
 

 2ریاضی                        نوبت دوم درس: آزمـون نام دانش آموز: 

 هفتمپایه:  محمدی آقاینام دبیر:جناب 

 دقیقه 011مان آزمون: ز 8/3/0011 تـاریخ:

 

 (نمره 1) ی مناسب کامل کنید.ی را با کلمه( جاهای خال1

 .می باشد.........................  ی هر عدد طبیعیترین شمارندهکوچکالف( 

 .است وجه ......................... هشت پهلو دارای هرمیک ب( 

]ی نقطهپ( 
0
 .قرار دارد......................... روی محور  [62

 .به دست می آید.........................  با تقسیم کردن مجموع داده های آماری بر تعداد آن ها( ت

 (نمره 1) های زیر را با )ص( یا )غ( مشخص کنید.صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت( 2

 .  )     (هر عدد منفی عددی مثبت است جذرالف( 

 (      ) .است ترعدد صحیح، از قرینه اش بزرگهر ب( 

 (      ) .قطر دارد 8شش ضلعی، پ( 

 .  )     (ا مختصات بردار برابر می شوداگر برداری از مبدأ مختصات رسم شود مختصات نقطه ی انتها ب( ت

 (نمره 1) ی صحیح را انتخاب کنید.( گزینه3

, 5ام الگوی nجمله ی الف(  11 , 11 ,  برابر است با : …

1 )2𝑛 − 1                   6 )2𝑛               3 )𝑛 + 2                     4 )2𝑛 + 3 

 ؟آن ها است« ب.م.م»چند برابر  2و  15دو عدد « ک.م.م»ب( 

1 )00                          6 )15                3 )10                          4 )30 

50 حاصل عبارتپ(  + 15 + 51 +  برابر است با :  05

1) 2                            6) 11               3) 8                            4 )1 

 ها برابر است با :است. تعداد داده 16ها و میانگین آن 108ها ی آماری، مجموع دادهدر یک سری داده( ت

      1 )10                          6 )0                3 )8                            4 )1 

 نمره( 5/0) به دست آورید. حاصل عبارت های زیر را (4

[−14 − (−2)] ÷ 8 − 3 × (6 − (−5)) =  

 نمره( 5/0) ه شده به دست آورید.دادر اجبری زیر را به ازای مقد مقدارعددی عبارت( 5

10 − 6𝑥  (𝑥 = −4) 

4𝑥نمره(                                                                                  5/0) .نیدی مقابل را حل ک( معادله6 + 8 = 3 − 𝑥  

را نشان  ACHو  ABH( در شکل زیر به کمک کدام یک از تبدیلات هندسی می توانیم هم نهشتی مثلث های 7

  ه(نمر 1دهیم؟ تساوی اجزای متناظر را نیز بنویسید. )
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مکمل یکدیگر می باشند. می دانیم مجموع این سه زاویه  �̂�و  �̂�متمم یکدیگر و دو زاویه ی  �̂�و  �̂�زاویه ی دو  (8

 مره(ن 75/0) درجه است. اندازه ی هر سه زاویه را به دست آورید. 220

 ( 32،  54) نمره(                             1به کمک تجزیه به عوامل اول به دست آورید. ) ( حاصل عبارت مقابل را9

 نمره( 1ل زیر، گسترده ی منشور چند پهلو است؟ این شکل چند وجه ، چند رأس و چند یال دارد؟ )شک( 10

 

 

 

 

 

 
 
 
 

سانتی متر می باشد.  7سانتی متر است و ارتفاع منشور  2ضلعی منتظم به ضلع  9قاعده ی یک منشور، الف( ( 11

 نمره( 25/1مساحت جانبی منشور را به دست آورید. )
 

منشور را به دست  حجمسانتی متر می باشد.  8 استوانهارتفاع  سانتی متر و 5، استوانهقاعده ی یک شعاع ب(      

 نمره( 1در نظر بگیرید.( ) 3)عدد پی را  آورید.

 

 نمره( 1الف( حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. )( 12

53 + 61 =                                        √100 − 24 =                                            

 نمره( 5/1) ب( حاصل عبارت های زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید.      

1151 × 1110 =                                      (6415)5 ÷ 215 =                               √016100 = 

�⃗�بردار الف( ( 13 = [
−4
]ابتدا از نقطه ی  [6−

3
 نمره( 5/1را رسم کنید و جمع و تفریق متناظر با بردار را بنویسید. ) [0

𝐴ب( نقطه ی        = [
8

�⃗⃗�را با بردار  [11− = [
−63
15  نمره( 5/0انتقال می دهیم. مختصات نقطه ی جدید چیست؟ ) [

]نمره(                                              1را به دست آورید. ) 𝑦و  𝑥در معادله ی مقابل، ( 14
14
𝑦 ] − [

5𝑥
−4] = [

−61
10 ] 

 نمره( 75/0) آید. آن عدد چند است؟به دست می -13واحد کم کنیم، عدد  5برابر عددی 4اگر از ( 15

اند. اگر بدون نگاه کردن به داخل کیسه یک مشخّص شده 15تا  1مهره قرار دارد که با اعداد  15یک کیسه ( در 16

 نمره( 5/0؟ )ی خارج شده عددی زوج را نشان دهدمهره از آن خارج کنیم، چقدر احتمال دارد مهره



 درس به صورت زیر است : ششنمرات علی در ( 17

 5/15ریاضی :    ،  5/12،    علوم تجربی :   5/15زبان انگلیسی :     ،  11عربی :     ،  5/18ادبیات فارسی :     ،  10دینی :        

 نمره( 5/0) جدول داده ها را رسم کنید.الف(       

 نمره( 5/0ب( میانگین نمرات علی در این شش درس را به دست آورید. )       

 نمره( 5/0ات علی نمودار ستونی رسم کنید. )( برای نمرپ       

 نمره( 5/0؟ )فرد بیاید یعددسکّه پشت و تاس یک تاس، چقدر احتمال دارد یک سکّه و ( در پرتاب 18
 

درجه رسید. دمای جسم چند درجه تغییر  -6+ درجه بود، در فریزر گذاشتیم و دمایش به 18جسمی را که دمایش  (19

  نمره( 75/0) کرده است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


