به نام خدای مهربان
نام...............................:

اداره آموزش وپرورش ناحیه 1خرم آباد

نام خانوادگی....................:

سواالت امتحان ریاضی هفتم فصل های 1و2و3

نام کالس..........................:

دبیرستان غیردولتی دارا

ردیف

1

تاریخ آزمون96/8/29:
تعداد سواالت 16:
دبیر مربوطه  :احد کردستانی

دانش آموزان عزیزم به جلسه امتحان ریاضی خوش آمدید.لطفا با آرامش کامل به سواالت پاسخ دهید.
جاهای خالی رابا کلمه یاعدد یا جمله مناسب کامل نمایید.
الف) جمله دهم الگوی  5 n – 3برابر ...............است.

بارم

1
ب)قرینه ی قرینه هرعدد برابر............است.

پ)تعداد عددهای صحیح مثبت بین -2و 7برابر........است .ت)محیط مربعی به ضلع  aبرابر........است.
2

3

جمله های درست را با  وجمله های نادرست رابا  مشخص کنید.

1

الف)قرینه  + 3از  – 4بزرگتراست  .

ب) کوچکترین عدد صحیح منفی عدد  -1است 

پ)جمله 2nبا  2mمتشابه است .

ت)عبارت 3𝑚 + 2از 3جمله تشکیل شده است.

در سواالت زیرفقط یک گزینه درست است آن را با  مشخص کنید
 ) aکدام یک از عدد های زیر عدد صحیح نیست؟آن رامشخص کنید.
الف)  -7

ب)

0
4



ج) ( (

−9
−3

) -

 ) bجای خالی در تساوی  -12 -  = -4کدام گزینه است
ج )  -16
ب) 8
الف )  16

1
د)

7
2



د) -8

4

توپی از ارتفاع  20متری سطح زمین رها میشود وپس ازهربار زمین خوردن  ،نصف ارتفاع قبلی خود
باال میرود  .این توپ تا سومین مرتبه ای که به زمین می خورد  ،چند متر حرکت کرده است ؟

5

دهقانی تعدادی مرغ وگوسفند دارد این مرغ ها وگوسفند ها روی هم  50سر و 140پا دارند  .حساب کنید 2
این دهقان چند مرغ وچند گوسفند دارد؟(راهبرد حدس وازمایش)

6

قرینه عدد  -10نسبت به عدد  3راحساب کنید.

1

7

دمای هوا در تبریز  2درجه زیر صفر است وهوای اردبیل  3برابر آن است.میانگین دمای این دوشهر
راحساب کنید.

1
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2

8

حاصل رابه کمک محور به دست آورید(.ابتدا تفریق رابه جمع تبدیل کنید)

9

حاصل عبارت های زیر رابه دست آورید.

= ()-6(– )-4

1

= ()+3( × )-2
= (-6 × )-4-)-3

2

= ()-18 ÷ 2( × )-7-3( + )-6
 10جمله  nام هرالگورا مشخص کرده سپس جمله صدم هرکدام راحساب نمایید.
....و 23و 18و 13و 8و3
 =.............جمله nام
 =.............جمله صدم
 =.............جملهnام
 =.............جمله صدم
 11عبارت های جبری زیر راساده کنید.

1

.....و125و64و27و8و1
= 2n - m+12 - 6 m -3 n + 7

2

= ( 8 ( a – 2 𝗒( +4 ) 4 𝗒 – 2 a
 12اختالف دمای دوشهر  4درجه است ومجموع دمای این دوشهر  -10درجه است دمای هرکدام راحساب
کنید.

1

 13الف)عبارت جبری رابه صورت کالمی بنویسید.

1

4a–7

ب) عبارت کالمی زیر رابه صورت جبری بنویسید.
نه تابیشتراز حاصل تقسیم یک عدد بر6
 14مقدار عددی عبارت جبری زیر رابه ازای  𝗮 =2به دست آورید.

1
=

 15جدول زیر را کامل کنید.

-6

2

1+2a
𝑎−1

1

a
3a +7

 16معادله ی زیر راحل کنید.

3a – 10 = - 2 a + 20

کانال عشق است ریاضی 1
@eshghastriazi1
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