................میگوییم.
د) بزرگترین شمارنده هر عدد  ............................است.
9

گزینه صحیح را مشخص کنید:
-9 +  = +15

الف) در مربع چه عددی قرار دهیم؟
-19)1

+19)1

+19 )1

-19)9

1
ب) جمله  nام شکل زیر کدام است؟
n )1

n1 )1

n9 )9

)1

1

𝑛

)9(....

()1

1

با انگشتان یک دست به چند حالت میتوان عدد  1را نشان داد( .نوشتن راه حل الزامیست)

9

به چند حالت ضرب  1عدد طبیعی  11میشود .در کدام حالت بیشترین و در کدام حالت کمترین مقدار است؟

()1
1

1
ادامه سواالت صفحه بعد
صفحه 1

نام و نام خانوادگی:

نوبت اول – سال تحصیلی

شماره دانشآموز:

تاریخ امتحان:

شعبه کالس:

ساعت شروع11 1 :

سؤاالت امتحان درس ریاضی پایه هفتم
نمره کتبی:
6

1951/11/ 11
1

دبیرستان دخترانه متوسطه اول سما

صبح

مدت امتحان59 :

نمره مستمر:

1951-59

دقیقه
طراح

نمره پایانی:

الف) دمای هوای مشهد  9درجه زیر صفر است .الهیجان  11درجه از مشهد گرمتر است دمای هوای شهر الهیجان چند 1/9
درجه است؟
1

ب) حاصل عبارات زیر را به دست آورید:
= )(19 ÷ (−9)) × (−1 + 1

ج) به کمک گسترده نویسی حاصل عبارت زیر را به دست آورید:
= -196+119
7

الف) عبارت جبری زیر را ساده کنید:

= )9𝑥 − 9𝑦 + 1 − (1𝑥 + 7𝑦 − 1

1/9
1/9

1/9

ب) معادله زیر را حل کنید:
1𝑥 − 6 = 11

1

ج) ابتدا سه عدد بعدی الگو زیر را بنویسید پس جمله  nام را بنویسید:
___ و  ....و___ و ___ و ___ و  21و  9و  6و 3
5

مریم کتاب داستانی را در  9ساعت مطالعه کرد و  5صفحه از آن باقی ماند اگر این کتاب  95صفحه داشته باشد .مریم
بطور متوسط در هر ساعت چند صفحه مطالعه کرد

5

1

با توجه به شکل مقابل جاهای خالی را پر کنید (توجه :پاره خط  AFبه  9قسمت مساوی تقسیم شده است)
1
AB = … AF

11

BF = …. DE
در شکل زیر مقدار  xو  yرا پیدا کنید:

… = AF – BF

AB+…=AD

1

… = ̂𝑦

= ̂𝑥

نام و نام خانوادگی:

نوبت اول – سال تحصیلی

شماره دانشآموز:

تاریخ امتحان:

شعبه کالس:

ساعت شروع11 1 :

سؤاالت امتحان درس ریاضی پایه هفتم
نمره کتبی:
11

1951/11/ 11
1

دبیرستان دخترانه متوسطه اول سما
نمره مستمر:

1951-59

مدت امتحان59 :

صبح
دقیقه
طراح :

نمره پایانی:

می خواهیم شکل  Bرا طوری رسم کنیم که با دو تبدیل متوالی شکل  Aبر  Cمنطبق شود .شکل  Bرا رسم کنید و
روی هر فلش نوع تبدیل را بنویسید.
1/9

11

عدد  15و  96را در نظر بگیرید ابتدا تجزیه درختی انجام دهید سپس به موارد خواسته شده پاسخ دهید

19

میخواهیم یک قاب مستطیلی به ابعاد  11و  15سانتیمتر با کاشیهای مربعی پر کنیم ابعاد این کاشیها چه اعدادی می-

)1/9 (15 , 96
] 1/9 [15 , 96
96
=
15

1/9

توانند باشند؟

1

نمره کتبی

نمره شفاهی

جمع نمره پایانی

نمره مستمر

نام و نام خانوادگی دبیر-

نمره تجدید نظر

نام و نام خانوادگی دبیر -

با عدد و حروف

با عدد و حروف

با عدد و حروف

با عدد و حروف

امضاء

با عدد و حروف

امضاء

سیده سمانه قریشی

موفق باشید

