باسمه تعالی
نام و نام خانوادگی:

تاریخ امتحان:

متوسطه دخترانه الغدیر «دوره اول»

نام درس :ریاضی

آزمون نوبت دوم

نام دبیر :سرکار خانم روانبخش

نمره به عدد :

مدت امتحان 011 :دقیقه
پایه/کالس  :هفتم

سال تحصیلی 69-69

ساعت امتحان  8 :صبح
امضا:

نمره به حروف :
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تعداد صفحات  9 :صفحه
شماره

نمره

سوال

درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.
الف) مکعب هر عدد منفی ،عددی مثبت است.
A

ب) در حجم های هندسی ،به محل برخورد دو سطح ،رأس می گیوند.

0

ج) حاصل جمع هر دو عدد منفی ،عددی مثبت است.

 3 
د) مختصات قرینه ی بردار  2 
 

 3 
نسبت به محور طولها برابر است با  -2
 

جای خالی را با عدد یا عبارت مناسب کامل کنید.
الف) منشور  ........................دارای  24یال است.
B

2
3

ب) در عبارت جبری  ،  abضریب عددی  ..................می باشد.

0

ج) به توان دوم هر عدد  ......................می گویند.

 18

 در ناحیه ی  .........................قرار دارد.
د) نقطه 
 100 
در هر مورد گزینه مناسب را انتخاب کنید.
الف) کدام یک از عبارات زیر درست می باشد.

C

 2  32  22  32 )0

25  5 )2

 24  24 )3

0 / 09  0 / 03 )4

ب) به مجموع مساحت همه ی وجه های جانبی یک منشور  ........................می گویند.
 )0حجم

 )2مساحت قاعده

 )3مساحت جانبی

ج) کدام گزینه نادرست است؟

 39, 39  39 )0
 39, 1  39 )3

 )4مساحت کل

 13, 3  1 )2
 39, 13  13 )4

د) روی خطی که  8نقطه وجود دارد ،چند پاره خط می توان مشخص کرد؟

56 )0

8 )2

16 )3

28 )4

0

تعداد صفحات  9 :صفحه

D

صفحه شماره 2

به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید.
حاصل عبارت زیر را به دست آورید.

 6  2   9  3   3 

0
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دمای هوای شهر زاهدان  8درجه باالی صفر و دمای هوای شهر مشهد  2درجه پایین صفر است .مشهد چند درجه
2

سردتر از زاهدان است؟

1/59

زمینی است به شکل مربع که هر ضلع آن  15متر است .می خواهیم دور آن را سه ردیف سیم خاردار بکشیم،
3

برای این کار به چند متر سیم خاردار نیاز داریم؟

1/9

دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب آنها  20و حاصل جمع آنها کم ترین مقدار باشد.
4

1/9

الف) جمله ی دهم الگوی عددی  0 / 4n  5را بدست آورید.

1/29

ب)عبارت جبری زیر را ساده کنید.
1/59 3  2 x  4  9 x  8
9
ج) معادله ی زیر را حل کنید.

4  8 x  12 x  24
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صفحه شماره 3

تعداد صفحات  9 :صفحه

الف) دو مثلث  ABCو  DEFهم نهشت می باشند ،تساوی های زیر را کامل کنید.
1/9
9
ب) کدام یک از شکل های زیر ،مقعر می باشد.
1/29

1/29

با توجه به شکل مقابل:
الف) دو زاویه ی متمم را نام ببرید.
5

1/29

ب) زاویه ی  O1را با سه حرف بنویسید.
ج) اندازه ی زوایای مقابل را بدست آورید.

O4 

1/9

O2 

الف) حاصل عبارت زیر را به کمک تجزیه بدست آورید.

 48, 30  
 48, 30 

8
ب) حاصل تفریق زیر را به کمک ک م م مخرج بدست آورید.
الف) حجم شکل مقابل را بدست آورید.

6

3 3
 
8 10

0

1/59

1/59

ب) مساحت جانبی شکل مقابل را بدست آورید.
1/59

صفحه شماره 4

تعداد صفحات  9 :صفحه

ج) حجم مقابل از دو جهت داده شده ،به چه شکلی دیده می شوند ،آن را رسم کنید.

راست

باال

1/9

الف) حاصل عبارت زیر را به ازای مقادیر  a  1و  b  2بدست آورید.

a2  ab  b
0
01
ب) حاصل عبارت زیر را به صورت یک عدد تواندار بنویسید.

43  74  42  7

جذر تقریبی عدد زیر را بدست آورید.
00

1/59

≅ 59
1/59

3
الف) نقطه 

4
 

 A  را روی محور مشخص کنید.

1/29

ب) مختصات نقطه  Bرا مشخص کنید.
02

ج) مختصات بردار  ABرا بنویسید و بردار  ABرا رسم کنید.
د) یک جمع مختصاتی برای بردار  ABبنویسید.

1/9
1/9

1/59

تعداد صفحات  9 :صفحه

صفحه شماره 9

نمره های دانش آموزی در  4آزمون به صورت زیر است.
الف) نمودار خط شکسته آن را رسم کنید.

03

2
ب) میانگین نمره های او در این  4آزمون را بدست آورید.

الف) پیشامدی را مثال بزنید که احتمال اتفاق افتادن آن صفر باشد.

1/29

ب) احتمال اینکه در پرتاب یک تاس:
04

 عدد بیشتر از  2بیاید ،چقدر است؟
 عدد فرد بیاید ،چه قدر است؟

1/29

1/29

