نام و نام خانوادگی:

تاریخ امتحان98/1/18 :

بسمه تعالی
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک شهرکرد

نام پدر:

مدت پاسخگویی 80 :دقیقه

دبیرستان کاشانی شهرکرد (دوره اول )

نام کالس :

تعداد صفحه 3 :صفحه

آزمون پایه هفتم فصل اول تا هفتم

آزمون :فروردین ماه  98صفحه1 :

تعداد سوال17 :

دانش آموزان عزیز ضمن آرزوی موفقیت برای شما ،لطفاً سواالت را به دقت بخوانید و سپس جواب آنها را با خط خوانا و بدون قلم خوردگی در برگه بنویسید.

 -1درستی (  ) یا نادرستی (  ) هر عبارت را مشخص کنید.

بارم

الف) عدد  -12از قرینه اش بزرگتر است.

1

ب) مجذور هیچ عددی با مکعب آن عدد  ،برابر نیست.
ج) به چند ضلعی هایی که دست کم یک زاویه بیشتر از نیم صفحه داشته داشته باشند ،مقعر می گوئیم.
د) اگر روی یک خط  10نقطه اختیار کنیم 45 ،پاره خط به دست می آید.
 -2جاهای خالی را با کلمه یا عدد مناسب کامل کنید.
الف) اگر مجموع دو عدد اول فرد باشد یکی از آن دو عدد  ....................... ،است.

1

ب) جذر عدد  73به عدد  .....................نزدیکتراست.
ج) گستردة یک منشور  7پهلو از  .......................مستطیل تشکیل شده است.
د) در دو شکل همنهشت زاویه های متناظر  .......................هستند.
 -3گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.
الف) با شمارنده های اول  2و  3چند عدد طبیعی بین  30و  50می توان نوشت؟
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

ب) حاصل عبارت  8 × 26به صورت تواندار برابر کدام گزینه است؟
167 )1

166 )2

2

28 )4

29 )3

ج) تعداد یال های یک منشور چند برابر تعداد وجه های جانبی آن است؟
 )1یک برابر

 )2دو برابر

د) جملة nاُم الگوی عددی … و
)1
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 )3سه برابر
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3
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و
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 )4چهار برابر

و کدام است؟

)3

𝑛−1

)4

𝑛
𝑛+1

 -4دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب آنها  36و حاصل جمع آنها کم ترین مقدار ممکن باشد.
1

 -5حاصل عبارت زیر را بدست آورید.
1

1

1

1

30

4

3

2

= ) (1 − ) (1 − ) (1 − ) … (1 −
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صفحه2:
بارم

 -6حاصل عبارتهای زیر را به دست آورید.
= )( [(−24) ÷ (+8)] × (−7 + 3الف

1 /5

= ))( [−5 − (+3)] ÷ (−16 ÷ (−4ب
 -7دمای شهرکرد در سه روز از سال به صورت  -7و  10درجه باالی صفر و  +18درجه بوده است .میانگین دمای
1

شهرکرد در این سه روز چقدر است؟

-8الف) هفت واحد کمتر از نصف یک عدد  ،را به صورت جبری بنویسید؟

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

ب) مقدار عددی عبارت زیر را به ازای  𝑥 = −2و  𝑦 = 3به دست آورید؟

4 xy  3 x 

 12 x  7  13  2 x

 -9معادله ی مقابل را حل کنید.

0/5
0/75

1



 -10در شکل مقابل اگر  1  35 0باشد ،اندازه زاویه های خواسته شده را بنویسید.


2  ............

0
1 35



3  ...........

2
3

0/75

4



4  ..........

 –11با توجه به شکل مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید.
( مثلث ها هم نهشت اند) .

C

A

0/75

الف) کدام شکل قرینة شکل  Aنسبت به خط است؟
B

ب) کدام شکل دوران یافتة شکل  Aاست؟

D

ج) کدام شکل انتقال یافتة شکل  Aمی باشد؟
 -12بزرگ ترین شمارنده مشترک و کوچک ترین مضرب مشترک  60و  36را به کمک تجزیه به دست آورید.
, 36  

 60

60 , 36  

:ب



 :الف

1 /5

 -13حسین هر  6روز یکبار و محمد هر  4روز یکبار در باشگاه تمرین می کند .اگر هر دوی آنها از اول فروردین ماه
تمرین را شروع کنند آنها چه روزهایی از مهرماه یکدیگر را در باشگاه مالقات می کنند؟

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﯿﺎر

0/75

ﻫﻤﮕﺎم درس | HamGamDars.com

صفحه3:

 -14قاعدة یک منشور سه پهلو  ،مثلث قائم الزاویه ای به اضالع  8 ، 6و  10سانتی متر است .اگر ارتفاع منشور
 12سانتی متر باشد ،حجم و سطح جانبی آن را به دست آورید.

( نوشتن فرمول حجم و سطح جانبی الزامی است) .

بارم
1 /5

 -15می خواهیم مکعب مستطیلی به ابعاد  3و  5و  6سانتی متر با مقوا بسازیم  ،چند سانتی متر مربع مقوا
1

نیاز داریم؟

 -16الف) حاصل عبارت زیر را به دست آورید.





4 3  3 2  110  9 

ب) حاصل هر عبارت را به صورت توان دار بنویسید.
35  35  35 

2 9  65  3 9 

1
1

 -17جذر تقریبی عدد  39را بدست آورید ( .با جدول )

39 
عدد

1

مجذور

طراح :بهلول رضایی سرپیری

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﯿﺎر

در پناه حق ،موفق و پیروز باشید.

ﻫﻤﮕﺎم درس | HamGamDars.com

HamGamDars.com | ﻫﻤﮕﺎم درس

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﯿﺎر
داﻧﻠﻮد ﺷﺪه
Scanned by ازCamScanner

HamGamDars.com | ﻫﻤﮕﺎم درس

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﯿﺎر
داﻧﻠﻮد ﺷﺪه
Scanned by ازCamScanner

HamGamDars.com | ﻫﻤﮕﺎم درس

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﯿﺎر
داﻧﻠﻮد ﺷﺪه
Scanned by ازCamScanner

