
 :نام 

 نام خانوادگی:

 خانم پارسا منش :نام دبیر

 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی 

 دبیرستان دخترانه راهیان نور

 هفتمپایه  ریاضیسؤاالت 

 5/3/1398تاریخ امتحان: 

 دقیقه 90: مدت امتحان

 3تعداد صفحات :

 صبح 10ساعت شروع:

 بارم . )رسول اکرم)ص((نادانی ریشه همه بدی هاستدانایی ریشه همه خوبی ها و  ردیف

 

A 

 مشخص کنید.« »ا و جمله نادرست را ب« »جمله درست را با 

 ( مجموع یک عدد زوج و یک عدد فرد عددی است فرد. 1

 با هم متشابه اند.  𝑦𝑥2 5− و  𝑥2y 2( جمله های 2

 + است. 6+ عدد 1نسبت به عدد  -3( قرینه 3

 سانتی متر می توان یک مثلث رسم کرد.  6و  3و  2( با پاره خط های 4

 

 

1 

 

 

B 

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

 است. میانگین آن برابر ......................... است. 19و  17و  15( نمره های دانش آموزی 1

 = مساحت کل حجم های منشوری  .......................................( مساحت دو قاعده + 2

( حاصل عبارت 3
32

7
 برابر است با ................................. 

𝑀( نقطه 4 = [
−4
3  در ناحیه ........................... قرار دارد. [

 

 

1 

 

 

 

 گزینه درست را انتخاب کنید.

𝑥𝑦( عبارت 1 − 𝑥 + 𝑦 چند جمله ای است؟ 

  4د(          3ج(           2ب(          1الف( 

 

 

 

C 2در شکل مقابل چند پاره خط وجود دارد؟ ) 

   7د(          6ج(          4ب(         5الف( 

1 

 برابر است با: 3و  7( ک.م.م دو عدد 3 

د(         21ج(         3ب(         7الف( 
7
3
  

 ( اگر دوزاویه متقابل به رأس متمم هم باشند هر کدام چند درجه است؟4

  ° 45( د     ( با هم برابرند ج       ° 90ب(        ° 180الف( 

 

D 
1 

 زیر پاسخ دهید. به سؤاالت

9−)                                          الف( حاصل عبارت مقابل را بنویسید. − (−3) + 2) ÷ (−2) = 

 برای حرکت روی نمودار یک جمع بنویسید.ب( 
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 الف( سه عدد بعدی الگوی مقابل را بنویسید. 2

 1و  4و  9و  16........ و ........ و ........ و 

می شود. عدد مورد نظر چند  19واحد از آن کم می کنیم. حاصل  2برابر کرده و سپس  3ب( عددی را 

 است؟
 

75/0 

 

75/0 

 شکل مقابل نوع تبدیل را مشخص کنید.با توجه به  3

 الف 
                  
 ب     →

 

5/0 

 هم نهشت اند.  CDEو  ABCدو مثلث  4

 تساوی های زیر را کامل کنید.

𝐶𝐸 = ⋯                             �̂� = ⋯  
          𝐴𝐶 = ⋯                           𝐶1̂ = ⋯  

1 

 را به صورت عبارت جبری بنویسید. bالف( محیط و مساحت مربعی به ضلع  5
 

 ب( عبارت جبری مقابل را ساده کنید.

3(2 𝑥 − 3 𝑦) − 5(𝑥 − 2 𝑦) = 
 

5/0 

 
5/0 

 معادله زیر را حل کنید. 6

5 𝑥 − 7 − 2 𝑥 = 4 𝑥 + 11 

75/0 

 پهلو ..................... می باشد. 5الف( تعداد رأس های یک منشور  7

 ........................ می باشد. ب( تعداد وجه های جانبی یک مکعب مستطیل

5/0 

5/0 

 مستطیل زیر را حول طول آن دوران می دهیم. حجم شکل حاصل را بدست آورید. 8

 

 

75/0 

 حجم منشور سه پهلو مقابل را به دست آورید. 9

 

1 

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. 10

 غ       عددی اول است. ص  37( 1

 غ     ( اگر دو عدد برهم بخش پذیر باشند، ک.م.م آن ها عدد کوچکتر است. ص 2

 

5/0 

  تساوی مقابل را کامل کنید. 11
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(42 و 35) = 

[42 و 35] = 

5/1 

 الف( در تساوی زیر مقدار مجهول را بدست آورید. 12

[
𝑎
−11] + [

−4
b
] = [

9
−3] 

 اندازه و هم جهت باشند.دو بردار وقتی برابرند که ........................... و هم ب( 

 ج( محورهای مختصات صفحه را به ............................ ناحیه تقسیم می کنند.

 

5/0 

 

5/0 

𝐴الف( در دستگاه مقابل نقطه  13 = [
1
را  [1

 مشخص کنید.

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ب( این نقطه را با   ⃗ = [
−5
 انتقال دهید. [3−

 را بنویسید. Bج( مختصات 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗( جمع متناظر با د  را بنویسید. ⃗ 

 
 

 

5/1 

 را بدست آورید. 14√الف( مقدار تقریبی عدد  14

 ب( حاصل عبارت مقابل را به صورت عدد تواندار بنویسید.

(−2)5 × 127 × (−6)5 = 
3𝑥ج( اگر  =  ورید.آرا بدست  3𝑥+2باشد، مقدار عبارت  5

 

 

1.5 

تاس عدد  و احتمال اینکه سکه روالف( یک سکه و یک تاس را با هم پرتاب کرده ایم. مطلوب است،  15

 .فرد بیاید

 

2 

 ب( چرخنده ی مقابل را چرخانده ایم. احتمال های خواسته شده را بدست آورید. 

 ( روی آبی بایستد؟1

 ( روی قرمز و سبز نایستد؟2

 

 ج( نمودار دایره ای جدول اماری زیر را رسم کنید. 

 رنگ مقدار )کیلوگرم(

4 

1 

2 

3 

 سفید

 قرمز

 آبی

 مشکلی
 

 

  عزیزان با آرزوی موفقیت برای شما خوبان و 
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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: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

۱ 

 ( مشخص کنید. ( و جمالت نادرست را با ))جمالت درست را با 

 الف( دو جمله جبری وقتی متشابه هستند که قسمت حرفی آن ها یکسان باشد. )            (

 یک سطح در فضا حجم ساخته می شود. )       ( ب( با حرکت

 یال است. )        ( ۱۶رأس و  ۸پهلو دارای  ۴ج( یک منشور 

 است. )         (غربی د( قرینه جهت شمال غربی جهت جنوب 

۱ 

۲ 

 جاهای خالی را با کلمات یا اعداد مناسب پر کنید. 

 الف( هر عدد مثبت دارای ............. ریشه دوم است که یکی از آن ها ................. دیگری است. 

 همواره برابر بردار .................... است.  ،ب( مجموع دو بردار قرینه

 ج( تعداد حالت های ممکن در پرتاب دو تاس ................ است. 

شان می دهد که یک مقدار مشخص به چه نسبتی به بخش های اطالعات جمع آوری شده نداده ها و د( بعضی از 

 کوچکتر تقسیم شده است. برای این منظور از نمودار .................... استفاده می کنیم. 

۱ 

۳ 

۱

۳
دانش آموزان کالسی بسکتبال و  

۱

۵
که تعدادشان دانش آموزان آن کالس فوتبال بازی می کنند. سایر دانش آموزان  

 )راهبرد رسم شکل(نفر است بازی آن ها را تماشا می کنند. این کالس چند دانش آموز دارد؟ ۱۴

 

 

 

۱ 

۴ 

 ام الگوی زیر را بنویسید. 𝒏جمله 

۴و۸و۱۲و۱۶......و  

 

 

۲5/0 

   5 از 1صفحه ی  

 نام و نام خانوادگی: 
 هفتممقطع و رشته: 

 نام پدر: 
 شماره داوطلب: 

 صفحه  5 تعداد صفحه سؤال:
 

 جمهوری اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران ۲اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 مرزدارانسرای دانش واحد پسرانه دبیرستان غیردولتی 

 1۳۹۷-۹۸سال تحصیلی  دومآزمون پایان ترم نوبت 

   ریاضیاتنام درس: 

 آقای حسینخانی نام دبیر:
 1۳۹۸/  0۳/  05 امتحان:  تاریخ

 صبح  ۸ساعت امتحان : 

 دقیقه 1۲0مدت امتحان :
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5 

 حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. 

 (−۱۸ ÷ ۲) × (−۳− ۷) + (−۶) = 

 −۱۰۰ + ۲۰− ۴ = 

 −۸− (−۴) = 

 −۵ × (−۴ − (−۳)) = 

۱ 

۶ 
 برابر آن است. میانگین دمای این دو شهر را پیدا کنید. ۳درجه زیر صفر و دمای اردبیل  ۲دمای هوای تبریز 

 
5/0 

۷ 

𝒙مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای  = 𝒚و  ۱− =  کنید.   ۲−

۳ (۲𝒙 − 𝒚 + ۱) − ۴𝒙 + 𝒚 − ۳− (۲𝒙 − 𝒚 − ۷) = 

 

5/0 

۸ 

 معادله زیر را حل کنید. 

۲𝒙 − ۳𝒙 + ۲ (𝒙 + ۲) = ۱۴ 

 

 

5/0 

۹ 

 را در شکل زیر به دست آورید. 𝒚و𝒙 اندازه زاویه های 

 

 

 

5/0 

۱0 

 ۹0با دوران  𝑪پیدا کنید. دوران یافته شکل جدید را نسبت به نقطه  𝑩𝑪قرینه شکل مقابل را نسبت به پاره خط 

 درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت پیدا کنید. اجزا متناظر شکل اول و آخر را با عالمت گذاری مشخص کنید. 

 

 

 

 

۱ 

۱۱ 

 ابتدا دو عدد زیر را به شمارنده های اول تجزیه کنید و سپس ب.م.م و ک.م.م آن را به دست آورید. 

۷۲                                                    ۶0  
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   5از  ۲صفحه ی  

A 

B C 

۱50 

50 

X 

B 

A C 

Y 
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۱۲ 

سانتی متر را با مکعب های مساوی پر کرده ایم. بزرگترین ضلع این مکعب  ۴۸و  ۳۶و ۲۴یک مکعب مستطیل به ابعاد 

 چه عددی است؟ در این صورت چند مکعب در این مکعب مستطیل جا می شود؟

 

 

۷5/0 

۱۳ 

 حجم شکل زیر را محاسبه کنید. 

 

 

 

 

۱ 

۱۴ 

متر است. می خواهیم بدنه خارجی  5متر و ارتفاعش  ۳یک مخزن نفت به شکل استوانه ای است که شعاع قاعده آن 

تومان باشد برای رنگ کردن این مخزن چقدر باید  ۳000و سقف آن را رنگ بزنیم. اگر هزینه رنگ کردن هر متر مربع 

 هزینه کرد؟ 

 

 

۱ 

۱5 

 را محاسبه کنید. 5و ارتفاع  ۲توانه به شعاع قاعده حجم و مساحت جانبی و مساحت کل یک اس

 

 

۱ 

۱۶ 

 حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. 

 𝒂۳ − ۲𝒃۲ + 𝒂۲𝒃
𝒂=𝟏 و 𝒃=−𝟐
→        

 

 (۲
۳
+ ۰

۴
)
۲

+ ۲
۲
× ۳

۲
− ۱

۱۰
= 

۱ 

۱۷ 

 عبارت های توان دار زیر را ساده کرده و حاصل را به صورت یک عدد تواندار بنویسید. 

 (۰.۲۵)
۲
× (

۱

۴
)
۳

×
۱

۴
۵
= 

 ۴
۲
× ۸

۳
× ۶

۲
× ۳

۳
= 

۱ 

   5از  ۳صفحه ی  

3.5 

3.5 
2.5 

2 

2 
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۱۸ 
 را به دست آورید. ۲۸√ مقدار تقریبی عدد 

 

۱ 

۱۹ 

𝑪 نقاط به مختصات  = [
۰

۳
] , 𝑩 = [

−۱

۲
] , 𝑨 = [

۱.۵

۲
را در دستگاه مختصات پیدا کنید. سپس مثلث ایجاد شده را [

 انتقال یافته را بنویسید.  های راسمنتقل کنید و مختصات  𝑩𝑪⃗⃗⃗⃗⃗⃗ با بردار 

 

 

 

۱ 

۲0 

 بردارهای خواسته شده را رسم کنید. 

= 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗ الف( بردار [
−۱

−۲
] ابتدا در  [

−۱

۲
] 

 

= 𝑪𝑫⃗⃗⃗⃗⃗⃗بردارب(  [
۳

۵
] انتها در  [

۲

۱
] 

 

 

5/۱ 

۲۱ 

 با توجه به شکل قرینه بردارهای قرینه را نام ببرید. 

 

 

 

۷5/0 

۲۲ 

 احتمال وقوع اتفاق ها را مقایسه کنید.  >,=,<با قرار دادن عالمت  

 بیابد. ۳بیاید .......... تاس  ۲یا  ۱تاس 

 بیاید.  5یا  ۴بیاید ........ تاس  ۴تاس عددی کمتر از 

5/0 

۲۳ 

 برای هر یک از موارد زیر یک مثال بزنید. 

الف( اتفاقی که احتمال رخ دادن آن 
۱

۲
 باشد. 

 باشد.  ۱ب( اتفاقی که احتمال رخ دادن 
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   5از  4صفحه ی  

E 

A B 

C 

D 

F 
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 نمره ۲0جمع بارم : 

۲۴ 

در یک مدرسه راهنمایی تعداد کتاب هایی که دانش آموزان امانت گرفته اند به صورت زیر است. جدول داده ها را 

 کامل کنید و نمودار دایره ای آن را رسم کنید. 

 مواردسایر  کمک درسی علمی داستانی مذهبی نوع کتاب

 ۱۹0 ۴00 ۸۱0 ۲۱0 ۳۹0 تعداد

     ۲۰% درصد تقریبی

کسر تقریبی با 

 ۱0مخرج 

۲

۱۰
     

 

 

 

 

 

۱ 

   5از  5صفحه ی  
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 جمهوری اسالمی ایران      

 نام:                                                       وزارت آموزش و پرورش                            نوبت دوم

 5/3/79نام خانوادگی دانش آموز                     اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران         تاریخ امتحان :

 دانش آموز :                                    اداره آموزش وپرورش شهرستان آمل            ساعت امتحان :کد 

 دقیقه  08دبیرستان دخترانه غیر دولتی مریم )س(         زمان امتحان :                                                       

                                                                        4پایه :هفتم                     کالس :                       تعداد صفحات :       نام درس :  ریاضی               

مهر 

 آموزشگاه

 بارم 1صفحه :                              شرح سواالت                                                                          ردیف 

 جاهای خالی را پرکنید . 1

 می باشد   -----------------الف( حاصل جمع هر عدد با قرینه اش 

 شکل اولیه است . ----------ب( وقتی شکلی را روی صفحه انتقال می دهیم تصویر به دست آمده مساوی  و 

 راس می باشد . ----------پهلو دارای  5ج( منشور 

 است . ---------به صورت توان دار مساوی    3 9برابر عدد  3د( 

1 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید . 2

 الف(به چند ضلعی که همه ضلع های آن باهم برابر باشند منتظم گویند .

 ب(به محل برخورد سطح ها در منشور یال گویند .

 برسد حاصل عددی مثبت است .ج(هرعدد منفی به توان زوج 

 د(دوبردار وقتی قرینه اند که هم راستا ، هم اندازه وهم مثبت باشد .

1 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید . 3

a) عبارتab5  با کدام گزینه متشابه است. 

 -b 2a  5د(                     b 5 ج(                -ab  3ب(                         a 5الف(

b ) اگرa وb . دوعدد اول باشند  ب .م .م آنها کدام گزینه است 

 b × aد(                   bج(                   aب(                       1الف(

C )    3مختصات قرینه بردار-   = AB   نسبت به محور طول ها کدام گزینه است ؟ 

                                         2 

  -3      د(                           -3ج(                            3ب(                            3الف(     

            2-                               2                                 2-                 2 

 

d ) تعداد و پیداکردن بیشترین و کمترین داده به کار می رود . -------نمودار میله ای برای 

    فهمیدن د (                  مقایسه ج(              سازماندهی ب(                شمارش الف( 

 

1 

 3 ادامه سواالت در صفحه بعد  

   باعدد  نمره تجدید نظر   باعدد  نمره ورقه   

  باحروف    با حروف 

 نام دبیر و امضا                           تاریخ نام دبیر و امضا                           تاریخ 
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 بارم 2صفحه : ریاضی هفتم                                                      شرح سواالت                           ردیف 

 و حاصل جمع آنها کمترین مقدار باشد ) الگوسازی (  38دوعدد طبیعی پیدا کنید که حاصلضرب آنها  4

 

 

1 

 الف( حاصل عبارت ها را بدست آورید . 5

                                                                                       =     (6 -  +  )10      (  ÷24  ) + 

                                                                                                         =12  +15 – 30 – 

 درجه سردتر از تهران است .دمای هوای اردبیل را بدست آورید . 15+ درجه و اردبیل  19ب( دمای هوای تهران 

 

 

95./  

 

5./  

 الف( عبارت جبری را ساده کنید . 6

                                                                                              = 3  +x 5  ( +2 – x3  )4 

 

 x2  +12 = 0 –x 6                                                                    ب(معادله مقابل را حل کنید .

 

5./  

 

 

95./  

 قسمت مساوی تقسیم شده است  درجاهای خالی عدد و حروف مناسب قرار دهید . 4به  ABپاره خط  9

 

 A      C       D        E       B   
    CB            =  AD          =  DE  -   (CE   +AC ) 

5./  

 2 1 با توجه به شکل اندازه زاویه های خواسته شده را به دست آورید . 0
 ^ ^  

 =  2                   = 1 98 

 

5./  

خواهیم با استفاده از یک پیمانه که هر بارپروخالی می شود لیتر داریم می  12و 28الف( دوظرف به گنجایش  7

 دوظرف را به طور کامل پرکنیم کدام پیمانه ها برای این کار مناسب هستند ؟بزرگترین پیمانه کدام است ؟

 

 ب(حاصل جمع را با ک . م. م مخرجها بدست آورید .

                                                                                                     =  5     +9  

 24     10  

 

5./  

 

 

95./  

  5 2 (  Π = 3حجم شکل ها را بدست آورید )  18

       4 

                                                                                                                           5           

 9 

 

 

5/1  

25/9 ادامه سواالت در صفحه بعد   
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 بارم 3صفحه :                                                                                   ریاضی هفتم شرح سواالت           ردیف 

متر می باشد می خواهیم بدنه آن را  4متر و ارتفاع آن  /.3پهلو که هر ضلع قاعده اش  5ستونی به شکل منشور  11

 تومان باشد چقدر باید بپردازیم .؟ 3888رنگ آمیزی  کنیم اگر هزینه رنگ آمیزی هر متر مربع

 

 

1 

 حاصل را توان دار بنویسید . 12

                                                                                               =  4 2 × 0 5 × 9 2 × 3 5 

                                                                                                     = 5 (3-  )× 5(2- ) 

95./  

 قرار دهید . <  =    >به جای         عالمت مناسب  13

              9 × 4 9          9 ×  5 9            16√   +7 √            16 +7 √                 58 1           ° 0  

 بیاید .  2یا     1بیاید         تاس   3تاس عدد 

1 

 الف( تساوی ها را کامل کنید .    14

                                   = 36 × 7 √                                 =   47√ - 

 25  

 جذر بگیرید . 30ب(از عدد 

 

 

5./  

 

 

1 

 را روی دستگاه مشخص کنید .  B =  -2و           A =      3     الف( نقاط   15

                   2-                      4 

 را رسم کنید . ABب(بردار 

 را بنویسید .   ABج( مختصات بردار 

 M M = را بنویسید . Mد( مختصات نقطه  

 

                          

 

2 

 - x               2  3        را بدست آورید . yو   Xالف(  16

                                                                        Y      =     3 -           +1 

 

 رسم کنید . Aرا از نقطه   =AB     -3را روی دستگاه مختصات پیدا کنید سپس      A = 2ب( نقطه      

                  3           2- 

 

 

 

                                                            

5./  

 

 

5./  

25/9 ادامه سواالت در صفحه بعد   
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 بارم 4صفحه :                                                                        ریاضی هفتم شرح سواالت                     ردیف 

 نمودار میله ای جدول آماری زیر را رسم کنید . 19

 نام درس  مطالعات              علوم                 هنر               ریاضی             

 نمره  14                  28                  15               10 

 

 

 

 

 

1 

 ماه شهری به شرح زیر است : 6میزان بارندگی  10

 ،  48، شهریور    58،   مرداد         55،  تیر      95، خرداد           98، اردیبهشت           02فروردین  

 ماه را بدست آورید . 6میانگین بارندگی در این 

 

 

5./  

 یک تاس را پرتاپ می کنیم احتمال اینکه  : 17

 الف( عددی زوج  بیاید  چیست ؟

 بیاید چیست ؟  5و کوچکتر از  2ب( عدد بزرگتر از 

 

 

1 

 28 موفق باشید  
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     دومنوبت:                     جمهوری اسالمی ایران                                                                 :                                                                  نام
 97 / 3/ 9تاریخ امتحان:                           وزارت آموزش و پرورش                                      نام خانوادگی دانش آموز:                                            

  نمره با عدد:                                   اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل              :                                          یدانش آموزشماره 

 نمره با حروف:                     متوسطه اول-دبیرستان غیردولتی پروین اعتصامی                                                      دقیقه 90زمان: 

 4تعداد صفحه:    کالس:                                                           پایه :  هفتم                                                                نام درس: ریاضی             

 بارم سواالت ردیف

 مشخص کنید.  ×و غلط را با    درست را باجمالت  1

     .  گذرد از دو نقطه بینهایت خط راست میالف( 

در پرتاب یک تاس احتمال اینکه عدد زوج بیاید برابر ب( 
1

2
 است.    

     .  قاعده دارد دو حجم هرمی ج(

      و هم راستا باشند. دو بردار در صورتی مساویند که هم جهت ، هم اندازهد( 

      
 
 

1 

 جاهای خالی را کامل کنید.                  2  

     . به کار می رود ------نمودار خط شکسته برای نمایش الف( 

𝐴 نقطه  ب(  = [
−3
2  دستگاه مختصات قرار دارد. -----در ناحیه [

 است. ----- هااز زاویه  یکدرجه باشد اندازه هر 120ج( مجموع دو زاویه متقابل به رأس 

 د( حاصل عبارت   
3

2
×

4

3
×

5

4
× …×

101

100
 است. ----برابر   

 می باشد. -----پهلو  5تعداد یال های یک منشور ه( 

 
 

1/25 

 ( مشخص کنید.) با عالمت گزینه صحیح را در سوال های زیر 3

حاصل  (3/1
52

6
 :برابر است با  

الف( 
25

36
ب(                  

25

6
ج(              

10

6
5د(              

36
  

2𝑥−مقدار عددی عبارت ( 3/2 + 𝑥به ازای  3 =  برابر است با : 2−

  5د(                    1+ج(                 7ب(                              -1الف( 

302−حاصل تقریبی ( 3/3 +  برابر است با: 481

  600د(              200ج(                   700−ب(                        800الف(

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ی قرینه مختصات بردار( 3/4  ⃗ = [
2

 نسبت به محور طول ها کدام است؟  [7−

]                    الف(
−2
]   ب([7−

2
]  (ج               [7−

2
] د(              [7

−2
7 ] 

 
 
 

 

 

 

1 

متری از سطح زمین رها می شود وهر بار پس از برخورد با زمین  27توپی در ارتفاع  4
1

3
 ارتفاع قبلی خود باال می  آید. 

 این توپ از لحظه رها شدن تا سومین مرتبه که به زمین برخورد می کند چند متر حرکت کرده است؟
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4 
 

 مهر

 آموزشگاه
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2 
 

 زیر را بدست آورید. تحاصل عبارالف ( 5
(+36) ÷ [(−8) − (−12)] = 

 چند آباداندرجه گرمتر است. دمای هوای  12 ی آبادانصفر است و دمای هوا درجه زیر 7تبریز شهر دمای  ب(

 درجه است؟

 

 
0/75 
 

 

0/5 

, 3                                                        ام دنباله مقابل را مشخص کنید.            𝑛جمله  (الف 6 5 , 7 , …,    

3𝑥 ب(  معادله مقابل را حل کنید.                                                                                         = 12 

  

تومان از پولش باقی ماند. قیمت هر دفتر چند تومان  1700دفتر خرید و   8تومان پول دارد. او   4900نگین  ج(

 )حل معادله(است؟

0/25 
 

0/25 

 
 
 

0/75 

 
 

 جاهای خالی را پر کنید.  آن به توجه با .است شده تقسیم مساوی قسمت چهار به A𝐵 خط پاره مقابل شکل درالف(  7

               C         D        E      
  𝐴 𝐵          𝐴𝐶̅̅ ̅̅ + 𝐶𝐸̅̅̅̅ =  _______                𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 

_______
 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  

 .هر مورد نوع تبدیل را مشخص کنید ب(در

       

                  𝐀      𝑩         
                                                            𝐴 ⟶ 𝐵 

 

                              C                                    A ⟶ C 

   

              A      زاویه خواسته شده را بدست آورید. ج( در شکل زیر اندازه

                40° 

�̂� = ______
 

                    𝑥                               150°
 

                  𝐵 𝐶  

0/5 
 

 

 

 

 

 

 

0/5 
 

 

 

 

 

 

 

0/25 

را می دوند. آنها پس از چند دقیقه به یکدیگر دقیقه یک بار مسیری  15دقیقه و فاطمه هر  20الف( مریم در هر  8

 رسند؟ می

(24, 18)ب(طرف دوم تساوی مقابل را کامل کنید.) روش تجزیه(                                                          = 

                  ج( حاصل عبارت مقابل را بدست آورید.                                                          
15

21
−

4

7
=  

0/5 
 
 
 

0/5 
 
 

0/5 
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 مهر آموزشگاه ادامه سواالت صفحه سوم                                نام خانوادگی:                                         نام و

 شماره دانش آموزی:

 

  3 
 

متر می باشد. می خواهیم بدنه این ستون  7متر و ارتفاع  4پهلو که هر ضلع قاعده آن  6الف( ستونی به شکل منشور  9

 را کاشی کاری کنیم. چند متر مربع کاشی الزم است؟

 

  ب( حجم شکل زیر را بدست آورید.

           2     

                                                                                                                      8 

    

 سانتی متر بسازیم. چند متر مربع مقوا الزم است؟ 5ج( می خواهیم با مقوا مکعبی به ضلع 

 

 ؟ نام ببرید. د(حجم های هندسی را می توان به چند دسته تقسیم کرد

 

0/75 
 
 
 

0/75 
 

 

 

 
0/5 

 
0/75 

 

3                                                  حاصل را بدست آورید.  10 × 23 − (22 + 4) + 5 =     

 

0/75 

 حاصل را به صورت عدد تواندار را بنویسید. 11

(1
2
3
)4 × (

5
3
)

2

= 

34 × 127 × 44 = 

 

0/5 
 

0/5 

12 

√− =الف( جذر دقیق مقابل را بدست آورید.                                                                              
25

100
 

 آورید.ب( جذر تقریبی زیر را بدست 

√52 ≃                            
     

     

     

0/25 
 

 
 

0/75 

 

𝐴الف( نقاط  13 = [
3
𝐵 و  [5− = [

−4
2  روی محور مختصات مشخص کنید.را  [

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗را رسم کنیدو مختصات بردار 𝐴𝐵 بردار  ب(  را بدست آورید.  ⃗ 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = [
     
 ] 

 ج(  جمع متناظر با این بردار را بنویسید.
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7 
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4 
 

 را بیابید. 𝑦و  𝑥الف( مقدار  14

[
𝑥
−5] + [

7
𝑦] = [

−14
8

] 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗شکل زیر را با بردار ب(  انتقال دهید.   ⃗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

0/5 

 
 
 
 
 
 

0/75 

 الف( نمودار ستونی جدول زیر را رسم کنید. 15

 

 

 

 

 
 

 

 

 

آموز را بدست آورید.می باشد. میانگین نمرات این دانش  17و  12و  13نمرات دانش آموزی  ب(  

 

   

 عربی علوم فارسی ریاضی نام درس

 12 14 18 16 نمره

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/5 

 الف( تاسی را می اندازیم احتمال اینکه عددی کوچکتر از 5 بیاید، چقدر است؟  16

 

 
مهره آبی قرار دارد. اگر یک مهره به طور تصادف از کیسه خارج کنیم احتمال اینکه  3مهره قرمز و  4ب(در کیسه 

 قرمز باشد چقدر است؟

 

بزنید که در آن احتمال بین صفر و یک باشد.ج( مثالی   

  

./25 

 

 

0/5 

 

 

0/25 

3/75 
 

گروه ریاضی  موفق و پیروز باشید.   
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