
 بسمه تعالی

 بارم  سئوال                                                                                                 ردیف 
 .کنید مشخص× و نادرست را با نماد  جمالت درست را با نماد  1

         .در قرینه اش برابر صفر است صحیح الف( حاصل ضرب هر عدد

         ب( مکعب مستطیل نوعی منشور است.

 ج(کوچکترین مضرب طبیعی هر عدد یک است.

 با عدد کوچکتر است. پذیر باشد، برابر د(ب.م.م دو عدد که یکی بر دیگری بخش

1 

 بنویسید.در جاهای خالی عدد یا عبارت مناسب  2

 برابر است با.................... . "واحد کمتر از پنج برابر عددی هفت"الف(عبارت جبری مربوط به 

 ب( هر منشور پنج پهلو.......................یال و ........................... راس دارد.

 نامیم.…………چند ضلعی رادرجه باشد،آن  180ج( اگر یک چند ضلعی دارای حداقل یک زاویه بزرگتر از 

1 

 گزینه های درست را انتخاب کنید. 3

 3و7و11و15ام کدام است؟                            ...و nالف(در الگوی عددی مقابل جمله 

1)4𝑛 − 1              2) 4𝑛 + 1               3) 2𝑛 − 1                   4) 2𝑛 + 1 

 است. مجموع این دو عدد برابر است با: 95 ( اختالف دو عدد اول ب(

1 )97                    2 )99                       3 )103                        4)93 

 ج(در دو شکل همنهشت:

 (اضالع نظیر مساویند.2                     (زاویه های نظیر برابرند.                           1

 (هر سه گزینه صحیح است.4              حیط های مساوی هستند.          دو شکل دارای م(3

 برابر است با:  5مساحت کل مکعبی به ضلع  د(

1)100                   2)125                     3)120                       4)150 

2 

 1 حاصل عبارت زیر را بدست آورید.  4

 ریاضی:  درسسواالت امتحان 
 هفتم :پایه

 داره کل آموزش وپرورش خراسان رضویا
 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 دبیرستان دوره اول دخترانه امام حسین )ع(
 

 17/3/99تاریخ امتحان :  صبح10:  ساعت شروع

 دقیقه   70مدت امتحان:   5تعدادصفحات:

 شماره صندلی : 

 دومنوبت امتحانی: 14سواالت:تعداد

 نام ونام خانوادگی :
 

 

 



3 − 3(4 − 9) + 18 ÷ 6 =    

متری سطح زمین رها می کنیم. توپ هر بار پس از زمین خوردن نصف ارتفاع قبلی خود  32را از ارتفاع توپی  5

باال می آید. این توپ از لحظه رها شدن تا سومین مرتبه ای که به زمین می خورد چند متر حرکت کرده 

 است؟)راهبرد رسم شکل(
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4𝑥)3                           الف(عبارت جبری مقابل را ساده کنید 6 − 3y) + 7y − 6𝑥 = 

 به دست آورید. b=2و  a= -3ب(مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای 

ab − 4a = 
4                        ج( معادله مقابل را حل کنید.                    − 3𝑥 = −7𝑥 + 20                                                             

 حل کنید.( آن را )معامله بسازید و شد. آن عدد را بیابید. 58واحد کم کردیم، حاصل  5ابر عددی بر 7د(  از 
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 (π=3الزامی است و را بدست آورید.)نوشتن فرمول حجم  7و ارتفاع  3الف(حجم استوانه ای به شعاع قاعده  7

 

ارتفاع  و 5و 4و 3ر سه پهلو که قاعده آن مثلث قایم الزاویه به اضالع ب(مساحت جانبی و کل را برای منشو

 .(کل الزامی استمساحت بدست آورید.)نوشتن فرمول مساحت جانبی و است،12

1 

 

 

2 

 را بدست آورید. تجزیهب.م.م  و ک.م.م  اعداد زیر با روش  8

(90 , 54)= 

[ 90, 54]= 

2 

 پاره خط زیر به چهار قسمت مساوی تقسیم شده است. 9

 الف( جاهای خالی را کامل کنید.

𝐵𝐶̅̅ ̅̅ + 𝐶𝐸̅̅̅̅ =  )پاره خط مناسب(    ⋯

𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = ⋯𝐴𝐸̅̅  )عدد مناسب(     ̅̅

  ورید.آرا بدست  𝑥اندازه زاویه ب(

1 

E D C A B 

40 𝑥 



 درجه گرمتر از تبریز است.  16درجه زیر صفر و دمای مشهد  7دمای هوای تبریز  10

 الف(دمای مشهد چند درجه است؟

 ب(میانگین دمای دو شهر را بدست آورید.
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پاسخ  8تا 5دسته دوم از شماره به سواالت فقطو یا  4تا1 از شماره اولدسته به سواالت  فقطزیر  سواالتدانش آموز محترم از 

 دهید.

 سته اول:د

یک مهره به تصادف انتخاب می کنیم. .مهره قرمز وجود دارد  3هره آبی وم  7، ه سبزمهر 2ه ایدر یک کیس 1  

 الف(احتمال این که مهره آبی باشد چقدر است؟

 ید؟کنیم، انتظار داریم چند بار مهره سبز بیرون بیابار تکرار  600ب(اگر این آزمایش را 

5/0 

 الف(حاصل عبارت زیر را بدست آورید. 2

√
25
81

=                                    −√36= 

 بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟51√ ب(

 دار بنویسید.ج(حاصل عبارت زیر را به صورت عدد توان

57 × 37 × 154 = 
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]=A نقطه  3
+3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗را با بردار[2−  ⃗ = [

−4
 انتقال داده ایم.  [3+

 را بدست آورید. Bالف(با رسم بردار در دستگاه مختصات زیر، مختصات نقطه 

                               B=[ ] 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

AB⃗⃗⃗⃗ب( جمع متناظر بردار  ]              را بنویسید. ⃗  ] + [ ] = [ ] 

]                        را در تساوی زیر بدست آورید. 𝑦 و 𝑥ج(مقدار 
𝑥
3] + [

−4
𝑦 ] = [

+6
−8] 
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                                         76√    ≈                                     را به کمک جدول زیر بنویسید. 76مقدار تقریبی جذر  4

5/8 عدد  6/8  7/8  8/8  9/8  

25/72 مجذور  96/73  69/75  44/77  21/79  
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 دسته دوم:

 1 (π=3)را حول طول آن دوران می دهیم. حجم حاصل از این دوران را بدست آورید. 8و 3مستطیلی به ابعاد   5

با یک نوع پیمانه پر از آب کنیم. بزرگترین پیمانه  ها را داریم. می خواهیم آنلیتر  42و  28دو ظرف به گنجایش  6

 که برای پر کردن این دو ظرف می توان استفاده کرد چند لیتری است؟ ای

1 

جلد کتاب بیشتر اززهره صحافی کرده است. هر کدام از آن 7کتاب را صحافی کردند. مریم جلد 39مریم و زهره  7 

 کتاب صحافی کرده اند؟)معادله بنویسید و حل کنید.(ها چند جلد 

1 

است. دو عدد را طوری بیابید که حاصل جمع آن ها کمترین مقدار ممکن  -18حاصل ضرب دو عدد صحیح  8

 شود.)راهبرد الگو سازی(

1 

 20 موفق و سربلند باشید.

 

ازرسیدگی به نمره نهایی پس  نام و نام خانوادگی دبیر تصحیح و نمره گذاری
 اعتراضات

 نام و نام خانوادگی مصحح/دبیر

  با حروف با عدد  با حروف با عدد
 امضاء :   

 

 امضاء :   


