
 قهیدق 80:  مذت   خامنه کوثری دولت نمونه رستانیدب مدیریت آموزش و پرورش شبستر  یتعال بسمه

  30/7/95                   :امتحان خیتار  ()     پاسخنامه         : یخانوادگ نام و نام

 دبیر مربوطه : غریبی    میانگین کالسی:           هفتم هیپا  اتیاضیرمیان ترم  امتحان

 ًوزُ «ًظز ّوکبراى هقذم بز ریش ببرم ٍ راُ حل ّبست » فیرد

 ًوزُ ( 5/0ّز کذام )      ذیکٌ کبهل 1

اگزدر حل هسئلِ بخَاّین  ّوِ حبلت ّبی هوکي را بٌَیسین ٍ در ایي راُ اس ًظن  (الف

 کزدُ این .  الگَ سبسی خبصی استفبدُ کٌین .

 الگَیببی پیذا کزدى الگَ در هسبئلی کِ رابطِ خبصی بیي اػذاد آى ٍجَد دارد  (ة

 است.

ًفز در یک هْوبًی یکذیگز را هالقبت کٌٌذ ٍ دٍ بِ دٍ ببّن دست بذٌّذ، ػول  5اگز ( ج

 ببر تکزار هیطَد. 10   دست دادى رٍی ّن 

 است.  8 بزابز  1392   2014د( آخزیي رقن سوت راست ػذد 

2 

2 

 

 بِ جبی         چِ ػذدی هی تَاى قزار داد؟ 

   10+              11   ;             11 – 98  (5/0)                     26  ;8    +                9 (5/0 ) 

1 

 ًوزُ (  5/0) ّز کذام   گشیٌِ صحیح را اًتخبة کٌیذ  3

در یک کالس الف( 
1

5
داًص آهَساى بِ ًقبضی ،  

2

3
داًص اهَساى بِ هَسیقی ٍ بقیِ آًْب بِ تئبتز  

 ػالقوٌذ ّستٌذ. چِ کسزی اس داًص آهَساى بِ تئبتز ػالقِ دارًذ؟ 

    ( ا        
13
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2
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             3)  

3
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          4) 
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طبقِ دیگز  5طبقِ ببال هی رٍد، سپس  4ابتذا طبقِ است .  23رضب در طبقِ دٍم یک فزٍشگبُ ( ة 
 ؟طبق ببال هی رٍد . رضب اکٌَى در کذام طبقِ است 6طبقِ پبییي هی آیذ ٍ  8ببال هی رٍد ٍ 

1 )21                   3) 6                    4 )23                 5 )8  
2  عببرتحبصل ( ج

:: 211   + . . . +2
4 5  +2

3 4  +2
 هیشَد؟ چقذر   3 2

2  )1

100
                    3  )9

100
                     4 ) 99

100
             5 )101

100
 

  ؟ بخش پذیز ببشٌذ 6ٍ ّن بز  3ٍجَد دارد کِ ّن بز  46چٌذ عذد دٍ رقوی کَچکتز اس (د
2  )2                       3  )21                     4   )5                   5 ) 4 

2 

تَهبى را درست کزد ) بِ طَری کِ اس ّز  450تَهبًی بِ چٌذ حبلت هی تَاى  100ٍ  50بب سکِ ّبی  4

 ) جذٍل ًظبم دار ( دٍ سکِ استفبدُ ضَد(.

 تَهبًی 100 1 2 3 4

 تَهبًی 50 7 5 3 1

 

  حبلت  4کالً 
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 10ٍ  5ٍ 4ٍ  2ببضذ . ضلغ سَم آى کذاهیک اس اػذاد  7ٍ  3اگز اًذاسُ دٍ ضلغ هثلثی  5

 ) حذف حبلت ّبی ًبهطلَة (  هی تَاًذ ببضذ ؟ چزا؟  11ٍ 

 ًیست  پس حذف هیطَد    2+  3   7؛     2ٍ  7ٍ  3حبلت : 

 ًیست پس حذف هیطَد.     3+  4   7؛  4ٍ  7ٍ  3حبلت  

 زسِ حبلت هجوَع دٍ ضلغ اس ضلغ سَم بشرگتز است درست استّ؛   5ٍ  7ٍ  3حبلت  

 ًیست پس حذف هیطَد  7+  3   10؛   10ٍ  7ٍ  3حبلت 

 ًیست پس حذف هیطَد  7+ 3   11؛  11ٍ  7ٍ  3حبلت 

            درست ًیست  5ٍ  7ٍ  3ًتیجِ ّوِ حبلت ّب بجش 
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، ساٍیِ کَچکتز چٌذ درجِ است؟ ) درجِ ببضذ  34دٍ ساٍیِ هکولٌذ . اگز تفبضل آًْب  6

بب رٍضْبی هختلف هیتَاى ایي سَال را حل کزد  بِ ّز رٍش درست   اػذاد طبیؼی اًذ(

 ًوزُ تؼلق هی گیزد 

 رٍش حذس ٍ آسهبیص: 

 ساٍیِ کَچکتز ساٍیِ بشرگتز هجوَع اختالف

100 180 140 40 

40 180 110 70 

30 180 105 75 

34 180 107 73 

 درجِ است 73ساٍیِ کَچکتز بزابز  پس ردیف آخز جَاة است 
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 حویذ اس دٍ طزف صف ًفز ًْن است چٌذ ًفز در ایي صف قزار دارًذ ؟ 
 اس راّبزد رسن ضکل استفبدُ هی کٌین  

 ًفز است. 17تؼذاد حبضزیي در صف بزابز         
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

* * * * * * * * *         
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هتز هزبع ببشذ  65در شکل سیز اگز شش هزبع بب هسبحت هسبٍی ببشٌذ ٍ هسبحت آًْب  8
  اس راّبزد سیز هسئلِ استفبدُ هی کٌین  ؟هحیط آى چقذر است 

  65   7>  :هسبحت ّز هزبع ;  
  :هیشَد  4ضزبذر  4چَى    4ضلع ّز هزبع ;   

 25   4>   53ضلع هزبع پس ;  هتز  تب  25هحیط هزبع ; 
 

 ) یب پبسخ بب ّز راّبزد دیگزی کِ درست ببشذ (
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تین حضَر دارًذ . اگز در یک فصل توبم  تین ّب دٍ ببر ببّن  12در یک لیگ فَتببل   9

گل در ایي فصل اس خط درٍاسُ ّب ػبَر کٌذ . هیبًگیي گل  396ببسی کٌٌذ ٍ در هجوَع 

 بِ کوک جذٍل ًظبم دار ٍ الگَیببی   سدُ در ّز ببسی چقذر است؟ 

A A A A A A A A A A A تین اٍل 

B B B B B B B B B B B تین دٍم 

 ٍ ....  9ٍ تین سَم  10هسببقِ  تین دٍم  11دٍر اٍل: بزای تین اٍل  

 11+10+9+8+7+6+5+4+3+  2+  1;  66پس :  

 ببسی  132ببسی                       در هجوَع  66دٍر دٍم  ;

 ;  هیبًگیي گل در ّز ببسی   396   132;  3گل در ّز ببسی                 
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 2و  1و 12و 11و 42الگوی زیر را بیابید و سپس جمله بیستن را بنویسید         ...و ام  nجمله   10

ضزبذر شوبرُ جولِ هی کٌین  6ٍاحذ بیشتز است پس ;  6ّز جولِ ًسبت بِ قبل           :الگَ یببی  

ن ٍ یٍاحذ ببیذ کن کٌ 2ًیست پس  5بذست هی آیذ کِ بزابز بب  6عذد  2سپس بب قزار دادى شوبرُ 

 6n -2قزار هیذّین پس دارین ;  n بِ جبی شوبرُ جولِ 

  6   31 – 2>  ::جولِ بیستن ;              
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کِ آًْب رٍی ّن هشرعِ داری تعذادی هزغ ٍ گبٍ دارد ٍلی تعذا آًْب را ًوی داًذ ، اٍ بِ خبطز هی آٍرد  11
 بب راُ حل سیز هسئلِ   پب دارًذ اٍ چٌذ هزغ ٍ چٌذ گبٍ دارد؟  233سز ٍ  65

  65   3>  219پب دارًذ                 3حذاقل  تّزکذام اس حیَاًب
 233 – 219>  25تعذاد پبّبی هبًذُ                  

  25   3>  8پب اضبفِ دارد (     گبٍ   3پبی اضبفِ هبل  گبٍ ّستٌذ  ) ّز گبٍ ًسبت بِ هزغ  25
  65 – 8>  58تعذاد هزغ          
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 است ، کَچکتزیي ػذد چٌذ است؟  87هجوَع سِ ػذد فزد هتَالی بزابز  12

 +      +           2+         + 4;  87رٍش ًوبدیي استفبدُ هی کٌین               

                                                                87  ;6         +3  

  3  25+ 6;  81          3  21+  6;  69حبل حذس ٍ آسهبیص هی کٌین                

 است 27پس پبسخ صحیح بزابز   3  27+ 6;  87                                          
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بزابز سي ػلی است .  3سبل داضت ٍ ّن اکٌَى سي پذر  30پذر ػلی ٌّگبم تَلذ ػلی  13

 اکٌَى ػلی چٌذ سبلِ است؟ 

 سي ػلی سي پذر )سِ بزابز ػلی ( اختالف بزرسی

  14 21 7 

  20 30 10 

 15 45 30 درست

 سبل 15سي ػلی 
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موفق باشید


