
 

 

 

 

 

 
 

 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 

  کوچکتر است.  5+از عدد  5−عدد  (الف

 دهد.را نشان می   °04+های قراردادی درکتاب، شکل رو به رو، زاویه با توجّه به جهت (ب

3𝑛یک الگو    𝑛 اماگر جمله  (ج +  باشد.می 22باشد، جمله پنجم آن   7

57.0 

2 

 .دیمناسب کامل کن عبارت ایرا با عدد  یخال یجاها

 باشد. کوچکترین عدد اول، عدد ........................ می  (الف

 اش برابر با .......................... است.جمع هر عدد با قرینه (ب

570 

3 

 .دیدرست را عالمت بزن نهیگز

2)−)−حاصل عبارت  (الف −  کدام است؟ ((8

  1 )−6             2 )+6              3 )−14              0 )+14  

 باشد، ک.م.م آنها برابر با کدام گزینه است؟ 1اگر ب.م.م دو عدد  (ب

   حاصلضرب آنها( 0       1( 3      عدد بزرگتر( 2      عدد کوچکتر( 1  

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

A   )𝑎 + 𝑎 = 2𝑎        B   )𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎       C   )𝑎 + 𝑏 = 𝑎𝑏         D   )𝑎(𝑏𝑐) = (𝑎𝑏)𝑐 

   چهار تا( 0             سه تا( 3              دو تا( 2           یکی( 1  

57.0 

4 

  حاصل جمع زیر را روی محور نشان دهید و حاصل را به دست آورید.

         

    (  −3  ) + ( +5  ) = (       ) 

570 

0 

 پاسخ کوتاه دهید.

 دهد؟های سیاه و سفید، شکل رو به رو چه عددی را نشان میبا توجه به تعریف دایره الف:

 باشد، عدد بزرگتر چند است؟ 33اگر مجموع دو عدد اول  ب:

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

 پذیر باشد، کوچکترین مضرب مشترک آن دو عدد چیست؟بخش 𝑏بر عدد   𝑎اگر عدد  د:

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:

 11/1111 /11 امتحان:  تاریخ

 صبح  11:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

𝑂 𝐴 

𝐵 

40° 

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

6 

کاشته است . در چه احمد دارای یک زمین کشاورزی است . او یک دوم آن را پیاز و یک چهارم آن را سبزی و یک هشتم آن را سیب زمینی 

 کسری از این زمین هیچ چیزی کاشته نشده است؟

 

1 

. 

عدد باشد ، چند عدد موتور سیکلت و  58دستگاه اتومبیل و موتور سیکلت در یک نمایشگاه قرار دارند . اگر تعداد کل چرخ های آن ها  18

 چند عدد اتومبیل در نمایشگاه وجود دارد؟

 

1 

8 
 به دست آورید.های زیر را حاصل عبارت

((+2) + (−7)) ÷ (−5) =                          (−3)((−0) − (−3)) =                   
1 

9 
 درجه است؟ چند شهر دو این دمای است. میانگین آن برابر 3 صفاشهر دمای و صفر زیر درجه دو ارسنجان در هوا دمای

 
1 

15 

 عبارت های جبری زیر را ساده کنید.

3𝑎 − 8 + 6𝑎 − 3 = 

0(2𝑥 − 1) − 3𝑥 − 7 = 

1 

11 
𝑚مقدار عبارت جبری رو به رو را به ازای   =  حساب کنید.   0

3𝑚 + 6
5𝑚 − 11

= 
1 

12 

 زیر را حل کنید. معادله الف:

                      7(2𝑥 − 3) = 3(2𝑥 − 1) − 14                                     

 

 

 برای مسئله زیر یک معادله بنویسید. ) حل معادله الزم نیست. ( ب:

 «شد. آن عدد چیست؟  15واحد کم کردیم، حاصل  3برابر عددی  8از » 

2 

13 
 به دست آورید. هابا استفاده از ک.م.م مخرجحاصل عبارت زیر را 

[3 و 6]                                               =                                                       
5

6
+

0

3
=       

1 

14 

 را به دست آورید. 34و  02های اول به کمک نمودار درختی، ب.م.م  و ک.م.م دو عدد عددها به شمارندهبا تجزیه 

 

02 =                                                    34 = 

[34 و 02]          (34  و 02)                                               = = 

2 

10 

 های زیر را بنویسید. به صورت ذهنی حاصل تساوی

(05  و 5)    =[1 و 15]                                                      =

(3  و 8)                                                                 =[13 و 3] = 

1 

 2از 2صفحه ی 
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 02722923ایمیل دبیرستان:                                     تلفن:                                           وب سایت دبیرستان:      صفحه:

 

 01/99/   9تاریخ آزهَى:                                                     باسوِ تعالی                    ٌام ٍ ًام خاًَادگی:                               ظ

 دقیقِ 91هدت اهتحاى:                                     قن 4هدیریت آهَزش ٍ پرٍرش ًاحیِ                                                                  

 شوارُ صٌدلی:                                دبیرستاى دختراًِ رّپَیاى داًش            سَاالت اهتحاى درس: ریاضی            

                                      99-99آزهَى ًَبت اٍل سال تحصیلی                                             ّفتنپایِ:   

   01تعداد سَال:                 3تعداد صفحِ :                                                  ًام دبیر:  

 اهضای دبیر:        (                         ) حرٍف:ًورُ با   (    رُ با عدد )   ًو                   99تاریخ تصحیح:     /       /

 بارم شرح سَاالت ردیف

 25/1                                هشخص کٌیذ. ×یا  درستی یا ًادرستی جوالت سیز را تا   1

 است. -6عذد  -1+ًسثت تِ 4قزیٌِ عذد الف(            

  پارُ خط تَجَد هی آیذ. 10دّین  ًقطِ قزار 4اگز رٍی خطی ب(           

  در تثذیل ٌّذسی هحیط شکل تغییز هیکٌذ.ج(           

  هجوَع دٍ عذد طثیعی فزد، ّویشِ عذدی سٍج است.د(           

  ب.م.م دٍ عذد است. تشرگتزپذیز تاشذ، عذد  ُ( اگز عذدی تز عذد دیگزی تخش          

 25/1  هٌاسة پز کٌیذ.ّای  جاّای خالی را تا عثارت  2

 ّا ............. است. آىجوع  ،اگز دٍ عذد قزیٌِ تاشٌذالف(   

 تاشذ. ................. هی ی، ضزیة عذد -xz در عثارتب( 

 گذرد. ج( اس دٍ ًقطِ فقط ............... خط راست هی

 گَیٌذ. هیی طثیعی دارًذ را اعذاد ...............  د( اعذادی کِ فقط دٍ شوارًذُ

 کَچکتزیي شوارًذُ ّز عذد ...........است.ُ( 

 

 1  هتزی تِ پاییي اًذاختِ هیشَد اگز ّز تار کِ تَج تِ سهیي هیخَرد ثلث ارتفاع قثلی تاال تیایذ     27تَپی اس ارتفاع    3

 تا سَهیي بار برخَرد با زهیي چٌد هتر حرکت کردُ است؟         

 

 

  5/1                       :ّا  ٍ حاصل جوع آى 32ّا  دٍ عذد طثیعی تیاتذ کِ حاصل ضزب آى      4

 تزیي هقذار هوکي تاشذ. الف( تیش        

 تزیي هقذار هوکي تاشذ. ب( کن

 

 

 هْر

                                                        

  آهَزشگاُ
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 02722923ایمیل دبیرستان:                                     تلفن:                                           وب سایت دبیرستان:      صفحه:

 

  1                                                                                               ّای سیز را تِ دست آٍریذ. حاصل عثارت       5

         (-2-8) [           ]            
        

         
                            

                                                                      

 5/1                 درجِ اس تْزاى سزدتز است. 9درجِ تاالی صفز ٍ دهای تثزیش  7دهای َّای تْزاى        6

 الف( دهای َّای تثزیش چٌذ درجِ است؟        

 ب( هیاًگیي دهای ایي دٍ شْز را حساب کٌیذ.

  1                    ام را تِ دست آٍریذ.nی  جولِ      7

              ٍ   ٍ    ٍ   

 
 

 
 ٍ 

 

 
 ٍ 

 

 
ٍ    

                   ّای جثزی سیز را سادُ کٌیذ. عثارت     8  

                                                                                                                          5/1 

              

                         

  1                 هقادیز عذدی عثارت جثزی سیز را تِ اسای عذدّای دادُ شذُ تِ دست آٍریذ.      9

                   
    

    
                                                                    

 

1                     را تِ دست آٍریذ.  هقذار                   ی  در هعادلِ     10

                          

 

 

  1                  آیذ. هقذار آى عذد را تِ دست آٍریذ. ٍاحذ کن کٌین، خَد عذد تِ دست هی  15تزاتز عذدی  4اگز اس     11
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 02722923ایمیل دبیرستان:                                     تلفن:                                           وب سایت دبیرستان:      صفحه:

 

 1                               .خالی را پز کٌیذجاّای  ،قسوت هساٍی تقسین شذُ است 5تِ   ABدر شکل سیز پارُ خط     12 

                                                                                                       A         B             C            D          E           F           

 ●     ●            ● ● ● ●  

              AB =          EF                         AB =         EB 

              AD + DF =…..…                   AE – CE =……. 

 1.5    ّای هجَْل را تِ دست آٍریذ. هقادیز ساٍیِ     13

                          

                 

 

    1             فلش ّا تٌَیسیذ. تثذیل اس شکل تِ شکل تعذی را رٍیتا تَجِ تِ شکل ّا ًَع ّز     14

 

 

                         A B C D E     

 

    5/1                                                                                  یذ.تٌَیسرا   18  ّای عذد توام شوارًذُ الف(      15 

 اٍل است یا هزکة؟     123 ب( عذد          

 1                                                حاصل را تذست آٍریذ.     16

                                           

                                                         
[   ]  

⌈    ⌉
                                             

 

 

هتز                       ساًتی 5ٍ ارتفاعش  12عزض آى ، 25یک جعثِ دستوال کاغذی تِ شکل هکعة هستطیل دارین کِ طَل آى    17 

    1    هتز جا  هیگیزد؟ ساًتی 20ٍ  36، 75ّا در یک کارتي هکعة هستطیل تِ اتعاد  ست. تعییي کٌیذ چٌذ عذد اس ایي جعثِا
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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 

 ، پاسخ درست را بنویسید(غلط)برای عبارت های دن عبارت های زیر را تعیین کنید.صحیح یا غلط بو

   است. -10کوچکترین عدد صحیح دو رقمی  الف(

 شمارنده دارند. ب( اعداد اول تنها دو

 می شود.   10  کم کنیم حاصل ۳0واحد از نصف عدد  ۵ج(  اگر 

 اندازه ی زاویه به طول اضالع آن بستگی ندارد. د( 

 

1 

2 

 

 جاهای خالی را پر کنید. 

 نقطه روی یک خط قرار دهیم تعداد .................... نیم خط به وجود می آید. ۳اگر  الف(

درجه  ۳و تبریز  درجه گرمتر است ۷شهرکرد صفر است.  باالی درجه ۹ اردبیلب( دمای هوای 

 است.  و دمای هوای تبریز ............. درجه ............. درجهشهرکرد . دمای هوای سردتر است

۳𝒙)ج ( جواب معادله  − ۵ =  می شود ................. .   (4

 .برابر است با ............... و ...............  20شمارنده های اول عدد ( د

 بخش ضریب عددی ............... است و بخش متغیر ................ است. 𝑥𝑦 4−در عبارت جبری و( 

 

۳ 

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالبدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 ریاضینام درس: 

 مهناز نظری نام دبیر:

 10/1399 / 13 امتحان:  تاریخ

 صبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 100مدت امتحان : 
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۳ 

 کدام است؟ ۳1در الگوی زیر عدد بعد از الف ( 

31و۱۵ و 7 و 3 و 1 … 
 

1)۷8                            2 )68                            ۳)6۳                              4 )۵۹ 

   

طبقه پارکینگ زیر همکف دارد. مهسا در طبقه ششم  4طبقه باالی همکف و  10ساختمانی ب( 

 ساختمان و دینا در دومین طبقه ی پارکینگ است. مهسا و دینا چند طبقه فاصله دارند.  

1   )8                              2 )4                               ۳  )۹                               4 )۷ 

 

 درجه چند می شود؟  12۵درجه و مکمل زاویه ی  2۵ج( مجموع متمم زاویه ی 

 درجه 1۵0( 4درجه                     180( ۳درجه                      ۹0( 2درجه                    120( 1

 

 ؟ شمارنده ی کدام یک از اعداد زیر است 12د( عدد 

1 )110                               2 )60                              ۳ )200                             4 )4۳0 

 

۳ 

4 

به  متر یک فرش بخرند 6متر و عرض11خانواده رشیدی می خواهند برای اتاق پذیرایی خانه به طول 

متر فاصله داشته باشد. طول و  1متر و از عرض های اتاق هم  1طوری که این فرش از طول های اتاق 

 عرض و مساحت این فرش باید چقدر باشد. )رسم شکل(

 

 

 

1 

۵ 

 درجه بوده است. -21،  -1۳،  10،  8ماه متوالی به ترتیب  4دمای هوای تهران در 

 در سردترین و گرم ترین ماه دما چند درجه بوده؟ 

 اختالف دمای گرم ترین و سردترین ماه چند درجه بوده ؟ 

 ماه چند درجه بوده است؟ 4در این  میانگین دما 

1/5 

6 
 حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

(الف − 3 + (3 × 5) + (−18 ÷ 6) = 

 

1/5 
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(ب
12 − (−5) + 3 × 4

−1 + 14 − 3
= 

 

 

۷ 

 الف( عبارت جبری زیر را ساده کنید. 

2 (−2 𝑎 + 4 𝑏) + 5 𝑎 − 4 𝑏 = 

 

𝑥 4ب( عبارت جبری  −  را به صورت عبارت کالمی بنویسید.  5

 

 

 ج( مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای مقادیر داده شده به دست آورید. 

−2 ( 𝑥 − 𝑦 + 4) + 2 𝑦 − 4 =                          (𝑥 = 𝑦   و ۱− =  ۳) 

 

2 

8 

 الف( معادله زیر را حل کنید.

5 𝑥 − 3 = 𝑥 + 1 

 

 شد. این عدد چیست؟ )با روش معادله حل شود( 40واحد کم کردیم، حاصل ۵ب( از سه برابر عددی 

 

1/75 

9 

 را بنویسید.  24الف( مجموعه ی شمارنده های عدد 

 را تجزیه کنید و شمارنده های اول آن را مشخص کنید.   60ب( عدد 

 

1/5 

10 

 مورد عدد یا اعداد خواسته شده را به دست آورید. در هر

 . 1۵الف( دو عدد اول که مجموعشان بشود 

 .21ب( دو عدد اول که تفاضل آنها بشود 

 { 65 –2۹   – ۳۳ -92 - 67ج( دور اعداد مرکب خط بکشید. }

 

1/5 
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 نمره 20جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 ی خواسته شده را به دست آورید. الف( در شکل  زیر اندازه ی زاویه

 

 

 قسمت مساوی تقسیم شده است. روابط داده شده را کامل کنید.  6به  AGب( در شکل زیر پاره خط 

 
 

𝐴𝐺 =  ⋯ 𝐴𝐶                                  𝐴𝐷 + 𝐷𝐹 =  ⋯ 
 

𝐴𝐹 =  ⋯ 𝐴𝐵                                 𝐴𝐸 − 𝐴𝐷 = ⋯  
 

 
 

1/5 

12 

 تبدیالت صورت گرفته را روی فلش ها بنویسید. )هر شکل با یک تبدیل به شکل بعدی تبدیل شده(الف( در شکل زیر 

 

 

 

0/75 

 4از 4صفحه ی 

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


 

 باسمه تعالی نام و نام خانوادگی :

 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

 رشت 2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

 دبیرستان غیردولتی اندیشه های شریف

 89اول دی ماه نوبت 

 محل مهر آموزشگاه
 7/01/89 تاریخ امتحان :  کالس :            رشته :       هفتمپایه تحصیلی : 

 دقیقه       مدت امتحان :  درس : سواالت

 نمره با عدد :                     نمره با حروف :                            نمره پس از تجدید نظر :                           شعاعینام ونام خانوادگی دبیر و امضا :    

ف
دی

ر
 

 بارم سواالت

0 

 کنید. درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص

 الف( حاصل جمع هر عدد با قرینه اش مساوی با صفر است.

  عددی اول است.  1ب( عدد 

 درجه است. 143درجه برابر با  53پ( مکمل زاویه 

 است. -7برابر با x =-2به ازای   3x--5 عددی  مقدارت( 

 ث( دو زاویه متمم با هم مساویند.

 ج( هر عدد شمارنده خودش است.

5/0 

2 

 مورد پاسخ دهید.( 6مورد به  8را کامل کنید. )از  جمالت زیر

 است. --------(بزرگترین عدد صحیح منفی عدد 1

 𝑎𝑏 و  ab5(جمله های 2
1

5
 . ---------- ابهتشم 

 است. ----------م دو عدد اول، عدد  –م  –(ب 5

 است. --------برابر با  3و  9و  15و  17دنباله ی ..... و ام n(جمله 4

 است. -----نقطه تعداد پاره خط ها  3روی خطی (اگر 3

(ضریب عددی جمله ی 6
−a

5
 است . -----------عدد    

 با هم مساویند. ----و همه ی  -------(در چند ضلعی منتظم همه ی 7

 درجه است. -----------لعی برابر با ض 3(مجموع زاویه های داخلی یک 8

2 
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3 

 حاصل هر عبارت را بدست آورید.

1
1
2

× 1
1
5

×  1
1
4

× … … … . .× 1
1

111
 

 ([3-7)-]-(12-)-8- 

5(+4-÷)8×2-23 

2 

4 

 را انتخاب کنید. ستگزینه در

(A  چند دو چرخه در  تا باشد 72اگر جمع چرخ های آنها دستگاه اتومبیل و دوچرخه داریم  21در یک پارکینگ

 این پارکینگ وجود دارد؟ 

 8د(                  16ج(                   4ب(                         6الف( 

(B لع محیط مربعی به ضa برابر است با 

 a.aد(              a4ج(                     a4+4ب(                             a+4الف( 

(C  کوچکتر درجه بیشتر است. اندازه ی زاویه ی  11و یکی از زاویه ها از سه برابر زاویه ی دیگر دو زاویه متمم اند

 کدام گزینه است؟

 21د(                          51ج(                     41ب(                      71الف( 

(D .وقتی قرینه ی یک شکل را نسبت به یک خط بدست می آوریم در شکل حاصل کدام گزینه تغییر می کند 

 د( هر سه مورد                  ج( جهت شکل                   ب( مساحت                       الف( محیط    

2 

5 

 وجه به محور یک ضرب بنویسید. تالف( با 

  ب( حاصل جمع مقابل را روی محور نشان دهید.

=3(+5-) 

0 

6 

 درجه گرمتر است. 6درجه زیر صفر است. و شهر مشهد  11دمای هوای شهر تبریز 

 دمای شهر مشهد چند درجه است؟الف( 

 ب( میانگین دمای دو شهر را بدست آورید.

0 

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


 

7 

 معادله های زیر را حل کنید.

X2-=27-x7 

5𝑋 − 5
3

=
x + 2

2
 

5/0 

9 

 الف( عبارتهای جبری زیر را به ساده ترین صورت ممکن بنویسید.

y 21+x4-(y4-x5)3 

a11-(a+b2)-(b2-a) 

 .دبدست آوری b=-1و  a=2عددی عبارت جبری زیر به ازای  مقدارب(

1+b4+ab2- 

2 

8 
 E D C B A  با توجه به شکل تساویها را کامل کنید.

AB=…….AD                                        (AD-DC)+………=AE 

5/1 

01 

  را در شکلهای زیر بدست آورید. ŷو  x̂ مقدار

  y   

  

5/0 

00 

  ت اند تساوی اجزای متناظر را  کامل کنید.هششکل زیر هم ن ود

 

5/1 

02 

 معادله( نشد آن عدد چند است؟ )از طریق نوشت 57واحد کم کردیم حاصل  8الف( از سه برابر عددی 

 زیر را به صورت جبری بنویسید. ب( محیط مستطیل

 

 

0 

03 

 را بنویسید. 24الف( شمارنده های اول عدد 

 چه عددی است؟ 6ب( هفتمین مضرب عدد 

5/1 

y 04 
x 04 

n 

m 

x 

  

�̂�=………….. 

BC=………… 
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04 

 الف( طرف دوم هر تساوی را بنویسید.

 (5و4=) 

 [17و54=]

 باشد. 3و  5ب( دو عدد بنویسید که شمارنده ی اول آنها فقط 

5/0 

05 

 عاملهای اول بدست آورید )راه حل( به  را از طریق تجزیه  56و  43م دو عدد  –م  –م و ک  –م  –ب 

 [56و  43=]

 (56و  43=)

5/0 

 

 

موفقیت شما 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1  

 درستی یا  نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.

 الف( حاصل ضرب مثبت در مثبت ، منفی می شود.             

                 .از دو نقطه بی شمار خط راست می گذرد   ب(

 متشابه اند.     2𝑚و  5𝑘ج( عبارتهای  

 د( در تبدیل انتقال ، تصویر مساوی و خالف شکل اولیه است.

1 

2 

 جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب کامل کنید : 

 عدد ........... نه مثبت است و نه منفی.   الف( 

  ب( چند ضلعی که تمام ضلع ها و زاویه ها برابر باشد .............                                                               

و 01 و 01 و 7 و 4)ام الگوی  𝒏ج( جمله ی  …   عبارت است با ..................  (

 د( قرینه ی قرینه ی هر عدد برابر است با .................

1 

3 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

و 1 و 1−)الف( کوچکترین عدد بین  −    برابر است با : (0 و 21

  1 )1                          2  )−21                    3 )−1                        4 )0  

 ب( کدام عبارت مقابل ساده نمی شود.

  1 )1 𝑥 − 𝑥               2 )2 𝑎 − 𝑏             3 )5 𝑐 − 4 𝑐               4) 𝑘 + 2𝑘 

   کدام گزینه است. 𝑎𝑏 1−متغیر عبارت   ج(

   1)  𝒂𝒃                      2  )−1                    3  )𝒂                            4  )𝒃 

 کدام است.                  6د( پانزدهمین مضرب 

  1 )21                         2 )121                       3 )01                           4 )01 

 

 

1 

  3از 1صفحه ی  

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

 (1هفتم )گروه مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1399 -1011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 1ریاضینام درس: 

 مهدی درویشی نام دبیر:

 13/11/1399امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 121مدت امتحان : 
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ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

4 

 چند می شود. )راهبرد الگو سازی(شده است. کمترین حاصل جمع  41حاصل ضرب دو عدد طبیعی 

 

 

1.1 

1  

 هفته او ، نصف قیمت کیفی 1تومان است. او حساب کرد پس انداز  0111پس انداز هفتگی حامد ،  

 است که دوست دارد بخرد. قیمت کیف چند تومان است. )راهبرد زیر مسئله(   

 
 

1.1 

6 

سانتی متر ، رومیزی تهیه کنیم طوری که  21و  41می خواهیم برای میزی مستطیل شکل به ابعاد 

سانتی متر اضافه داشته باشد. محیط و مساحت رومیزی چند است.  1رومیزی از لبه های میز 

 )راهبرد رسم شکل(

 
 

1.1 

7 

 حاصل هر عبارت را به دست آورید.

 

(01+) (ب ÷ (−02 − 7 + 00) = 

1.1 

0 

 درجه باالی صفر است. 11دمای زابل درجه زیر صفر و  3حداقل دمای زاهدان 

 الف( میانگین دمای دو شهر را به دست آورید.

 ب( دمای زابل چند درجه گرمتر از زاهدان است.

1 

0 

 الف( در جای خالی عدد مناسب قرار دهید.

( ) ( )   3 6 ( ) ( )   3 9   

( ) ( )   6 6 ( )  9   

( ) ( )   3 6 ( ) ( )   3 7   

… ÷ (+4) = (−1) 
 

(−8) + ⋯ = (+05) 

 

 جدول ارزش مکانی به دست آورید.ب( حاصل عبارت مقابل را از روش 

 

 

 

 

3 

  3از 1صفحه ی  

(08+)] (الف − (+8)] × (−2) = 

(−61) + (+47) = ⋯ 
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ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

11 

  عبارت جبری مقابل را ساده کنید.الف( 

𝑎 4ب( مقداری عددی عبارت  − 𝑎)را به ازای   5 =   به دست آورید.  (2−

𝑎 2ج( عبارت جبری  −  را به صورت کالمی بنویسید. 1

 د( محیط مثلث متساوی الساقین مقابل  را به صورت جبری بنویسید.

1 

11 

 .الف( معادله های مقابل را حل کنید

 

 )از روش معادله(شده است. آن عدد چند است؟  33واحد اضافه کرده حاصل  3ب( به پنج  برابر عددی 

1.1 

12 

𝐴𝐵̅̅) با توجه به شکل مقابل : ̅̅ = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ ) 

  خط : ....... نام یک نیم خط : ......الف( نام یک پاره 

  را با سه حرف بنویسید. �̂�0ب( زاویه ی 

 ج( تساوی های مقابل را کامل کنید.

1.1 

13 

   با توجه به هر شکل اندازه ی هر زاویه را بنویسید.
 

  
 

 

 

2 

14 

 با توجه به شکل مقابل :

 الف( نوع تبدیل انجام گرفته را بنویسید.

  ب( هم نهشتی دو مثلث را به زبان ریاضی بنویسید.

 اجزای متناظر داده شده را کامل کنید.

1 

   3 از 3صفحه ی 

𝑎 𝑎 

𝑏 

𝑝 = ⋯ 

1 𝑘 − 2 𝑏 + 8 𝑏 + 2 𝑘 = 

𝑥 2(ب + 7 = 4 𝑥

− 1 

𝑥 1(الف − 4 = 5 𝑥 

Ĉ0 = ⋯ 

AB̅̅ ̅̅ + BD̅̅ ̅̅ = ⋯ BC̅̅̅̅ = ⋯ AD̅̅ ̅̅  

𝐴 𝐵 𝐶 

𝑥 

𝐷 
𝑦 

0 
𝑧 

𝐴 

𝐵 
𝐶 

051 
0 

81 11 0 
 درجه ....... 2

0̂ = 

2̂ = 

�̂�1 درجه .......  .درجه ....... =

�̂� درجه ......... = 

𝑑 

𝐸 𝐹 𝐶 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = ⋯       �̂� = ⋯ 

𝐴 

𝐵 

𝐷 
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