بسمه تعالي
نام و نام خانوادگي :

سواالت امتحاني درس رياضيات

نام دبيرستان :

تاريخ امتحان :

مدت امتحان  08 :دقيقه

پايه  :هفتم

ساعت شروع :

نوبت خرداد سال  5931شهرستان
نمره پاياني :

نمره مستمر :

تعداد صفحات سوال 9 :

نام و نام خانوادگي دبير:

امضاء دبير:

5ـ درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را مشخص كنيد.
ـ اندازه ي هر يك از زاويه هاي  1ضلعي منتظم  580درجه مي باشد.
ـ 13  9

5

ـ دو جمله ي  7xyzو   3zyxمتشابه اند.
ـ حجم منشور از رابطه ي محيط قاعده در ارتفاع منشور بدست مي آيد.
2ـ جاهاي خالي را كامل كنيد.
ـ هر عدد باضافه قرينه اش برابر با  ..........................است.
ـ عدد  52داراي  ..............................شمارنده ي اول است.

5

ـ به پاره خط جهت دار  ......................مي گويند.
ـ نمودار  .......................براي نشان دادن تغييرات به كار مي رود.
9ـ پاسخ صحيح را با عالمت (×) مشخص كنيد.
 )Aكدام گزينه پاسخ معادله  9x-2 =4مي باشد.
□ - 2 )2

□ 2 )5

□ - 9 )4

□ 6 )9

 )Bقاعده ي يك منشور هشت پهلو  ..........................است.
 )2هشت ضلعي □

 )5شش ضلعي □

 )4متوازي االضالع □

 )9مربع □

2

 )Cتاسي را پرتاب مي كنيم مجموع همه ي احتماالت چقدر است؟
1
)5
2

□
 6

2
)5
3

□

1
)9
6

□ 5 )4

□

 )Dنقطه ي   را با كدام بردار انتقال دهيم تا به مبداء مختصات برسيم.
  5
 

□   )5
 

 6

□   )2
 5

 5

□   )9
 6

  5

□   )4
 6

4ـ با سكه هاي  18و  588توماني به چند حالت مي توان  488تومان درست كرد؟ (با جدول)
5
« ادامه سواالت در صفحه دوم»
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بسمه تعالي
سواالت امتحاني درس رياضيات

نام و نام خانوادگي :
نام دبيرستان :
پايه  :هفتم

مدت امتحان  08 :دقيقه
نوبت خرداد سال  5931شهرستان

تاريخ امتحان :
ساعت شروع :
تعداد صفحات سوال 9 :

 1ـ اگر به چهار برابر عددي  9واحد اضافه كنيم حاصل  29مي شود آن عدد چند است؟ (روش نمادين)

8/1

6ـ الف) براي حركت زير يك جمع بنويسيد)8/51( .
)-50( + □ = -98

ب) در □ عدد مناسب قرار دهيد)8/1( .
ج) در □ عالمت مناسب قرار دهيد)8/51( .

 □ -9

5/51

-1 □ -4-5

5ـ الف) عبارت جبري زير را ساده كنيد)8/51( .
= -9 )4x-2( + 5 x -1

5/21

ب) مساحت مستطيلي به طول  9 xو عرض  2بصورت يك عبارت جبري برابر با  ......................است)8/1( .

 0ـ با توجه به شكل مقابل :
الف) يك خط نام ببريد.
ب) دو نيم خط نام ببريد.

5/51

ج) زايه هاي  B̂1را با سه حرف بنويسيد.
د) اگر زاويه ي  Ô1مساوي  98درجه باشد
اندازه ي زاويه ي  Ô2و  Ô3چقدر است؟
3ـ الف) با توجه به تجزيه ي عدد  ، aشمارنده هاي اول آن كدامند؟
a = 59×25

5/21

ب) دو عدد بنويسيد كه  55شمارنده ي آنها باشد.
58ـ با توجه به شكل منشور  ،پاسخ سواالت زير را بنويسيد.
الف) تعداد وجه هاي جانبي :
ب) رأس ها :

5

ج) يال ها :
د) قاعده ها :
55ـ منبع آبي به شكل استوانه است كه شعاع قاعده ي آن  9متر و ارتفاعش  1متر است.
5/21

اين منبع چند متر مكعب آب مي گيرد؟
« ادامه سواالت در صفحه سوم»
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بسمه تعالي
نام و نام خانوادگي :

سواالت امتحاني درس رياضيات

نام دبيرستان :

تاريخ امتحان :

مدت امتحان  08 :دقيقه

پايه  :هفتم

ساعت شروع :
تعداد صفحات سوال 9 :

نوبت خرداد سال  5931شهرستان

52ـ الف) حاصل را بصورت يك عدد تواندار بنويسيد)8/1( .

= 1 9 ×1 4

ب) حاصل عبارت مقابل را بدست آوريد)8/51( .

= 5 2 -2 9
2/21

ج) عدد  15بين كدام دو عدد طبيعي قرار دارد؟ ()8/1
9

36

د) تساوي زير را كامل كنيد)8/1( .



59ـ با توجه به شكل :
الف) مختصات نقطه ي  Aرا بنوسيد] .

[

ب) مختصات بردار  CAرا بنويسيد] .

[

5/51

ج) قرينه ي بردار را نسبت به محور طولها رسم كرده و مختصات آنرا بنويسيد] .

[

د) نقطه ي  Bدر كدام ناحيه قرار دارد؟
54ـ كشاورزي  588هكتار زمين كشاورزي خود را بر اساس جدول زير كشت برده است .ابتدا آنرا به صورت كسـرهايي
با مخرج  58نوشته  ،سپس نمودار دايره اي آنرا رسم كنيد.
خربزره

هنداونه

جو

گندم

محصول

58

98

28

48

درصد

5/1

51ـ احتمال اينكه در پرتاب يك تاس :
الف) عدد  2بيايد چقدر است؟
ب) عدد اول بيايد چقدر است؟

8/51

ج) عدد بزرگتر از  6بيايد چقدر است؟
حضرت محمد (ص)  :هر كه در جستجوي دانش باشد ،بهشت در جستجوي او برآيد.
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موفق باشيد

