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 اداره كل آموزش و پرورش 

 استان اصفهان

مديريت آموزش و پرورش  

 سه  ناحيه 

 بسمه تعالي 

 جاي مهر آموزشگاه دبیرستان دکتر شفیعي دوره متوسطه اول    1400 -99سال تحصیلي    ماه  خردادآزمون 

 امتحان:زمان  1400/ 2/3:  تاريخ اجرا پايه و رشته:  رياضی هفتمدرس :

 ... صبح 11.....

 :  مدت آزمون

 ..... دقيقه  90.....     

 شماره دانش آموز:  تعداد صفحات:  طراح سوال:  نام پدر:  نام و نام خانوادگی: 

 تاريخ تصحيح :                                              مصحح: امضاءنمره پايانی :                                      به حروف:                                                نام و 

 

 بارم                                                       سواالت ردیف

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.  1-
a.  ب آن دو عدد   حاصل با ک.م.م دو عدد متوایل برابر  . یم باشد ضر
b. بینیم.  اگر از باال به یک استوانه نگاه کنیم یک دایره یم 

c.   𝟐𝟓√حاصل عبارت −  است با یک  برابر𝟏𝟔
d.  .ب.م.م دو عدد اول برابر عدد بزرگتی یم باشد 

 

1 

 جاهای خایل را با عدد یا عبارات مناسب کامل کنید.  2-
a.  که فقط دو شمارنده داشته باشد عدد..................نامیده یم شود   یک ییع بزرگتی از عدد طبهر 
b.  ب دو عدد منفر عددی با عالمت.................یم باشد  حاصل ضر
c.  به وجود یم آید.   شکل.....  نطول آ حول مستطیلاز دوران............... 
d.  زاویه.....................یم باشد. درجه  15مکمل زاویه 

 

2 

 گزینه ی صحیح را انتخاب نمائید.  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( 

 

 کدام یک از بقیه بزرگ تر است.   -

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

 

 چقدر است ؟   یم باشد  20آن   قاعده ی که تعداد ضلع هایمنشور  تعداد راسهای یک -
 

  80د(                            60ج(                    40 ب(                        20الف(   
 
 
 
 

2 

 

 



 

 بارم  سواالت  ردیف

 به دست آورید.  x=-4را به ازای   3x-2مقدار عبارت الف(  4-
 
 

 معادله ی زیر را حل نمایید. ب( 
      3x-2=x+8                                                                                                                            

 
 
 

 
احد کم کرده ایم حاصل برابر هفت شده است با تشکیل معادله آن عدد را  از سه برابر عددی دو و  ( ج

 به دست آورید 
 
 

 

1.5 

 جاهای خایل را تکمیل کنید. الف( 5-

 
 جاد یم شود؟اره خط ایپب(اگر بر روی یک خط سه نقطه قرار دهیم چند 

 

1.5 

ر شمارنده ها  ب م م دو عدد زیر را بنویسید.                                                           6-  با نوشتی
                                                                                                                                                     

(𝟏𝟖و𝟐𝟒) =                                                                                                                                   

 
 

0.5 

ر باتوجه به دو شکل زیر حجم استوانه و مساحت جانتی مکعب مستطیل را به دست آورید  7- . )نوشتی

ید(  الزایم است(و مساحت جانتی فرمول حجم   )عدد پی را برابر سه بگتر
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 جذر دقیق اعداد زیر را به دست آورید.  8-

𝟔𝟒√ (الف = 
 

√ (ب
𝟗

𝟏𝟔
= 

                                                                                                                    

1 

 حاصل عبارت های زیر را به صورت توان دار بنویسید.  9-

𝟕𝟑 × 𝟕𝟐 × 𝟗𝟓 =                                                                                                                   
                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                𝟕𝟖 ÷ 𝟕𝟓 =  

1.5 

  در دستگاه مختصات مقابل:  10-

a.  نقطه  𝐀 = [
+𝟑
−𝟐

   را  در دستگاه مشخص کنید.    [

b. این نقطه را با بردار  𝐀𝐁 = [
−𝟔
+𝟒

 .انتقال دهید   𝑩   به نقطه   [

c.  مختصات نقطه  𝐁  را بنویسید. 
 

 

2 

 

 



  : دهید  پاسخ زیر هایسؤال به رو  روبه تصویر به توجه با 11-

]الف: مختصات چه بناپی 
𝟒

−𝟏
 است؟ [

 ب: مختصات مسجد چیست؟

]ج: مدرسه در نقطه 
−𝟓
𝟒

 واقع است. جای آن را در دستگاه مختصات مشخص کنید.  [

    د: پارک در کدام نقطه واقع است؟ ) مختصات پارک (

1.5 

   . با توجه به چرخنده ی زیر به سواالت پاسخ دهید  12-

ر عقربه روی حرف    را بنویسید.  𝑩و  𝑨الف( احتمال قرار گرفتی
 
 
 

 بایستد.  𝑨بار بچرخانیم انتظار دارید چند بار عقربه روی حرف  100ب( اگر چرخنده را 
 

1.5 

های زیر را  تن گندم باشد، نمودار تصویری مربوط به جدول داده 10000دهنده نشان   ⚫اگر هر  13-
 رسم کنید. 

ان تولید گندم  ر  نام استان  متر

 فارس  50000
 اصفهان  40000

 یزد 20000

 اردبیل  25000
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