
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 .دیمشخص کن× و جمالت نادرست را با  جمالت درست را با 

(543−)حاصل عبارت ( الف + 5 ×  منفی است.  (43−)

 شود.با دو برابر خودش میحاصل ضرب هر عدد صحیح در خودش برابر ( ب

6𝑎−عبارت جبری  ( ج + 3𝑏  شود.تر نمیساده 

57.0 

2 

 .دیمناسب کامل کن عبارت ایرا با عدد  یخال یجاها

 ضرب سه عدد منفی عددی .......................... است.حاصل( الف

 باشد. باشد، حاصل ضرب آن دو عدد برابر با عدد ........................ می 45اگر مجموع دو عدد اول  ( ب

570 

3 

 .دیدرست را عالمت بزن نهیگز

 بزرگترین عدد صحیح منفی دو رقمی کدام است؟( الف

  مشخص نیست( 4              99−( 5              11−( 2             11−( 1  

   91( 4       35( 5      53( 2      35( 1  ؟نیستیک از اعداد رو به رو عددی اول کدام( ب

 های زیر همواره درست است؟چند تا از گزینه( ج

A   )𝑎 + 1 = 𝑎        B   )𝑎 + 𝑎 + 𝑎 = 5𝑎       C   )𝑥 + 𝑦 = 𝑥𝑦         D   )1 × 𝑎 = 1 

   چهار تا( 4             سه تا( 5              دو تا( 2           یکی( 1  

57.0 

4 

  برای حرکت روی محور یک ضرب بنویسید.

         (       ) + (      ) = (       ) 

 

570 

0 

 پاسخ کوتاه دهید.

 آنها کمترین مقدار  باشد. و حاصل جمع 24ضرب آنها الف: دو عدد صحیح نام ببرید که حاصل

 باشد، اختالف آن دو عدد چند است؟ 52ب: اگر مجموع دو عدد اولِ دورقمی 

 دهنده محیط یک مستطیل باشد. ج: یک عبارت جبری بنویسید که نشان

 پذیر باشد، کوچکترین مضرب مشترک آن دو عدد چیست؟بخش 𝑏بر عدد   𝑎د: اگر عدد 

1 

6 
 به دست آورید. های زیر راحاصل عبارت

(−3 − (−5)) ÷ (1 + (−3)) =                                  (−5) + (+53) ÷ (−3) =                   
1 

 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 ................. مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 ریاضی هفتمنام درس: 

 مهندس خسروی نام دبیر:

 1111/ 11 / 11 امتحان:  تاریخ

 صبح 11:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

° 1 2 3 4 5 6 7 −1 −2 −3 −4 −5 −6 
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 نمره 21جمع بارم : 

. 

آن را سیب زمینی کاشته است . در  شانزدهمآن را سبزی و یک  هشتمآن را پیاز و یک چهارم احمد دارای یک زمین کشاورزی است . او یک 

 چه کسری از این زمین هیچ چیزی کاشته نشده است؟

 

1 

8 

عدد باشد ، چند عدد موتور سیکلت و  116دستگاه اتومبیل و موتور سیکلت در یک نمایشگاه قرار دارند . اگر تعداد کل چرخ های آن ها  56

 چند عدد اتومبیل در نمایشگاه وجود دارد؟

 

1 

9 

تر بود. میانگین دمای دو شهر را حساب درجه از ارسنجان گرم 2درجه زیر صفر و دمای شیراز  5یک روز زمستانی دمای شهر ارسنجان در 

 کنید.

 

1 

15 

 عبارت های جبری زیر را ساده کنید.

−3(3𝑥 + 5𝑦) + 53𝑥 = 

2(−5𝑎 − 6𝑏) − 5(2𝑎 − 4𝑏) = 

1 

11 
4𝑛−مقدار عبارت جبری   − 𝑛ازای  را به  3 =  حساب کنید.   3

 
1 

12 

 های زیر را حل کنید.معادله

2(3𝑥 − 4) = 5(2𝑥 + 3)                                    2(5𝑥 − 4) − 3 = 21 

 

 

 

2 

13 

ثانیه طی می کند. اگر با هم از یک نقطه شروع کنند پس از چند دقیقه برای  61ثانیه و علی آن را در  43احمد دور یک زمین فوتسال را در 

 رسند؟) راه حل به طور کامل نوشته شود. (بار مجدداً در نقطه شروع به هم میاولین 

 

1 

14 

 باشد، عدد دیگر را حساب کنید. 12و یکی از آن دو عدد  136و ک . م . م آنها  2الف: اگر ب . م . م  دو عدد 

 ) به کمک تشکیل معادله (

 

 های زیر را بنویسید. ب: حاصل تساوی

(12  و 4)    =[1 و 23]                                                      =

(11  و 3)                                                          =[9 و 4] = 

2 

10 
 ترین صورت بنویسید.) راه حل نوشته شود. (کسر رو به رو را با استفاده از ب . م . م  یا تجزیه به ساده

     
144

136
= 

1 

 2از 2صفحه ی 
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 بسمه تعالی

 اصفهان 3اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 8/10/1398تاریخ:                                                دبیرستان غیر دولتی پسرانه دکتر محمد شفیعی)دوره اول(                                                                 

 دقیقه          90زمان :                          نام دبیر:                                   هفتمنام درس: ریاضی پایه                        نام و نام خانوادگی:                          

 بارم سواالت ردیف

 کنید.جمالت زیر را با استفاده از عبارات مناسب کامل  -1

 بزرگ ترین عدد منفی دورقمی عدد ، .......................... می باشد.الف( 

 باشد ، محیط آن مربع برابر است با .................................... . 2aاگر ضلع مربعی برابر ب( 

 عدد ............................. می باشد. -3قرینه ی ، قرینه ی ج( 

 

75/0 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. -2

 نادرست درست            . اگر ضرب دو عدد صحیح صفر شود ، حداقل یکی از آن ها صفر استالف(

 نادرست درست        اگر حاصلضرب دو عدد صحیح منفی شود هر دوی آن ها منفی می باشد. ب( 

, 5𝑦𝑥−دو جمله ی ج(  3𝑥𝑦 درست                                 با یکدیگر متشابه هستند نادرست 

 نادرست  درست                                 .                    می باشد  99-، عدد  100-عدد قبل از د( 

1 

 صحیح را انتخاب نمائید.گزینه ی  -3

 ؟کدام گزینه است .… , 9 , 7 , 5 , 3 , 1ام الگوی  nجمله ی  -

2𝑛ب(                   2𝑛الف(  + 2𝑛ج(                  1 −  گزینه ی ب و ج د(            1

 برابر است با :4-4÷12+3×2-2    حاصل عبارت    -

 15د(                   -5ج(                            5الف( صفر                  ب( 

 بزرگ تر است.کدام یک از بقیه  -

 -68   د(                 -67 ج(                       -66ب(                   -65 الف(

عبارت  -
(a+b)h

2
 مربوط به مساحت کدام شکل است. 

  مربع د(     مثلث            ج(      لوزی                 ب(                ذوزنقه الف(

 

 1 
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2 
 

سطح زمین رها می کنیم . اگر این توپ پس از هر بار زمین خوردن نصف ارتفاع  متری 60 توپی را از ارتفاع -4

 قبلی خود باال رود پس از سه بار زمین خوردن توپ چه مسافتی را طی می کند؟

 

 

 

5/1  

 تومان ساخت؟ 60تومانی به چند طریق می توان  10و  5با سکه های  -5

 

 

 

1 

باغ نرده  یواره هایدمتر از  یکرا به فاصله ی  4و عرض  3اگر بخواهیم دورتا دور باغی مسطتیل شکل به طول  -6

 بکشیم به چند متر نرده احتیاج داریم؟

 

 

 

1 

شده است . این دو عدد را به گونه ای به دست آورید که حاصل جمع آن ها  24برابر  طبیعیحاصلضرب دو عدد  -7

 بیشترین مقدار شود.

 

 

1 

8- 1

3
بسکتبال و دانش آموزان یک کالس    

1

5
آن ها فوتبال بازی می کنند . بقیه ی دانش آموزان که تعداد آن ها  

 . نفر است بازی آن ها را تماشا می کنند ، این کالس چند دانش آموز دارد؟  14

 

 

 

1 
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3 
 

 حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. -9

1)] (الف  − 43) ÷ (−6)] × (−4) =  

 

(8−)] (ب × (−3)] ÷ [−15 + 7] = 

 

1 

متر باالتر از آن است ارتفاع   50تر از سطح دریا قرار دارد. زیر دریایی دیگری متر پایین  150یک زیر دریایی  -10

 زیر دریایی دوم نسبت به سطح چقدر است؟

 

 

 

1 

درجه از تهران سردتر است . میانگین دمای هوای دو شهر را  10درجه باالی صفر و اردبیل  3دمای هوای تهران  -11

 حساب کنید.

 

 
 

75/0 

 را به ازای عددهای داده شده به دست آورید. 3a-1مقدار عددی  -12

 
3- 2

3
 1- 0 a 

     3a-1 
 

1 

 عبارت های جبری زیر را ساده کنید. -13

𝑥)3 (الف − 𝑦) − 2(2𝑥 + 3𝑦) =  

 

 

3𝑥) 2(ب − 9𝑦) − 4𝑦 = 

 

 

1  

تومان پس گرفت قیمت مداد چند تومان بوده  800تومان به فروشنده داد و  4000مداد  8محسن برای خرید  -14

 است ؟) تشکل معادله ( 

 

 

 

 

1 

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

ostadriazi.com

https://www.google.com/search?q=����+�����+�����+ostadriazi.com


4 
 

 هریک از معادالت زیر را حل نمایید. -15

3𝑥(الف − 11 = 10𝑥 − 4  

 

 

2𝑥(ب − 10 = 8 

 

 

1 

 عبارت جبری تبدیل کنید. عبارات زیر را با -16

 بیشتر از خمس هر عددالف( نه واحد 

 

ب( عبارت 
𝑥𝑦

3
 را به صورت فارسی بنویسید. 

 

 

1  

 قسمت مساوی تقسیم کرده ایم جاهای خالی را تکمیل کنید. 4را به  ABپاره خط  -17

 
 

1 

 جاهای خالی را تکمیل کنید. -18

 
 

1 

 برای نمودار زیر یک تساوی ضرب بنویسید. -19

 
 

 
 

5/0 

 خط و خط را در شکل زیر مشخص کنید . ) هرکدام دو مورد(پاره خط ، نیم  -20

 خط: .................................... -1

 نیم خط: ..................................... -2

 پاره خط : ...................................... -3

 

 
 

5/1 
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 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 الف(بزرگترین عدد صحیح نامنفی دو رقمی برابر با ...........................است.

 .......................عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می توان نوشت. 8و 5،3ب( با رقمهای 

 داشته باشد،چند ضلعی .............نامیده می شود. درجه 081چند ضلعی که حداقل یک زاویه بزرگتر از ج( 

23و طول ساق  aد( محیط مثلث متساوی الساقین با طول قاعده  a .......................... برابر است با 

xyyxxه( مقدار عددی عبارت  .  2به ازایx 1وy .برابر با ..........................است 

5.2 

5 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

 )               (الف( مثلثی وجود ندارد که دو زاویه باز داشته باشد.

 )               (را نشان داد. 2طریق با انگشتان یک دست می توان عدد  3ب( به 

 )               ( حاصل ضرب دو عدد منفی،همواره یک عدد مثبت دو رقمی است.ج( 

8644د( جواب معادله   xx .یک عدد صحیح منفی است )               ( 

1 

3 

 جواب صحیح را مشخص کنید.        

A.  2)−حاصل عبارت −  کدام است؟           (9

 00د(                       7ج(                      -7ب(                   -00الف(             

B. عبارت   𝑥𝑦 − 5𝑥 + 5𝑥𝑦  چند جمله ای است؟ 

   الف) 0                      ب) 2                     ج) 5                    د) 4                      

1 

4 

1315روی یک خط هستند.اگر D و  C,B,Aنقاط   BCAD , 

1416و   ABDC  باشد،اندازه ی بلندترین پاره خط موجود ,

 در این شکل چند واحد است؟)ابعاد شکل، فرضی است( 

                                                                       

1 

2 

 به عنوان ورودی وارد نمودار زیر شود چه عددی از آن خارج می شود؟ 4-اگر عدد 

                                                                → × 3 → ÷ (−2) → +(−7) → × (−6) → ? 

 

1 

 3از  1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 (2هفتم )گروه  مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: ..............................شماره 

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اول ترم پایانآزمون 

 1ریاضینام درس: 

 مهدی درویشی نام دبیر:

 11/1311 /13امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 121مدت امتحان : 
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 ادامه سواالت 

6 

به پریسا می دهد.سپس پریسا  درصد از پول خود را 01تومان پول دارند.ملینا ابتدا  211ملینا و پریسا هر کدام 

 درصد از پول خودش را به ملینا می دهد.پس از این داد و ستد، در نهایت هر کدام چقدر پول خواهند داشت؟ 41

 

1 

7 

 7درجه زیر صفر است.اگر دمای هوای تهران  01درجه زیر صفر و دمای هوای اردبیل  06دمای هوای همدان 

 و اردبیل گرمتر باشد، آنگاه دمای هوای تهران چند درجه است؟ درجه از میانگین دمای هوای همدان

 

1 

8 

 حاصل عبارات زیر را بدست آورید.

    97432       1258416  
    

 

5 

9 
 درجه است.متمم زاویه ی سوم مثلث را به دست آورید. 023مجموع دو زاویه از یک مثلث برابر 

 
1.2 

11 

 را مشخص کنید. zوx،yدر شکل زیر اندازه ی زوایای 

 

 

 

 

 

1.2 

11 
 واحد بیشتر شده است.آن عدد را بیابید. 8برابر عددی یک واحد کم کرده ایم،حاصل از دو برابر همان عدد  3از 

 
5 

15 

 هر یک از معادالت زیر را حل کنید.

    333324  xxb) 

 

   

  xxx 41043 a) 

 

5 

13 

           حاصل عبارت زیر را حساب کنید.                                                                                                 

       
1112
1111

4
3

3
2

2
1

...    

1 

 3از  2صفحه ی 
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 نمره 21جمع بارم : 

 ادامه سواالت

14 

 )انتقال، تقارن محوری ،دوران(در هر مورد چه نوع تبدیلی انجام شده است؟ 

 تبدیل شده است. BبهAالف( 

 تبدیل شده است. GبهEب( 

 تبدیل شده است. Hبه  Eج( 

    

 

1.2 

 3از  3صفحه ی 
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1  

 

  

  

  

  

  

  

  

  : نام 
  

  : نام خانوادگی 

  غیردولتی یاسین  : نام آموزشگاه 

  آموزش و پرورش شهرستان الهیجان

  دوره اول متوسطه 

  : شعبه کالس 

  1398ـ 99سال اول دي ماه :  ترم

  ریاضی :امتحان درس 

   دقیقه 90 : مدت امتحان 

  7/10/98   : تاریخ امتحان 

   هفتم:  پایه

  صفحه 4: تعداد صفحات 

   : نام دبیر
 

  :نام دبیرو امضاء:                       نمره تجدیدنظر :                          نمره به حروف:                   نمره به عدد

  بارم  سواالت صفحه اول   ردیف

    ) نمره 4. (کامل کنید  

  .گویند..................... درجه باشد چندضلعی  180هرچند ضلعی که حداقل یکی از زاویه هاي آن بیشتر از   1

4  

  .شکل اولیه است..................... وقتی شکلی را روي صفحه انتقال می دهیم تصویر به دست آمده مساوي و   2

  .گویند.....................ها و همه زاویه ها برابر باشند چندضلعی هرچند ضلعی که همه ضلع   3

  .تاست..................... نقطه باشد تعداد پاره خط ها  6اگر روي خطی   4

  .درجه است..................... درجه زاویه  105مکمل زاویه   5

  .است درجه..................... درجه زاویه  62متمم زاویه   6

  . است .....................عدد صحیح منفی عدد  بزرگترین  7

  .است .....................عدد اول زوج عدد تنها   8

  .است .....................دو عدد قرینه مساوي مجموع   9

aشده عبارت ساده   10 a a  برابر است با..................... .  

  .است .....................هر دو عدد اول عدد ) م.م.ب(  11

  . است .....................عدد 4abعددي ضریب   12

  .است .....................دو عدد فرد طبیعی همیشه عددي مجموع   13

  .ستا ..................... د منفی عددي ضرب دو عدحاصل   14

  .است .....................شمارنده هر عدد، عدد کوچکترین   15

    . مارنده داردش ..................... عدد اول هر   16

این . خود باال می آید س از زمین خوردن ثلث ارتفاع قبلیپمتري سطح زمین رها می شود و  27از ارتفاع ی پتو  17

  .ده استاز لحظه رها شدن تا سومین مرتبه اي که به زمین می خورد چند متر حرکت کر پتو

  

  

1  

3                                                      .ه عددي می توان قرار دادچجاي به   18 1 31    25/0  

  .عبارت را بدست آوریدحاصل   19

...
1 1 1 1

1 1 1 1
2 3 4 61
      

75/0  

  به نام خدا
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2  

 

  

 
  بارم   دومسواالت صفحه       98دي ماه  هفتمریاضی :                                                                                                                         نام و نام خانوادگی  ردیف

 ا باشد، تعداد گوسفندها وپ 64اها پمجموع اگر  .مرغ را نگهداري می کند گوسفند و 20دامدار در یک مکانیک   20

  . مرغ ها را بیابید

  مرغتعداد   گاوتعداد   اهاپمجموع 

60 =40 +20  10  10  

...................  ...................  ...................  

...................  ...................  ...................  

  

5/0  

  .ل جمع آنها کمترین مقدار باشدو حاص 18یدا کنید که حاصل ضرب آنها پعدد طبیعی دو   21

  ...................و  ...................
5/0  

  .آورید هر یک را بدستحاصل   22

( ) ( )3 2 5 7       )الف  

[ ( )] ( ( ))18 3 2 5       )ب  

5/1  

  . برابر آن است 3درجه زیر صفر و دماي اردبیل  2هوا در تبریز دماي   23

  .را بدست آوریددماي هواي اردبیل  )الف

  

  .میانگین دماي هواي این دو شهر را حساب کنید) ب

  

75/0  

  .جمع را به کمک رسم محور و بردار بدست آوریدحاصل   24

  

              ( )2 5    

  

5/0  

1                                                                                                                       .کنیدکامل   25 15    25/0  

  . ام الگوي عددي را بنویسید nي جمله  26

, , , , ...7 13 19 25  

  

5/0  

2- 1- 1 2   4 3 3- 4- 
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3  

 

 

  بارم   سومسواالت صفحه       98دي ماه  هفتمریاضی :                                                                                                                         نام و نام خانوادگی  ردیف

  .س ساده کنیدپمثلث را بصورت عبارت جبري بنویسید و سمحیط   27

  

  

1  

  .جبري را ساده کنیدعبارت   28

( ) ( )4 6 2 3x y x y     

  

1  

  .را کامل کنیدجدول   29

2 4

3 5

a

a




  

5/0  

  .زیر را حل کنیدمعادالت   30

7 3 2 2x x                                                3 2 5x     

  

5/1  

  . س زیر اعداد اول خط بکشیدپرا بنویسید و س 28عدد  هايشمارنده   31

   
5/0  

  ) به شمارنده هاي اول. (نمودار درختی تجزیه کنیدمک را به ک 120عدد   32

  .چند شمارنده دارد 120عدد  )الف

  .دارداول چند شمارنده  120عدد ) ب

  .چند شمارنده مرکب دارد 120عدد ) پ

  

1  

  .را به روش دلخواه بدست آورید 18و  24دو عدد ) ب م م(شمارنده مشترك بزرگترین   33

  
5/0  

  است؟ 8چندمین مضرب  80چیست؟   6مضرب سومین   34

  
5/0  

 5 2x   2 1x  

 7 3x  
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  بارم   چهارمسواالت صفحه       98دي ماه  هفتمریاضی :                                                                                                                         نام و نام خانوادگی  ردیف

  .را بدست آورید Aشکل مقابل اندازه زاویه در   35

 

 

  

5/0  

  .عدد یا حروف کامل کنیدبا . قسمت مساوي تقسیم شده است 4به  AEخط اره پ  36

AE AC AB CE

AD BD AC CD

 

   
  

  

1  

انتقال، تقارن یا (ه نوع تبدیل انجام شده یکانپهر روي . شکل با یک تبدیل به شکل بعدي تبدیل شده استهر   37

  .را بنویسید) دوران

                  A B C   

 

  

5/0  

  :توجه به شکلبا   38

  اره خط پیک  )الف

  یک نیم خط ) ب

ˆزاویه ) پ
1Cا با سه حرف بنویسیدر.  

  .چند درجه است ABCمجموع زاویه هاي مثلث ) ت

  

1  

  20  :جمع نمرات

   ]قرآن مجید [ » .مطمئناً به دنبال هر سختی، آسانی هم هست«

                                       »اکبر رادمریخی«      ».باشید سربلندموفق و «

  :     نمره کالسی

  :مره امتحانن
  :میانگین

 

C A 

20 

150 

B 

A C B D E 

B 

A x 

y 
1 

C 

                      

                      

                      

                      

                      

 

A B 

C 
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 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                        نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
دی

ر
 

رم سؤاالت
با

 

 های زیر را تعیین کنید.درستی یا نادرستی عبارت 1

الف( عدد
8

4
 یک عدد صحیح است. )......................( 

 باشد. )......................(می 7عدد  -xy7ب( ضریب عبارت 

 )......................(است. درجه  09ی مکمل زاویهجمع دو ج( 

 ی هر عدد با معکوس آن برابر است. )......................(د( قرینه

1 

 ی صحیح را انتخاب کنید.گزینه 2

aحاصل عبارت ) 3 5  برابر است با: 2

 7د(  -7ج(  4ب(  -4الف( 

b )؟باشد می تواند ضلع سوم آن کداممتر باشد، سانتی 7و  3ی دو ضلع مثلثی اگر اندازه 

 00د(  01ج(  5ب(  2الف( 

c کدام است؟ 7و  19و  13( عدد هفتم الگوی ... و 

 22د(  25ج(  24ب(  01الف( 

dکدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ ) 

 a+bد(  (b)(a)ج(  abب(  a(b)الف( 

1 

 جمالت را با کلمات و اعداد مناسب کامل کنید. 3

 عدد منفی، یک عدد ........................ است.الف( ضرب دو 

 ب( جمع هر عدد با صفر برابر است با ................... .

 شود: ..............................می 1و  3و  5و  7ام الگوی ....و nی ج( جمله

 نقطه قرار دهیم ..................پاره خط به وجود می آید. 0اگر روی خطی د( 

1 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 پایه هفتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: ..............................شماره 

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 21اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 ریاضینام درس: 

 یوسف باقری نام دبیر:

 21/2111 / 21 امتحان:  تاریخ

 صبح/ عصر 21:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 211مدت امتحان : 
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ف
دی

ر
 

رم سؤاالت
با

 
 1 های آن تکراری نباشد.توان نوشت که رقمچند عدد سه رقمی می 5و  4و  3های با رقم 4

 حاصل عبارت مقابل را حساب کنید. 5

 ...         1 2 3 4 5 98 99 100 

5/9 

دست آورید و میانگین درجه سردتر از مشهد است. دمای تبریز را به  19درجه باالی صفر است. تبریز  14دمای مشهد  6

 دمای دو شهر را حساب کنید.

5/1 

)  حاصل عبارات مقابل را به دست آورید. 7 ) [( ) ( )]     32 13 5   

( ) ( )     80 40 40 5 

5/1 

) کسر مقابل را ساده کنید. 8 ) ( )

( ) ( )

  

  

56 25

40 49
  1 

 5/1 متناظر با آن را بنویسید.+ را رسم کرده و جمع و تفریق 4ابتدا در  -7بردار  0

 عبارت زیر را ساده کنید. 19

 ( x y ) ( x y )  3 5 2 6 2  

1 

 جدول مقابل را کامل کنید. 11

-2 9 2 4 a 

    3a-2 

 
 

1 

 ی مقابل را حل کنید.معادله 12

 x x  5 7 2 10  

1 

 5/1 شده است. آن عدد را به دست آورید. )با نوشتن و حل معادله( 28ایم و حاصل واحد اضافه کرده 4برابر عددی  5به  13

 با توجه به شکل مقابل: 14

 های زیر را به دست آورید.الف( حاصل عبارت

 BD ........ BC   

 BC CD DC DC ..........     

 دو نیم خط: ............... و ............... 

 ............... و ...............خط: دو پاره 

 ....................... هستند. ACBو  DCAهای ب( زاویه

 ی ...................... مکمل است.با زاویه ABCی ج( زاویه

 

2 
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 نمره 11جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
دی

ر
 

رم سؤاالت
با

 
 را به دست آورید.ی این دو زاویه برابر زاویه دیگر است. اندازه4دو زاویه متمم یکدیگرند.یکی از زاویه ها  15

 

1 

 و حاصل جمعشان کمترین مقدار ممکن می شود. تفاضل آن دو عدد  را به دست آورید. 18حاصلضرب دو عدد  16

 
 

1 

 با توجه به شکل، نوع تبدیل را مشخص کنید. 17

 
 

5/1 
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