
 به نام خالق زیبایی ها

 ................................... آموزش وپرورش استان

 ................................مدیریت آموزش وپرورش

 ـــم 7ریاضی هفتــ  

 (نوبت اول)

 139    /    /         تاریخ آزمون : نام :                                 

 زمان آزمون :         دقیقه نام خانوادگی :                  

 نمره آزمون : کالس:           نام 

 3آزمون شماره    : رینام دب

 بارم  استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.  ردیف

1 

 هر یک از جمالت زیر را با یک عدد یا کلمه مناسب کامل کنید.

 برابر است با ......................... bالف( محیط مربع به ضلع 

 نقطه باشد ....................... پاره خط تشکیل می شود. 5ب( اگر روی یک خط 

 عدد .......................... می باشد.  xyz –ج( ضریب عددی 

 ی بزرگترین عدد صحیح منفی عدد .................... است.د( قرینه

,,,...,نباله ام د nی هـ( جمله  برابر است با ....................... . 171395

 ی یک عدد را .......................... آن عدد نیز می گویند.و( شمارنده

 ح( کوچکترین مضرب طبیعی هر عددی ..................... است.

 طبیعی است.ز( عدد ............................ شمارنده ی همه ی اعداد 

2 

2 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.

 . -3می شود  -4و  3الف( مجموع اعداد صحیح بین 

 ب( هیچ عددی وجود ندارد که با قرینه اش مساوی باشد.

 ج( حاصل ضرب هر عدد صحیح در قرینه اش صفر می شود.

 د( دو پاره خط مساوی با یک خط، با هم مساویند.

 .a3+3باشد محیط آن، برابر است با  a+1ی ضلع مثلث متساوی االضالعی اندازههـ( اگر 

 .و( هر عدد حداقل دارای دو شمارنده است
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 هر یک از جمالت سمت راست را به عبارت مناسب سمت چپ وصل کنید )عبارتها در یک سمت اضافی است(.

  18      6(÷-2×)6حاصل عبارت- 

  یک  عدد صحیح، خود عدد صحیح می شود.مجموع این عدد با هر 

  مثبت      -17یک واحد بیشتر از 

  16                  کوچکترین عدد صحیح مثبت 

 صفر    حاصل ضرب عددی منفی در عددی منفی 

                                                            16حاصل جمع دو عدد منفی- 

 منفی                                             
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 صفحه دوم

4 
 برای عبارت زیر محور رسم کنید.

= (11- )– 3- 
0/5 

5 

 ی صحیح را انتخاب کنید.گزینه

 متشابه است؟ -xy3ی کدام جمله با جمله*

xyج(    y3-ب(   x3-الف( 
2
1

   )23دxy 

 

0/25 
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 تعداد نیم خط های شکل مقابل چند تا است؟ 

 7د(   5ج(   3ب(   6الف( 

 (-9( × )-7( ÷ )-3حاصل عبارت ) *

 -60د(    21ج(   5ب(   -21الف( 

 ی دهم آن کدام است؟باشد جمله n7-5ام دنباله  nی اگر جمله *

 -35د(    35ج(    65ب(   -65الف( 

0/75 

7 

 حاصل عبارتهای زیر را به دست آورید:

 ( )الف-60 -20( [ ÷ )-17) –+( 3])

 

)(.....)()()(
2048
2047

1
8
7

1
4
3

1
2
1

1  ب( 

 

  [ )ج-12( ÷ -4]) – ]-17 –( -5)[= 

0/75 
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1 

8 

اندازیم که از هر متر داریم. فرشی به شکل مستطیل را کف اتاق می  8و  6اتاقی به شکل مستطیل و به ابعاد 

 طرف یک متر کف اتاق خالی بماند. مساحت فرش چند مترمربع است؟

 57/0 

9 

روز چه قدر آب درون  8لیتر آب وجود دارد. هر روز نصف آن را خالی می کنیم. بعد از   32000در یک استخر 

 استخر باقی می ماند؟
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 به نام خالق زیبایی ها

 ................................... آموزش وپرورش استان

 ................................مدیریت آموزش وپرورش

 ـــم 7ریاضی هفتــ  

 (نوبت اول)

  139    /    تاریخ آزمون :       /   نام :                                 

 دقیقهزمان آزمون :          نام خانوادگی :                  

 نمره آزمون : کالس:           نام 

 3آزمون شماره    : رینام دب

10 

 عبارتهای جبری زیر را ساده کنید:

)x()yx( 43247  الف( 

 

baba 71234  ب( 
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11 
32مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای   x,y :به دست آورید 

xxy 23 + 
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𝑨𝑩̅̅در شکل زیر با توجه به اینکه  ̅̅ = 𝑩𝑪̅̅ ̅̅ = 𝑪𝑫̅̅ ̅̅ = 𝑫𝑬̅̅  تساویهای زیر را کامل کنید:می باشند،  ̅̅

𝑨𝑫̅̅ ̅̅ − 𝑨𝑪̅̅ ̅̅ =  )الف  ⋯

 

𝑩𝑬̅̅ ̅̅ = ⋯𝑩𝑪̅̅  )ب ̅̅
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قیمت هر دفتر تومان به فروشنده داده باشد،  3000تومان به فروشنده بدهکار شد. اگر او  200دفتر خرید و  4یلدا 

 را حساب کنید. )به کمک معادله حل شود(.
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 ی مقابل را حل کنید.معادله

163125  x)x( 1 

15 

تا و تعداد پایه های آنها  19اگر تعداد صندلی ها  وجود داردپایه  4پایه و  3 یدر یک سالن، صندلی ها

 ؟وجود داردباشد، از هر نوع صندلی، چه تعداد  64
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304اگر  =ô    اشد اندازه زاویه های بˆ ˆo , o13 .را به دست آورید 
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 صفحه چهارم

17 

 در شکل مقابل:

 رسم کنید. dرا نسبت به خط  Aی شکل الف( قرینه

  ب( در هر یک از موردهای زیر چه تبدیلی انجام شده است؟

1 )A → B  2 )A → C 
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 [ را به دست آورید.42و  36الف( ابتدا عدد داده شده را به شمارنده های اول تجزیه کنید و سپس حاصل ]

 

 ی غیر اول این عدد را بنویسید.است. دو شمارندهدرآمده  2×3×5×7ب( عددی پس از تجزیه به صورت 

 

1 
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 تساویهای زیر را کامل کنید.

 [ )الف10و  11]

 ( )ب30و  15)

 [ )ج98و  49]
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ی مربع شکل سانتی متر را با کاشی های هم اندازه 75و  30می خواهیم یک سطح مستطیل شکل به اندازه های 

 بپوشانیم:

 ای می توانیم استفاده کنیم؟با چه اندازهالف( از کاشی 

 

 ی ضلع بزرگترین نوع کاشی که می توانیم استفاده کنیم چند سانتی متر است؟ب( اندازه
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 دو شکل مقابل با یکدیگر همنهشت هستند تساویهای زیر را کامل کنید.

 

 

                                                                        ............AB   

                                                                     Â     
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 اصفهان    استان :  دولتی آسیه نمونهدبیرستان :  خانم جعفری طراح سوال : 

 موفق وپیروز باشید
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